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RESUMO 

 

O seguinte relatório tem como objetivo dar primeiramente uma noção geral de como uma máquina de 

corte LASER funciona e, por conseguinte, demonstrar os passos necessários para que seja projetada 

uma máquina de corte a LASER com 500 mm x 600 mm de área de corte. No corpo do texto tem-se 

um exemplo de como selecionar a potência de um LASER com base na velocidade e espessura de 

corte. Também será demonstrado como fazer a seleção de todos os outros componentes necessários 

para a concepção da máquina.   

 

ABSTRACT 

The following report aims firstly to provide a general idea of how a LASER cutting machine works, 

and therefore demonstrate the necessary steps to design a laser cutting machine with 500 mm x 600 

mm cutting area. In the report there is an example of how to select the power of the LASER based on 

the speed and thickness of the cut. Also shown how to select all other components necessary for the 

design of the machine. 
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1. INTRODUÇÃO 
Diversas técnicas foram desenvolvidas para facilitar e agilizar a produção automatizada em 

substituição à produção manual. Dentre essas técnicas, nos processos de corte, é comum utilizar 

equipamentos que apresentam movimentação por coordenadas, ou seja, que consistem de mesa ou 

cabeçote móvel com capacidade de deslocamento de acordo com um sistema de coordenadas 

bidimensional ou tridimensional seguindo um padrão previamente programado por computador, 

realizando a operação de maneira precisa e adaptável. Atualmente três processos de corte por 

coordenadas muito utilizados na indústria são: corte por jato de água, corte por plasma e corte LASER, 

que se diferenciam principalmente pela fonte que gera o corte, pelos materiais que podem ser cortados, 

profundidade do corte, velocidade de corte e custo. 

Os equipamentos de corte tem sido muito utilizados para produção industrial, seja ela 

automatizada ou não. O avanço da tecnologia digital possibilitou o uso de ambientes virtuais e as 

técnicas introduzidas para facilitar a produção aliadas à revolução digital e, em particular, à fabricação 

digital, permitiram suscitar a geração de novas tecnologias. Nesse sentido, novos processos de projeto 

e produção puderam ser incorporados ao projeto de produtos e, consequentemente, os modos de 

projetar e produzir se modificaram e continuam evoluindo, possibilitando novas soluções para os 

problemas de engenharia [1] [2]. 

Segundo Eychenne e Neves [1]: "A fabricação digital permite criar uma cadeia integrada da 

concepção à produção. Esta cadeia passa pela utilização da lógica de CAD (projeto assistido por 

computador) e CAM (fabricação assistida por computador). Este não é um processo recente, (...) a 

conexão de um computador à uma máquina foi realizada no ano de 1950 no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), (...) grandes indústrias utilizam este sistema em linhas de montagem há anos". 

Os primeiros laboratórios destinados a experimentação e investigação no campo da fabricação 

digital, denominados Fab Labs, foram implantados pelo MIT, sendo que, uma característica deste tipo 

de laboratório é a sua acessibilidade a qualquer pessoa, diferentemente dos laboratórios tradicionais de 

empresas, centros de pesquisa ou universidades. Outra característica consiste em uma rede 

colaborativa de internet.  

Os principais equipamentos que constituem um laboratório de fabricação digital são máquinas de 

usinagem por controle numérico, impressoras 3D e cortadoras LASER. Tais equipamentos permitem 

muitas possibilidades para o desenvolvimento de protótipos e podem ser usados para apoiar métodos 

de ensino-aprendizagem baseados em projetos nos cursos de engenharia. 

Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho consiste em viabilizar o desenvolvimento de uma 

máquina de corte a LASER para apoiar: (i) os projetos de extensão e atividades envolvendo 

aprendizagem CAD; (ii) a fabricação de protótipos em disciplinas da graduação; (iii) pesquisas de 

iniciação científica e; (iv) também constituir, juntamente com duas impressoras 3D, o núcleo de um 

futuro laboratório de fabricação digital do grupo de pesquisa em Robótica Modular, EREKO. 
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Mais precisamente, o presente trabalho é constituído por uma proposta abrangendo também a 

concepção e projeto preliminar. O detalhamento do projeto e a execução (fabricação) foram iniciados 

por meio de um projeto integrador envolvendo uma equipe de 7 estudantes, procedentes dos cursos de 

engenharia mecânica, elétrica e mecatrônica. 

Outra motivação para o desenvolvimento de uma máquina de corte a LASER se deve também ao 

custo elevado dos serviços utilizando esse processo para fabricação dos protótipos de módulos 

robóticos destinados ao ensino e pesquisa, utilizando materiais como polímeros e acrílico na forma de 

chapas. As principais vantagens do uso de cortadoras a LASER segundo Bartz [3] e Secco [4] são: 

  Elevada precisão;  

  Excelente qualidade da superfície cortada;  

  Baixos níveis de deformação, emissões de fumos e ruídos;  

  Zona termicamente afetada (ZTA) reduzida;  

  Velocidade de corte elevada;  

  Versatilidade em função da variedade de materiais;  

  Corte de figuras geométricas complexas com 2D ou 3D.  

No entanto, há também desvantagens: 

  Alto custo de investimento;  

  Liberação de produtos tóxicos;  

  Formação de óxido;  

  Requer grande espaço físico.  

Tais desvantagens, no entanto, podem ser abrandadas obtendo-se componentes de prateleira, 

utilizando sistema adequado para exaustão dos gases e executando o projeto dentro da universidade. 

Desde 1960 quando Maiman inventou o LASER [5], foram desenvolvidas aplicações para seu uso 

nas mais diversas áreas. Dentre elas podem-se citar os usos industrial, comercial, odontológico e 

médico. Dentro da aplicação industrial, destaca-se o uso do LASER nos processos de soldagem, no 

tratamento térmico e no corte de diversos tipos de materiais com um excelente grau de precisão e 

acabamento se comparado a outras técnicas.  Na área comercial LASERs são utilizados em leitores de 

código de barra, leitores de CD, DVD revolucionando a forma de gravar informações. Na área médica 

é comum o uso de LASER para remoção de manchas e cirurgias oftalmológicas. 

O processo de corte a LASER requer um método de corte por coordenadas uma vez que a alta 

concentração de energia para gerar o feixe e as velocidades necessárias ao corte são fatores 

impeditivos para a execução manual. 
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O projeto e fabricação de uma máquina de corte a LASER é uma proposta que visa a engajar 

estudantes de graduação no desenvolvimento de produto, demandando habilidades importantes para a 

formação dos engenheiros. Em se tratando de um projeto interdisciplinar, requer o trabalho em equipe, 

a integração de conhecimentos, criatividade, propiciando assim, o desenvolvimento de competências 

técnicas e transversais.  

1.1. OBJETIVO 

Elaborar uma proposta para o desenvolvimento de uma máquina de corte a LASER para facilitar a 

prototipagem de peças na forma de chapas. São objetivos específicos: 

 A concepção da máquina 

 O projeto preliminar 

 A descrição do processo 

1.2. REQUISITOS DE PROJETO 

Devido à limitação de recursos, a máquina de corte utilizará um LASER de baixa potência, 40W e 

apresentará dimensões reduzidas, com uma área de corte de 500 mm x 600 mm.  

Para que a máquina seja concluída são necessárias algumas etapas de desenvolvimento tais como: 

 Ler uma imagem ou projeto CAD e transformar em coordenadas para o LASER 

 Enviar essas coordenadas para a máquina para que seja realizado o corte 

 Executar movimentos pré-estabelecidos por coordenadas, ativando o LASER quando 

necessário 

1.3. ESTRUTURA DO TEXTO 

O texto está dividido em capítulos, cronologicamente organizados. Portanto, os passos para a 

execução do projeto foram tomados na mesma ordem. No primeiro capítulo, tem-se a introdução ao 

projeto e os objetivos necessários para que ele seja concluído.  O segundo capítulo trata da revisão 

bibliográfica. O terceiro capítulo consiste no desenvolvimento do projeto e o quarto capítulo traz as 

considerações finais. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
Neste capítulo serão primeiramente apresentados os métodos de corte por coordenada. Feito isso, 

serão demonstrados os elementos constituintes da máquina de corte a LASER, suas funções na 

máquina e a quais as possibilidades de seleção. 

2.1. MÁQUINAS DE CORTE POR COORDENADA 

Antes de ter um foco maior em máquinas de corte LASER é importante apresentar outras 

tecnologias de corte por coordenada e suas características. Dentre essas tecnologias pode-se destacar 

corte por jato de água, plasma e LASER. 

2.1.1. Corte via Jato de água 

As máquinas de corte via jato de água tem um uso mais restrito devido ao seu alto custo. Porém, 

um diferencial dessas máquinas é a possibilidade de “virtualmente cortar qualquer material com um 

alto grau de precisão e sem aquecimento” [6]. Na Figura 2-1 é mostrada uma máquina de corte via jato 

de água. 

 

 

 

Figura 2-1 - Máquina de corte Via Jato de água [6] 
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2.1.2. Corte via Plasma 

Outra tecnologia disponível no mercado é a máquina de corte via plasma que, diferentemente das 

máquinas de corte via jato de água, realizam corte apenas em materiais eletricamente condutores. Na 

Figura 2-2, tem-se um exemplo de uma aplicação um corte Plasma em uma placa galvanizada. Na 

Figura 2-3 tem-se um esquema do funcionamento de um corte Plasma. 

 

Figura 2-2 - Demonstração de corte via Plasma [7] 

 

 

 

Figura 2-3 - Esquema de corte via Plasma [8]  
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2.1.3. Corte LASER 

As máquinas de corte LASER diferenciam-se dos outros métodos em vários aspectos, pois, além 

de realizar o corte em qualquer material, como a máquina por corte via jato de água, tem um custo 

mais reduzido, bem como uma praticidade maior, pois são máquinas de tamanhos reduzidos, 

dependendo da utilização. Na Figura 2-4 tem-se uma simplificação de um corte LASER. Abaixo 

alguns materiais para aplicação do corte LASER: 

 Metálicos 

 Madeira 

 Pedra 

 Têxteis 

 Couro 

 Polímeros 

 Vidro 

 

Figura 2-4 - Esquema de corte a LASER  [9] 

Conclusão: devido ao menor custo, maior versatilidade, mais simplicidade e praticidade da 

máquina de corte LASER para o uso em corte de acrílico, será a técnica de corte utilizada no projeto. 

Suas características serão detalhadas ao longo do projeto. 

Nos capítulos seguintes serão detalhadas características das máquinas de corte LASER, suas partes 

constituintes e como será feito o projeto para uma máquina de corte LASER considerando todos os 

componentes necessários.  
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2.2. ELEMENTOS CONSTITUINTES DE UMA MÁQUINA DE CORTE A LASER 

Para se dar uma visão geral do projeto, serão apresentadas as partes constituintes de uma máquina 

de corte a LASER e sua nomenclatura usual. Na Figura 2-5 há um esquema geral das partes 

constituintes de uma máquina de corte a LASER.  

 

Figura 2-5 - Esquema geral de uma máquina de corte a LASER [10] 

Componentes máquina de corte LASER: 

Corte: 

 Tubo LASER: Recebe a tensão da fonte e produz o feixe LASER 

 Fonte do LASER: Dispositivo que converte a tensão elétrica da rede (220V) para a 

tensão necessária para o tubo LASER (25.000V) reduzindo a corrente para 

aproximadamente 16mA 

 Espelhos e bocal: Refletem o feixe LASER até chegar no bocal. 

Movimentação: 

 Motor: Realiza a movimentação do bocal para realização do corte 

 Eixos: transmissão da rotação dos motores 

 Placa controladora: Controlar o movimento do bocal e a ativação do LASER 

 Rolamentos: movimentação axial e radial na máquina 

Exaustão:  

 Exaustor: remove os gases provindos do corte 

Refrigeração:  

 Controla a temperatura do Tubo LASER, evitando que o tubo LASER ultrapasse a 

temperatura ideal 
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Em alguns casos é necessária a adição de um gás de corte para auxiliar na remoção das partículas 

do material. Os gases de corte mais utilizados são oxigênio e Nitrogênio. No caso do corte em 

polímeros, não se faz necessária a utilização de gases de corte.  

2.3. TUBO LASER 

Desde o desenvolvimento do primeiro LASER, em 1960 por Maiman, várias tecnologias foram 

empregadas e diferentes tipos de LASER desenvolvidos. Na Tabela 2-1 encontra-se uma lista com 

alguns tipos de LASER e o comprimento de onda correspondente à cada um deles: 

Elemento Comprimento de onda 

Fluoreto de argônio (UV) 193 nm; 

Fluoreto de criptônio (UV) 248 nm; 

Cloreto de xenônio (UV) 308 nm; 

Nitrogênio (UV) 337 nm; 

Argônio (azul) 488 nm; 

Argônio (verde) 514 nm; 

Hélio-neônio (verde) 543 nm; 

Hélio-neônio (vermelho) 633 nm; 

Corante Rodamina 6G (ajustável) 570-650 nm; 

Rubi (CrAlO3) (vermelho) 694 nm; 

Nd: YAG (NIR) 1.064 nm; 

Dióxido de carbono (FIR) 10.600 nm. 

Tabela 2-1 - Tipos de LASER e respectivos comprimentos de onda [11] 

2.3.1. Tipos de LASER 

Atualmente existem três principais tipos de LASER: os a gás, os sólidos e os líquidos: eles se 

diferem no meio ativo, que é a parte que possui os átomos responsáveis pela emissão estimulada. Essa 

emissão estimulada será feita com uma fonte de energia externa, que pode ser de natureza luminosa ou 

elétrica. 

As máquinas laser disponíveis no mercado diferem principalmente pela fonte de laser que 

utilizam. Entre eles destacam-se os lasers de CO2, laser de fibra e LASERs vanadato. Os diferentes 

LASERs tem utilizações e materiais mais adequados para uso. 

2.3.2. Lasers de CO2 

Laser de CO2 são lasers de gás, que são baseados em uma mistura gasosa de dióxido de carbono, o 

qual é estimulado eletricamente. Com um comprimento de onda de 10600 nm, são adequados para 

trabalhar em materiais não metálicos e na maior parte dos plásticos. Lasers de CO2 têm uma relativa 

alta eficiência e possuem uma boa qualidade do feixe. Eles são, portanto, os tipos de laser mais 

utilizados. São adequados para o corte dos seguintes materiais: madeira, acrílico, vidro e plásticos.  
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2.3.3. Lasers de fibra 

Os lasers de fibra pertencem ao grupo do laser de estado sólido. E possuem como meio ativo uma 

fibra de Sílica dopada1 com itérbio. Com um comprimento de onda de 1064 𝑛𝑚, os lasers de fibra 

produzem um diâmetro focal extremamente pequeno; como resultado da sua intensidade é até 100 

vezes mais elevada do que os lasers de CO2 com a mesma potência média emitida.  

Lasers de fibra são perfeitamente adaptados para a marcação por meio de tratamento térmico de 

metais, para gravação em metal, e em alto contraste de marcações plásticas. Os lasers de fibra 

possuem uma baixíssima taxa de manutenção e apresentam uma vida útil maior que as demais 

tecnologias. São adequados para o corte dos seguintes materiais: metais, metais revestidos, plásticos 

2.3.4. Nd: YAG, Nd: YVO (lasers de cristais) 

Como os lasers de fibra, os lasers de cristal pertencem aos lasers de estado sólido. Os tipos de laser 

mais comuns nesta categoria são Nd: YAG (granada ítrio alumínio dopado com neodímio) e Nd: YVO 

(dopado com neodímio ítrio orto-vanadato), em homenagem ao neodímio elemento dopante e ao 

cristal transportador. Com 1064 𝑛𝑚 , os lasers de cristal têm o mesmo comprimento de onda que os 

lasers de fibra e são, portanto, também adequados para a marcação de metais e plásticos. 

Ao contrário dos lasers de fibra, esse tipo de LASER possui uma vida útil baixa e exige mais 

manutenção. É adequado para os seguintes materiais: metais, metais revestidos, plásticos e cerâmicos. 

Com as características de cada LASER faz-se a Tabela 2-2 para uma comparação mais clara de 

cada LASER e suas diferenças. 

  Laser Fibra Nd: YAG Laser CO2 

Materiais Metais e Polímeros Metais e Polímeros Metais e Polímeros 

Vida útil estimada 100.000h 10.000h 20.000h 

Qualidade do feixe Alta qualidade Baixa qualidade Média qualidade 

Consumo médio: 350W 2000W 600W 

Custo Elevado Baixo Médio 

Manutenção Baixa manutenção Alta manutenção Média manutenção 

Resfriamento Ar Ar/Agua Ar/Agua 

Tabela 2-2 - Comparação entre tipos de LASER [12] 

Portanto, após a análise, verifica-se que o LASER mais adequado para o projeto é o de CO2 

devido a sua simplicidade, alta gama de aplicações, facilidade de se encontrar no mercado, preço mais 

acessível e uma manutenção média. 

  

                                                      
1 A dopagem eletrônica, ou doping, é um processo usado na produção de semicondutores que consiste na 

introdução de impurezas num material semicondutor extremamente puro, ou intrínseco, de forma a alterar as 

suas propriedades elétricas. 
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2.4. FONTE DO LASER 

Para que tubo LASER produza o feixe LASER é necessária uma energização do tubo, porém a 

tensão necessária é muito alta, necessitando uma fonte que converta a tensão e corrente da rede de 

energia para uma tensão e corrente ideais para o tubo LASER. Essa fonte também tem que ser 

compatível com a potência do LASER, convertendo a tensão da rede de energia de 220V para em 

torno de 25kV e a corrente dependerá da potência do LASER.  

2.5. ESPELHOS E BOCAL 

Para que o feixe LASER seja direcionado até a peça de corte é necessário um sistema de espelhos 

e de lentes. Esses espelhos são especiais, podendo ser de silício ou molibdênio. Espelhos de silício 

apresentam refletância média maior que 99,5-99,7% enquanto espelhos molibdênio fornecem 98% de 

refletância média, e são mais duráveis para uso em aplicações que requerem limpeza frequente [13].  

Para o foco do feixe LASER é necessária uma lente especial, que pode ser tanto de Zinco com 

Selênio como Gálio e Arsênico, dependendo da aplicação e da potência do LASER. A distância focal 

também dependerá da aplicação do LASER e da espessura do material cortado. 

2.6. MOTOR 

A movimentação do laser poderá ser feita com um motor elétrico comum, utilizando um sistema 

de rosca sem fim e pinhão (Ball screw driving system) ou por um motor de passo, o qual é o mais 

utilizado neste tipo de indústria por ter uma boa precisão e não ter um custo muito elevado.  

2.6.1. Motor elétrico de indução 

Num motor elétrico de indução não existe um controle preciso das rotações do motor, pois este 

movimento é feito com a ativação de um campo eletromagnético feito pela bobina para que haja uma 

rotação do rotor. Neste tipo de motor não há controle das rotações pois o campo eletromagnético é 

apenas ativado ou desativado, havendo inércia do rotor durante esses processos. Na Figura 2-6 tem-se 

um esquema de um motor de indução comum. 

 

Figura 2-6 - Representação de um motor elétrico comum de escova [14] 
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2.6.2. Motor de passo 

No motor de passo existe um preciso controle das rotações, pois seu movimento é feito pela 

ativação e desativação de uma série de campos magnéticos. Nos motores de passo não há escova e sua 

precisão é determinada pelo número de polos magnéticos dando seu número de passos por revolução. 

Na Figura 2-7 representa-se um esquema de um motor de passo de 100 passos, o qual cada passo tem 

uma movimentação de 3,6°. 

  

  

Figura 2-7 - Representação esquemática de um motor de 100 passos [14] 

Como um dos objetivos do projeto é a simplicidade do projeto com um bom grau de precisão o 

motor mais adequado para o uso é o de passo, pois o próprio motor já possui controle de sua rotação. 

2.7. EIXOS E TUBOS 

Os eixos de transmissão de torque entre o motor e as polias não serão submetidos a esforços 

consideráveis, portanto o cálculo dar-se-á apenas para a flexão dos tubos de movimentação para o 

bocal LASER. 

2.8. DIMENSIONAMENTO DE ROLAMENTOS 

No projeto em questão serão selecionados dois rolamentos sendo, portanto, necessário o cálculo da 

resistência desses rolamentos e da sua vida útil em milhões de rotações. 

Pelo manual da SKF [15] e Shigley [16] tem-se: 

Cálculo da resistência do rolamento: 

Co =  Fs ∗  Po (1) 

Co = Capacidade estática (N) 

Fs = Fator de segurança 

Po = Carga estática equivalente (N)  



    12 

Em que a carga estática equivalente pode ser calculada a partir das cargas radiais e axiais e seus 

respectivos fatores: 

Po =  Xo ∗ Fr +  Yo ∗ Fa (2) 

Xo = Fator de carga radial 

Fr = Carga Radial (N) 

Yo = Fator de carga axial 

Fa = Carga Axial (N) 

Pode-se também calcular a vida nominal básica para confiabilidade de 90%: 

L =  (C/P)x (3) 

Em que L é a vida em milhões de Rotações, C é a capacidade dinâmica dada pelo fornecedor, P é a 

carga estática equivalente e “x” é 3 para rolamentos de esferas. 

Essa vida pode ser também calculada em horas de operação da forma: 

Lh =
106

60 ∙ n
L 

(4) 

No qual Lh é vida do rolamento dada em horas, L é a vida do rolamento em rotações e “n” é a 

velocidade de rotação do rolamento em rotações por minuto (rpm). 

2.9. EXAUSTÃO 

O processo de corte e gravação a LASER ocorre devido à queima ou aquecimento dos materiais, 

gerando gases que, dependendo do material cortado, podem ser tóxicos. Dentre esses resíduos há 

suspensões coloidais (material não totalmente queimado), ácido clorídrico, monômeros de moléculas 

plásticas e resinas formol-ureia, melamina-formol de MDF e compensados, retardante de chamas 

(bisfenol e ftalatos) usados em resinas, plásticos e madeiras - todas com comprovado risco à saúde. 

Considerado o risco à saúde e a correta exaustão desses gases, é necessário um sistema de exaustão. 

Inicialmente faz-se necessário calcular o volume de gás tóxico produzido e para isso foram 

selecionados dois materiais distintos de corte, PVC, pela liberação do ácido clorídrico que é tóxico e 

MDF, pela alta liberação de CO2. 

No caso do PVC, sua queima em presença de oxigênio também produz gás carbônico, água e 

fuligem, porém, para tratar do pior caso, os cálculos serão feitos com a queima ideal do PVC, 

liberando o máximo de ácido clorídrico possível. E para isso, e queima do PVC pode ser representada 

de forma simplificada pela seguinte equação: 

CH2CHCl (PVC) = CH(s) + HCl(g) 
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𝐶𝐻2𝐶𝐻𝐶𝑙 : 62,5 g/mol - 100% 

CH = CH: 26,0 g/mol - 41,6% 

HCl : 36,5 g/mol - 58,4% 

Tem-se, portanto, que 58,4% do material cortado em PVC será transformado em ácido clorídrico 

no estado gasoso. Já para a o caso do MDF esse valor é 44%.  

Outra forma de realizar o cálculo da exaustão é utilizando as taxas de renovação de ar necessárias 

para a máquina. Na Tabela 2-3 seguem as taxas de renovação de ar mínimas para alguns ambientes: 

 

Área Funcional Taxa de Renovação (Trocas por hora) 

Salas de aula 10-30 

Salas de conferencia 25-35 

Lavagem de pratos 30-60 

Lavagem a seco 20-40 

Cozinhas 10-30 

Lavanderias 10-60 

Bibliotecas 15-25 

Tabela 2-3 - Critérios sugeridos para projetos gerais de ventilação de ambientes [17] 

No desenvolvimento do projeto será selecionado o exaustor necessário com base nesses 

parâmetros. 

2.10. PLACA CONTROLADORA 

Placa controladora é a parte do hardware que comanda as demais, é o componente que irá integrar 

os outros componentes de uma máquina. No mercado atual, existem diversos tipos e especificações de 

placas controladoras, abaixo serão demonstrados dois tipos de placa controladora, o Arduino e o 

Raspberry-pi. 

O Raspberry-Pi [18] se assemelha mais a um minicomputador do que a uma placa controladora. 

Ele foi desenvolvido para aplicação no ensino da programação básica em escolas. Possui processador 

ARM Cortex-A7 quadcore de 900 MHz e 1 GB de memória RAM e suporta toda a gama de sistemas 

operacionais baseados em GNU/Linux. 

O Arduino Uno [19] é uma placa micro controladora baseada no ATmega328P. Dispõe de 14 

pinos digitais de entrada / saída (dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM), 6 entradas 

analógicas, um cristal de quartzo 16 MHz uma conexão USB, uma entrada de alimentação 12V A 

programação do Arduino deve ser feita na linguagem C, que é compilada e executada pela própria 

placa, sem necessidade de sistema operacional. 
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Desde o envio da imagem até a execução do corte diversos passos tem que ser tomados, na Figura 

2-8 tem-se um diagrama simplificado das ações à serem tomadas.  

 

Figura 2-8 - Diagrama simplificado para execução do corte LASER 

2.11. ESTRUTURA 

Inicialmente a estrutura da máquina de corte a LASER havia sido pensada em aço 1020 devido à 

sua facilidade de confecção e custo reduzido. Para uma maior flexibilidade do projeto, assim como 

uma maior precisão a estrutura poderá ser feita em perfis de alumínio. Tendo, portanto, um peso 

reduzido bem como uma estrutura desmontável.  

2.12. NORMAS PARA LASER E SUAS CLASSES DE SEGURANÇA 

Definições das classes de risco de lasers segundo a norma IEC 60.825-1:1993 (atualmente 

modificadas pela Emenda 2, de 2001).  

Classe 1: São lasers seguros dentro de condições razoavelmente previsíveis de operação, incluindo 

o uso de instrumentos ópticos de visualização. 

Classe 1M: São lasers emitindo na faixa de comprimentos de onda entre 302,5 a 4000nm, e que 

são seguros em condições razoavelmente previsíveis de operação, mas podem ser danosos se 

visualizados com instrumentos ópticos. 

Classe 2: São lasers que emitem radiação visível, na faixa de comprimentos de onda entre 400 e 

700nm onde a proteção ocular normalmente é obtida pelos reflexos de aversão, incluindo o reflexo de 

fechamento da pálpebra. É esperado que os reflexos de aversão providenciem proteção adequada, 

dentro de condições razoavelmente previsíveis de operação, incluindo o uso de instrumentos ópticos 

de visualização. 
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Classe 2M: São lasers que emitem radiação visível, na faixa de comprimentos de onda entre 400 e 

700nm onde a proteção ocular normalmente é obtida pelos reflexos de aversão, incluindo o reflexo de 

fechamento da pálpebra. No entanto podem ser danosos se visualizados com instrumentos ópticos. 

Classe 3R: São lasers que emitem na faixa de comprimentos de onda entre 302,4nm a 1mm, onde 

a visualização do feixe é potencialmente perigosa, porém menor que da Classe 3B. Os requisitos de 

fabricação e medidas de controle aplicáveis aos usuários são menores que as aplicáveis aos lasers 3B.  

Classe 3B: São lasers que normalmente são perigosos quando a visualização do feixe ocorre 

dentro da Distância de Risco Ocular Nominal (DRON). A visualização de reflexões difusas 

normalmente é segura. 

Classe 4: São lasers que também são capazes de produzir reflexões difusas perigosas. Eles podem 

causar danos à pele e olhos, além de oferecer risco de fogo. O uso requer extrema cautela. 

O LASER do trabalho em questão classifica-se como Classe 4, exigindo extrema cautela para que 

não sejam causados danos ao operador da máquina. 

No capítulo seguinte encontra-se o desenvolvimento do projeto e a seleção dos componentes 

utilizados na concepção da máquina de corte a LASER.  

2.13. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO 

Sobre as atividades do Processo de desenvolvimento de Produto ou PDP, vários autores definem 

como etapas ou fases, mas segundo Silva [20], as descrições de Clark & Wheelwright [21] são as mais 

completas, conforme os autores são elas: 

i) Pesquisa de mercado, levantamento das possibilidades tecnológicas e determinação dos 

requisitos dos clientes; 

ii) Identificação de riscos, avaliação de viabilidade e planejamento de recursos; 

iii) Tradução do conceito do produto em estilo, layout, componentes e especificações; 

iv) Envolvimento de fornecedores no processo de DP; 

v) Construção de modelos físicos e avaliação de estilo e layout; 

vi) Transformação de resultados das etapas anteriores em desenho e normas; 

vii) Elaboração, construção e testes de protótipos; 

viii) Tradução das especificações do projeto do produto no desenvolvimento do projeto do 

processo (fabricação e montagem); 

ix) Realização de produção piloto e testes de validação do produto; 

x) Emprego de “gates” para avaliação do andamento do projeto; 

xi) Normalização do conteúdo das informações; 

xii) Normalização do formato das informações e 

xiii) Controle de atualizações e armazenamento das informações.  
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2.14. METODOLOGIA DE PROJETO 

Uma das primeiras metodologias de projeto foi desenvolvida por Asimow [22] em 1968, 

sistematizando o processo de projeto a fim de que fossem obtidos melhores projetos e de forma mais 

sistêmica. As fases primárias de projeto, segundo Asimow, podem ser descritas como: Estudo de 

Exequibilidade, Projeto Preliminar e Projeto Detalhado; e as fases relacionadas ao ciclo de 

produção/consumo: Planejamento da produção, Planejamento para distribuição, Planejamento para 

consumo e Planejamento para descarte, como apresentado na Figura 2-9.  

 

Figura 2-9 - Fases de um Projeto segundo Asimow [22] 

Do estudo da exequibilidade verifica-se a viabilidade do projeto e sua necessidade, são propostas 

as seguintes etapas: Análise da necessidade, Identificação do Sistema, Concepções para o projeto, 

Análise Física, Análise econômica e Análise financeira. No presente projeto apenas algumas das fases 

de Asimow foram utilizadas, adequando-se à necessidade do projeto. 

Outro nome importante no que se diz respeito à metodologia de projeto é Woodson [23], o qual 

separa a metodologia de projeto em 4 etapas: Estudo de Possibilidade, Estudo Preliminar, Projeto 

Detalhado e Revisão. As Quatro etapas estão detalhadas na FIGURAS. 

Estudo de Possibilidade: Validar a necessidade e produzir uma série de soluções possíveis 

Estudo Preliminar: Qualificar os parâmetros de forma a obter a solução ótima 

Projeto Detalhado: Transformar a melhor solução em uma descrição para a manufatura 

Revisão: Produzir um projeto otimizado, baseado na experiência obtida com um sistema fabricado 

e/ou testado 
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Num conceito mais atual de metodologia de projeto tem-se os trabalhos de Pahl e Beitz [24] 

autores que incluíram em suas propostas a base para que fosse desenvolvido um Sistema de Projeto 

Auxiliado por computador, para que fosse aplicado à fase de projeto conceitual. Segundo esses 

autores, o projeto poderia ser dividido em quatro etapas: clarificação das necessidades, projeto 

conceitual, projeto preliminar e projeto detalhado.  

Nas fases Projeto Conceitual, Projeto Preliminar e Projeto detalhado, são utilizados programas de 

computador para auxiliar no projeto. No caso do Projeto Conceitual, é utilizado um ICAD Intelligent 

Computer Aided Design (Design Inteligente Assistido por Computador), no Projeto Preliminar, é 

utilizado um CAE Computer Aided Engineering (engenharia auxiliada por computador) e no Projeto 

detalhado é utilizado o CAD Computer Aided Design (Design assistido por computador). 

As metodologias de projeto tem diversas semelhanças, dentre elas, as metodologias de projeto 

começam com um estudo para verificar a viabilidade do projeto, fundamental para que o projeto só 

prossiga com sua necessidade e exequibilidade. Na fase de projeto as metodologias diferem um pouco, 

dividindo o projeto em suma maioria em preliminar e projeto detalhado. Na fase final, as metodologias 

se diferem mais, Woodson [23] inclui na sua metodologia uma fase de revisão, enquanto Asimow [22] 

inclui todo um estudo de produção, distribuição, consumo e descarte, sendo portando um dos mais 

completos. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. METODOLOGIA DE PROJETO 

Primeiramente será necessário selecionar a potência do LASER para que com isso sejam limitados 

os parâmetros de projeto e conseguintes limitações. O projeto será executado nas seguintes etapas: 

 Tubo LASER 

 Fonte do LASER 

 Espelhos e Bocal 

 Seleção dos motores 

 Eixos e Tubos 

 Ensaio estático 

 Seleção de rolamentos 

 Exaustão 

 Projeto de Resfriamento 

 Potência do LASER e Energia Dissipada 

 Trocador de Calor 

 Bomba d’água e Vazão 

 Seleção das polias 

 Seleção do controlador 

 Seleção do Software 

 Seleção da estrutura 

 Fabricação de outros componentes da máquina 

 Montagem 

Na  Figura 3-1 encontra-se um diagrama WBS referente aos subsistemas da máquina. 

  

Figura 3-1 - Diagrama WBS com os componentes da Máquina de corte a LASER 
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3.2. PESQUISA DE MERCADO 

Para uma abordagem inicial, e ter uma visão geral do projeto, primeiramente é feita uma pesquisa 

de mercado, para verificar as máquinas disponíveis, suas características principais e as máquinas que 

mais se adequam à proposta.  

Verificou-se algumas características recorrentes em diversos modelos disponíveis no mercado, 

como uma base fixa e um bocal LASER de movimentação, o tubo LASER fica parado e o raio 

LASER é transmitido até o bocal do LASER por meio de espelhos.  

Foi feita uma pesquisa de mercado para verificar a viabilidade do projeto, tendo em vista o custo 

de outras máquinas de corte a LASER. Na Figura 3-2 e Figura 3-3 tem-se dois exemplos de máquina 

de corte LASER com potência similar à potência do Projeto. 

 

Figura 3-2 - Anúncio de Máquina de corte a LASER de 40W 

 

Figura 3-3 - Anúncio de máquina de corte a LASER de 50W 

Ambas máquinas possuem uma área de corte de 200x300mm, o que as diferencia é a potência do 

LASER. O orçamento para o projeto é de R$6000,00, portanto, essas máquinas ultrapassam o 

orçamento, ao final do relatório tem-se um orçamento, indicando a viabilidade do projeto. 
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3.3. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

Na Figura 3-4 tem-se as dimensões básicas da máquina de corte a LASER para uma melhor 

visualização do projeto em questão. 

 

Figura 3-4 - Dimensões da máquina de corte a LASER 

Nos próximos subitens serão detalhadas essas partes constituintes para que depois seja feita uma 

correta seleção dentre os possíveis modelos de cada parte. 

3.4. PROJETO E SELEÇÃO DOS COMPONENTES 

3.4.1. Tubo LASER 

Para seleção do LASER é necessário determinar a potência de trabalho, o projeto em questão tem 

como o objetivo o corte de chapas de acrílico de até 5mm de espessura. Na Figura 3-5 é apresentado o 

gráfico velocidade de corte por espessura de polímero em diferentes potências: 

 

Figura 3-5 - Gráfico de Velocidade de corte por espessura para diferentes potências de LASER retirado de 

Chryssolouris 1991  
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Observa-se que com uma espessura de 5mm de polímero existe uma pequena diferença entre as 

possíveis potências de LASER, enquanto para um LASER de 100W a velocidade de corte está em 

torno de 1,6m/min2 um LASER de 200W está com velocidade de aproximadamente 2,8m/min e o 

LASER de 400W em torno de 4,7m/min. Verifica-se com isso que para 5mm de espessura a 

velocidade de corte não aumenta na mesma proporção da potência. Na Tabela 3-1 encontra-se o 

aumento da velocidade de corte para o aumento da potência do LASER para um corte em chapa de 

5mm. 

Tabela 3-1 - Aumento da velocidade de corte com o aumento da potência do LASER para chapa de 5mm 

Verifica-se que com um aumento de 100% de potência há um aumento de em torno de 70% na 

velocidade para uma espessura de 5mm 

Porém, devido a limitações financeiras, e de projeto, foi selecionado um LASER de 40W, que 

mesmo com uma potência menor, consegue executar o corte de acrílico. Pois como a tecnologia 

selecionada foi de LASER de CO2 sua dimensão aumenta muito com o aumento de potência o 

objetivo é criar uma máquina compacta, barata e de fácil montagem. Na Tabela 3-2 encontram-se as 

diferentes dimensões e valores para tubos LASER de diferentes potências. 

Potência do LASER Diâmetro Comprimento Preço R$ 

40W 50mm 700mm 1000,00 

50W 60mm 820mm 1400,00 

70w 50mm 1200mm 1600,00 

80W 80mm 1250mm 1950,00 

100W 80mm 1450mm 3050,00 

Tabela 3-2 – Comparação de diferentes Tubos LASER 

Portanto foi selecionado o LASER de 40W, capaz de cortar acrílico e de melhor adaptação à 

máquina em questão e dentro do orçamento de R$ 6000,00. Pois assim como o tubo LASER a fonte 

também aumenta seu valor com o aumento de potência. 

  

                                                      
2 Os valores mencionados para velocidade de corte foram obtidos a partir de uma vetorização do gráfico, para 

que fosse obtida uma melhor aproximação nos dados. 

Potência do LASER (W) Aumento Velocidade de corte Aumento 

100 - 1,61 - 

200 100% 2,79 73% 

400 100% 4,74 70% 
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3.4.2. Fonte do LASER 

Para que o feixe LASER seja produzido é necessária uma tensão elétrica elevada, da ordem de 

30kV, para isso é necessária a conversão da tensão 220V encontrada na rede de energia para uma 

tensão da magnitude necessária para o tubo LASER. Uma fonte adequada para o LASER de 40W foi 

então selecionada e suas especificações encontram-se na Tabela 3-3. 

Modelo HY-T50 

Entrada 

Tensão de entrada AC220V±10% 

Frequência de entrada 47 - 440HZ 

Máxima potência de entrada 400W 

Máxima corrente de entrada 3A 

Saída 
Máxima tensão de saída DC25KV 

Máxima corrente de saída DC20mA 

Tempo de funcionamento ≥10000 horas 

Tempo de resposta ≤ 1ms 

Faixa de operação 
Temperatura de operação: 10°C à 40 °C 

Umidade relativa: ≤90% 

Resfriamento Resfriamento por ar forçado (FAC) 

Clima 

necessário do 

ambiente 

Temperatura de trabalho -10 °C à 50°C 

Temperatura de 

armazenamento 
-20 °C à 75°C 

Umidade relativa Máxima de 85% 

Dimensões (C*L*A) C*L*A =167*144*97(mm) 

Peso 2,0 kg 

Tabela 3-3 – Especificações de uma Fonte LASER 40W [25] 

3.4.3. Espelhos e Bocal 

Para que o feixe LASER seja direcionado do tubo até a chegada no bocal é necessário um esquema 

de espelhos. Esses espelhos serão de Molibdênio devido à uma maior durabilidade do material, tendo 

em vista que devido aos cortes a máquina deverá ser constantemente limpa, sendo, portando o espelho 

mais adequado. O bocal do LASER é um bocal comercial para LASER de 40W como indicado na 

Figura 3-6. 

 

Figura 3-6- Bocal LASER comercial 40W 
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3.4.4. Seleção dos motores 

Os motores farão a movimentação horizontal e longitudinal do bocal do laser e seu conjunto de 

espelhos e lentes. Esse movimento será controlado por um motor de passo ligado à uma correia e ao 

conjunto assim como é utilizado em algumas impressoras 3D. Na Figura 3-7 tem-se um exemplo de 

motor num arranjo de movimentação de uma impressora 3D. 

 

Figura 3-7 - Exemplo de movimentação em impressora 3D 

No mercado foi verificada uma grande gama de acelerações entre as máquinas de corte a LASER, 

desde 0,6.m/s² [26] até acelerações de 6G [27] o valor selecionado será de 1G ou 9,81 m/s² que foi o 

valor mais encontrado entre as máquinas do mesmo porte. 

Tendo em vista que o motor deve movimentar um LASER de 3Kg à 1G pode ser feito o cálculo 

para determinar a força do motor: 

F =  m ∗ a (5) 

Portanto: 

F =  3 ∗ 9,81 = 27,43 N 

A polia mais usada em impressoras 3D, pois é mais fácil de encontrar peças, possui um diâmetro 

externo de 15mm. Pode-se, portanto, calcular o torque mínimo para o motor de passo: 

T =  F ∗  b (6) 

Como o diâmetro da polia é de 15mm seu braço é de 7,5mm, portanto: 

T =  27,43 ∗  0,0075 =  0,206 N ∗ m 

Portanto, o motor terá que ter no mínimo 0,206N*m de torque.  
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Após feita uma pesquisa de mercado, e verificado um valor semelhante para diferentes potências 

do motor, foi selecionado o modelo 17HS8401 pois possui um maior torque sendo, portanto, menos 

submetido à grandes esforços. Na Tabela 3-4 encontram-se as especificações para o motor NEMA 

17HS8401. E na Figura 3-8 o motor NEMA 17HS8401. 

Torque 0,52 N*m 

Corrente 2 A 

Angulo do passo 1,8° 

Peso do motor 350g 

Tabela 3-4 - Especificações técnicas para motor de passo modelo 17HS8401 [28] 

 

Figura 3-8 - Motor NEMA 17HS8401 

3.4.5. Eixos e Tubos 

Os eixos de transmissão de torque entre o motor e as polias não serão submetidos à esforços 

consideráveis, portanto o cálculo se dará apenas para a flexão dos tubos de movimentação para o bocal 

LASER. 

Como os tubos de sustentação serão usados como trilho para o carrinho, seu material deve suportar 

o atrito com os rolamentos, ter uma superfície pouco rugosa, que não seja pintado, pois o atrito com os 

rolamentos poderia remover a tinta e não corrosivo, para uma maior durabilidade. 

Um dos materiais que se adequa à essas especificações e é facilmente encontrado no mercado é o 

aço inox representado na Figura 3-9 pelo arranjo de movimentação do bocal do LASER seleciona-se, 

portanto, o Aço inox AISI 301, devido às suas propriedades mecânicas: 

 

Figura 3-9 - Arranjo para movimentação do LASER 
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3.4.5.1. Ensaio estático 

 

Figura 3-10 - Esquema de esforços no tubo de movimentação Bocal  

Material Aço inox AISI 301 

Módulo de Elasticidade: E = 193 GPa 

Para o estudo em questão o valor importante é a flexa do tubo,  

Que é dada pela equação: 

𝑓 =  
− 𝑃𝐿3

192 𝐸𝐼
 (7) 

Com os valores: 

𝑃 =  10 𝑁 

𝐿 =  0,62 𝑚 

𝐸 =  193 𝐺𝑃𝑎 

I =
π(D4 − d4)

64
 (8) 

𝐷 =  12𝑚𝑚 

𝑑 = 9,6𝑚𝑚 

𝐼 =  6,00954 ∗ 10−10 𝑚4 

Aplicando na equação (11) tem-se que a flexa máxima é dada por: 

𝑓 =  0,107022551 𝑚𝑚 

Que é compatível com o valor encontrado em simulação apresentado na Figura 3-11 que é de 

0,095mm, portanto a diferença entre a simulação e o cálculo é de aproximadamente 13%. 

 

Figura 3-11 - Simulação de deflexão no eixo de Aço AISI 301  
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3.4.6. Seleção de rolamentos 

No projeto, dois rolamentos foram selecionados. Os rolamentos axiais, para que seja feita a 

movimentação axial da máquina e rolamentos radiais para a rotação dos eixos e polias para 

movimentação dessas peças.  

O rolamento axial selecionado é um rolamento linear e também o mais facilmente encontrado no 

mercado e de preço acessível, foi selecionado o modelo de 12mm pois é o mais compatível com o tubo 

de movimentação. O modelo selecionado encontra-se na Figura 3-12, LBBR 12-2SL. 

 

Figura 3-12 - Rolamento linear SKF LBBR [29] 

Na Tabela 3-5 e Tabela 3-6 as listas do fornecedor SKF e dos modelos de rolamentos axiais e 

radiais disponíveis respectivamente: 

 

Tabela 3-5 - Tabela SKF com modelos de rolamento linear LBBR [29] 

 

Tabela 3-6 - Tabela SKF com modelos de rolamento radial série 6xx [30] 
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Cálculo da resistência do rolamento: 

Co =  Fs ∗  Po (1) 

Co = Capacidade estática (N) 

Fs = Fator de segurança 

Po = Carga estática equivalente (N) 

 

Po =  Xo ∗ Fr +  Yo ∗ Fa (2) 

Xo = Fator de carga radial 

Fr = Carga Radial (N) 

Yo = Fator de carga axial 

Fa = Carga Axial (N) 

Para o rolamento LBBR 12 tem-se: 

Xo =  1 

Fr =  10N 

Yo =  Fa =  0 

Po =  10N 

Co =  Fs ∗  Po (3) 

Fs =  5 

Co =  5 ∗ 10 =  50N 

Co =  50 N <  510 𝑁 

Portanto o rolamento não falha. 

Cálculo da vida do rolamento: 

L =  (C/P)x (4) 

Em que C é a capacidade dinâmica e P = Po para o caso e x é 3 para rolamentos de esferas. 

L =  (695/10)3 (4) 

L =  335702,3 milhões de rotações 

Portanto há vida infinita para o rolamento axial. 
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A simplificação do rolamento radial encontra-se na Figura 3-13: 

 

Figura 3-13 - Simplificação dos esforços nos rolamentos 

Em que P = 10N, pode-se calcular R1 e R2 com base no equilíbrio de forças e momento. 

P +  R2 =  R1 (9) 

R1 ∗  40 =  P ∗ 55 (9) 

R1 ∗  40 =  10 ∗ 55 

R1 =  13,75 N 

R2 ∗  55 =  R1 ∗ 15 

R2 =  3,75N 

Cálculo da resistência do rolamento: 

Co =  Fs ∗  Po (1) 

Co = Capacidade estática (N) 

Fs = Fator de segurança 

Po = Carga estática equivalente (N) 

Po =  Xo ∗ Fr +  Yo ∗ Fa (2) 

Xo = Fator de carga radial 

Fr = Carga Radial 

Yo = Fator de carga axial 

Fa = Carga Axial  
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Para o projeto em questão os rolamentos admissíveis encontram-se na Tabela 3-7: 

Di De B C (kN) C0(kN) Pu (kN) Vel. Ref Vel. Lim Modelo 

5 16 5 1.14 0.38 0.016 95000 60000 625-Z 

5 16 5 1.14 0.38 0.016 95000 60000 625 

5 16 5 1.14 0.38 0.016 104000 55000 E2.625-2Z 

5 16 5 1.14 0.38 0.016 95000 48000 625-2Z 

Tabela 3-7 - Modelos de rolamento radial série 6xx com 5mm de diâmetro [30] 

Para o rolamento SKF 625, representado na Figura 3-14, modelo mais facilmente encontrado e 

com menor custo, tem-se: 

 

Figura 3-14 - Rolamento SKF 625 

Xo = 1 

Fr = 13,75N 

Yo = Fa = 0 

Po = 13,75N 

Co =  Fs ∗  Po (1) 

Fs = 5 

Co = 5*13,75 = 68,75N 

Co = 68,75 N < 480 N 

Portanto o rolamento não falha. 

Cálculo da vida do rolamento: 

L =  (C/P)x (4) 

Em que C é a capacidade dinâmica e P = Po para o caso e x é 3 para rolamentos de esferas. 

L =  (1140/13,75)3 (4) 

L =  569910,2 milhões de rotações 

Portanto há vida infinita para o rolamento radial. 
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3.4.7. Exaustão 

O projeto do sistema de exaustão foi detalhado pelo estudante Barbosa, R. R. C. e está relatado no 

relatório do Projeto Curtare [31]. 

Para a exaustão da máquina prevê-se a renovação máxima de ar da norma, que é de 60 ciclos por 

hora, equivalente à 1 ciclo por minuto. As dimensões da estrutura externa da máquina são 760mm de 

comprimento por 600 mm de largura e 430 mm de altura, totalizando 0,196 m³ de volume. Esse 

volume precisará ser retirado 60 vezes por hora, totalizando 11,76 m³/h.  

Verifica-se que um exaustor comercial tem em média capacidade mínima de 70m³/h, portanto, 

qualquer exaustor comercial pode ser utilizado para o projeto. Na Figura 3-15 encontra-se um exemplo 

de exaustor comercial de capacidade 73m³/h e baixo custo, adequando-se aos requisitos do projeto. 

 

Figura 3-15 - Exaustor comercial Ventisol 

3.4.8. Projeto de Resfriamento 

O projeto do sistema de resfriamento foi detalhado pelos estudantes Mameri, C. C. e Beduin, I. R. 

O. e está relatado no relatório do Projeto Curtare [31]. 

Segundo as especificações técnicas do fabricante do tubo LASER a temperatura ideal é de 25±5°C, 

sendo 40°C o ponto crítico. Para manter o tubo nesta faixa térmica, precisa-se de um sistema de 

resfriamento que retire calor constantemente, porém não abaixando a temperatura de maneira 

excessiva pois pode haver condensação dos gases internos ao tubo, prejudicando seu funcionamento e 

eficácia. 

Através da fonte LASER selecionada foi verificada a potência de entrada máxima admissível que, 

para o modelo utilizado, é de 400W. Tendo em vista que a potência do LASER é de 40W existe, 

portanto, uma eficiência de 10%, que é compatível com a eficiência teórica de um LASER. Então 

desses 400W de potência 360W serão dissipados em forma de calor, para isso é necessário o projeto 

de resfriamento para o LASER.  
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O Tubo LASER já é preparado para receber resfriamento via fluxo de água, no tubo há uma 

entrada e saída de água para que seja circulada água, resfriando o tubo LASER para que não ultrapasse 

a temperatura ótima de operação. Na Figura 3-16 encontram-se detalhadas a entrada e saída de água 

para resfriamento do tubo LASER. 

  

Figura 3-16 - Entrada e Saída de água para resfriamento do tubo LASER 

Existe no mercado um chiller específico para tubos LASER de até 80W, porém devido às 

limitações financeiras o resfriamento será projetado.  

Na Tabela 3-8 tem-se as especificações para o Chiller CW 3000 e sua representação encontra-se na 

Figura 3-17. 

Modelo CW-

3000AG 

CW-

3000DG 

CW-

3000AF 

CW-

3000DF 

CW-

3000AK 

CW-

3000DK 

Tensão 
AC 1P 220V AC 1P 110V 

AC 1P 

220V 

AC 1P 

110V 

AC 1P 

220V 

AC 1P 

110V 

Frequência 50/60Hz 

Corrente 0.45A 0.9A 0.45A 0.9A 0.5A 1.0A 

Capacidade de 

Radiação 
50W/℃ 

Capacidade do 

Tanque 
9L 

Entrada e Saída Externa Φ10mm Conector 

de bronze 
Φ8mm conector rápido 

Altura máxima da 

bomba 
10M 70M 

Máximo Fluxo 10L/min 2L/min 

Proteção Flow alarm 

Massa Seco 9.5Kgs 12Kgs 

Massa em operação 12Kgs 14.5Kgs 

Dimensão 49 X 27 X 38cm (C X L X A) 

Tabela 3-8 - Especificações Chiller CW 3000 [32] 
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Figura 3-17 - Chiller CW 3000 [32] 

Afim de que sejam reduzidos os custos do projeto, o resfriamento se dará por um trocador de calor 

e uma ventoinha, representado na Figura 3-18, reduzindo o custo de R$2000,00 para R$300,00. O 

controle da temperatura será feito por um termistor NCT.  

 

Figura 3-18 - Esquema de funcionamento de um Radiador automotivo 

O circuito apresentado na Figura 3-19 irá acionar o pino A0 (porta do controlador em que se pode 

usar um comando para parar a operação) para abortar o corte. Foram realizados testes para verificar 

em qual tensão o pino A0 deve ser submetido para abortar o corte. O valor encontrado foi para tensões 

menores que 4.45 V. O sensor de temperatura é um termistor NCT, ou seja, ele diminui a resistência 

conforme o aumento da temperatura. O resistor de pull-up é de 20kOhmnS e se a resistência do 

termistor a 40ºC for “Sensor” o valor de R será: 

 

Figura 3-19 - Circuito do Termistor 

𝑅 =  [(4.45𝑢 –  3,3) ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ∗ 20000]/[4.45𝑢 ∗ (𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 +  20000) − 5 ∗ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟)] (10) 
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Os componentes para o sistema de resfriamento são: 

 Bomba d’água; 

 Tubos de condução; 

 Trocador de calor; 

 Reservatório d’agua. 

Na Figura 3-20 tem-se a simplificação do fluxo de água no sistema de resfriamento da máquina de 

corte a LASER. 

 

Figura 3-20 - Simplificação do fluxo de água no sistema de resfriamento 

3.4.8.1. Potência do LASER e Energia Dissipada 

Como demonstrado no início do capítulo 3.2.8, pode-se calcular a potência de resfriamento 

necessária com base na eficiência do tubo LASER. Que pode ser calculada com base na relação entre 

potência necessária e potência fornecida. Essa relação entre a fonte e o LASER pode ser obtida 

analisando as especificações do tubo fornecidas pelo fabricante. 

A partir desses dados é possível calcular a quantidade de energia por período de tempo que o tubo 

LASER receberá (PotE). 

𝑃𝑜𝑡𝐸 = 𝑉. 𝑖 (11) 

Em que V é a corrente necessária em Volts e I é a corrente em Amperes 

Para a nossa fonte tem-se V= 25KV e I=20mA  

𝑃𝑜𝑡𝐸 = 25000 ∗ 0,02 (12) 

𝑃𝑜𝑡𝐸 = 500𝑊 

Assim, sabendo a potência do tubo LASER a ser comprado e considerando que toda a energia não 

utilizada pelo tubo seja dissipada na forma de calor, tem-se que a quantidade de energia dissipada por 

período de tempo será dada por 

𝑃𝑜𝑡𝑑 = 𝑃𝑜𝑡𝐸 − 𝑃𝑜𝑡𝐿 (13) 

𝑃𝑜𝑡𝑑 = 460𝑊 

Em que Potd é a Potência dissipada e PotL é a potência do tubo LASER 
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Por questões de segurança, trabalhou-se com a possibilidade de que toda a energia disponível será 

dissipada em energia térmica. Logo, a mesma quantidade de energia por tempo que o tubo dissipar 

(Potd) deverá de ser retirada do líquido aquecido pelo trocador de calor, de forma a manter a 

temperatura da água constante e assim, realizar a manutenção adequada da temperatura de operação do 

tubo. 

3.4.8.2. Trocador de Calor 

A partir do estudo de maquinas de troca de calor, optou-se por um trocador de calor aletado, 

semelhante a um radiador, devido a quantidade de energia envolvida (Potd), limites de temperatura e 

espaço disponível. Além disso, pelo fato de ele utilizar o ar como fluido resfriador, o uso do radiador 

permite que se trabalhe somente com uma temperatura máxima, não sendo necessário o controle de 

uma temperatura mínima limite. Assim a temperatura de resfriamento é a ambiente e logo, dentro do 

intervalo de temperatura aceita na maioria dos casos. 

3.4.8.3. Bomba d’água e Vazão 

Por recomendações do fabricante do tubo LASER, a vazão d’água no tubo LASER deve ser de 

aproximadamente 6 litros por minuto para melhor funcionamento. Além disso, é recomendado uso de 

água destilada como líquido resfriador do sistema. Optou-se então por uma bomba de aquário – 

compatível com o valor de vazão recomendado que será utilizada um reservatório aberto. Esse 

reservatório acaba por trazer uma vantagem, já que ele permite que se monitore a temperatura da água 

mais facilmente, com um simples sensor térmico imersível bem como uma maior inércia térmica, 

podendo-se observar a variação de temperatura de maneira mais gradativa. 

3.4.9. Seleção das polias 

Um dos objetivos do projeto é que ele seja de fácil manutenção, portanto a polia selecionada foi a 

mais facilmente encontrada no mercado. Tem o diâmetro interno de 5mm. E o externo de 15mm. Na 

Figura 3-21 encontra-se o desenho técnico da polia modelo GT2 selecionada. 

 

Figura 3-21 - Desenho técnico da polia selecionada 

  



    35 

3.4.10. Seleção do controlador 

O projeto do sistema de controle foi detalhado pelos estudantes Iduarte, G. P., Guimarães, P. P. S. 

e Queiroz, A. e está relatado no relatório do Projeto Curtare [31]. 

Como o projeto tem como objetivo o desenvolvimento de conhecimento e uma fácil programação 

e baixo custo, foi selecionada como placa controladoras o Arduino Uno. Na Tabela 3-9 seguem as 

especificações para o Arduino Uno. Na Figura 3-22 encontra-se um Arduino com seus principais 

componentes e conexões. 

 

Figura 3-22 – Arduino Uno e sua interface de comunicação [33] 

Especificações 

Micro controlador ATmega328P 

Voltagem operacional 5V 

Voltagem de alimentação (recomendada) 7-12V 

Voltagem de alimentação (limites) 6-20V 

Pinos I/O digitais 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 

Pinos de entrada analógica 6 

Corrente contínua por pino I/O 40 mA 

Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 

Memória flash 32 KB (2KB usados para o bootloader) 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidade de clock 16 MHz 

Tabela 3-9 – Especificações Arduino Uno [33] 
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Para que sejam controlados os motores de passo são necessários Drivers, representado na Figura 

3-23. Na Tabela 3-10 seguem as especificações dos drivers 

 

Figura 3-23- Esquema de conexões de um Driver Easy Driver V44 A3967 [34] 

  

Especificações: 

Modelo EasyDriver V44 A3967 

Controlador:  CI A3967 

Compatibilidade Motores de 4, 6 e 8 vias. 

Corrente ajustável  De 150 a 750mA por via. 

Tensão de alimentação  De 7 a 30V. Maior a tensão, maior o torque. 

Tabela 3-10 – Especificações do Driver Easy Driver V44 A3967 [34] 

Na Figura 3-24 encontra-se um esquema de montagem de um motor NEMA com um Arduino e 

um EasyDriver. 

 

Figura 3-24 - Montagem esquemática de um Motor Nema 17 com Arduino Uno e um Driver Easy Driver V44 A3967  
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Para uma mais fácil conexão entre o Arduino e os Drivers, foi criado um shield no bloco SG11 da 

UnB, apresentado na Figura 3-25, para melhor encaixe dos componentes. 

 

Figura 3-25 - Shild para conexão entre Arduino e Drivers 

No shild são encaixados os drivers controladores dos motores de passo e placas aletadas para que 

haja dissipação do calor provocado pelos drivers apresentado na Figura 3-26. 

 

Figura 3-26 - Montagem do Arduino, Shild e Drivers 

3.4.11. Seleção do Software 

Para que o motor se movimente corretamente e o LASER seja ativado nos momentos corretos é 

necessária a utilização de um software para poder interpretar os comandos e leva-los até a máquina. 

Quatro passos são necessários desde à vetorização da imagem até o seu envio para a máquina.  

Primeiramente é necessário transformar o projeto ou imagem em uma imagem vetorizada.  

Imagem vetorizada é um tipo de imagem gerada a partir de descrições geométricas de formas, 

diferente das imagens chamadas mapa de bits (bitmaps). Essa vetorização será feita por um programa 

específico, Vector Magic. 

A partir da imagem vetorizada, pode-se gerar o G-Code, que é um conjunto de instruções 

sequenciais de espaço, esses são os comandos que o bocal do LASER deve seguir e quando deve ser 

ativado o LASER. A geração do G-Code será feita por um programa específico, o Inkscape. 

Porém o Arduino não processa diretamente o G-Code, por isso é necessário um interpretador do 

G-Code para o Arduino o GRBL. O código é enviado através de um cabo USB para o Arduino, que 

fará os motores movimentarem o bocal e ativar o LASER segundo os comandos. 
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3.4.12. Seleção da estrutura 

A estrutura da máquina de corte a LASER poderia ser feita de diversos materiais: alumínio, 

madeira, de algum polímero, mas como o objetivo é ser de fácil manutenção, baixo custo e utilizando 

materiais acessíveis a estrutura será feita com perfis de alumínio, podendo sua estrutura ser utilizada 

posteriormente em outros projetos. As características do perfil selecionado encontram-se na Tabela 

3-11. E seu desenho técnico na Figura 3-27 o fornecedor é a Alu-Cek alumínios. 

Peso Kg/m Momento de Inércia cm^4 

1,40 8,70 

Tabela 3-11 - Propriedades do perfil de alumínio 40x40mm [35] 

 

 

 

 

Figura 3-27 - Perfil de alumínio para a estrutura da máquina de corte a LASER [35] 

A estrutura externa da máquina se dará com placas de PVC a fim de que os gases tóxicos 

provenientes do corte dos materiais sejam corretamente dispensados. No anexo encontram-se os 

desenhos técnicos das placas que formarão a câmara de confinamento.  
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3.4.13. Fabricação de outros componentes da máquina 

Alguns componentes da máquina de corte a LASER não podem ser comprados, pois não são 

componentes comerciais. Portanto faz-se necessário a criação por meio de CNC ou impressão 3D. O 

projeto conseguiu uma parceria com a turma de Design da UnB podendo, portanto, fabricar algumas 

de suas peças na impressora 3D da equipe, diminuindo assim o custo de fabricação. Na Figura 3-28 e 

Figura 3-30 tem-se a renderização das peças à serem fabricadas. Na Figura 3-29 e Figura 3-31 o 

resultado final após a impressão em impressora 3D. 

 

Figura 3-28 - Renderização da peça 

 

Figura 3-29 - Impressão 3D da peça 

 

Figura 3-30 - Renderização da peça 

 

Figura 3-31 - Impressão 3D da peça 

3.5. INTEGRAÇÃO DOS COMPONENTES 

A integração de todos os componentes se dará pelo Arduino, que controlará a temperatura, a 

movimentação do bocal, a ativação do LASER, o início e final de curso dentre outras funções. 

Para que seja executado corretamente o corte são necessários 3 passos: 

 

 Gerar um G-Code do desenho a ser impresso (Plug-in Inkscape); 

 Fazer a interface com o usuário, e mandar o código para o controlador (Universal G-Code 

Sender); 

Interpretar o G-Code e mandar os comandos para o Arduino Uno (Grbl). 
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3.5.1. Inkscape 

No Inkscape é possível criar e importar imagens no formato SVG, ou seja, imagens vetorizadas, 

que são necessárias para que se gere o G-Code. É usado um plug-in que irá converter um objeto 

traçado ou importado para o inkscape em um G-Code para uso em uma máquina a LASER. 

3.5.2. Universal G-Code Sender 

 É uma plataforma baseada em Java, compatível com GRBL, para mandar “G-Codes” para 

uma máquina LASER executar. 

3.5.3. GRBL 

O software para controle dos motores de passo utilizado é uma biblioteca de código aberto 

desenvolvida sobre a "copy-left" GPLv3 license, a biblioteca GRBL. A linguagem utilizada é C 

otimizado que irá rodar no Arduino. Na Figura 3-32 tem-se as portas utilizadas na máquina: 

 

Figura 3-32 - Portas utilizadas do Arduino [33] 

Os pinos D9 a D11, são utilizados para as funções de Hard Limits e Homing, limites dos eixos e 

referência dos eixos, os pinos se mantêm em HIGH, pois possuem resistores pull-up.  

Hard Limits impede que a estrutura móvel extrapole o limite físico da mesa de trabalho, para tal se 

utilizam chaves fim de curso que normalmente estão abertas, dessa forma a chave fim de curso é 

ligada a terra (GND) e ao pino do Arduino. Ao ser ativada uma das chaves todo o processo de corte é 

interrompido e só é reiniciado com um novo processo. Para se ter controle dos dois limites de cada 

eixo se utilizam duas chaves em paralelo. 
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Homing, para impedir que o corte fique transladada sobre a peça devido a origem no G-Code ser 

diferente da posição inicial da ponteira do laser. É corrigido com os motores de passo levando a 

estrutura móvel até o limite da estrutura, tal posição é confirmada com acionamento das chaves de fim 

de curso. 

 Pinos de D1 a D3, usados para impor a quantidade de passos correta para os motores. 

 Pinos de D4 a D7, usados para impor a direção dos passos. 

 Pino D8, ativa ou desativa o controle sobre os motores. 

 Pino A0 a A3 e A5, se mantêm em HIGH, pois possuem resistores pull-up. Eles são utilizados 

para se ter a condição de se usar botões físicos para controlar a máquina e até evitar acidentes. 

 Pino A0 – Reiniciar/abortar – Aborta a operação e só é reiniciado com um novo processo de 

usinagem. 

 Pino A1 – Parar operação – Para a operação, só retorna com o acionamento do pino A2, 

retomar operação. 

 Pino A2 – Retomar operação – Retoma a operação após acionado o pino A1, parar operação, 

ou G-Code peça a iniciação manual do processo. 

 Pino A3 – Controle de refrigeração – Utilizado para o controle de refrigeração. 

A biblioteca grbl permite que se modifiquem algumas configurações básicas através da 

comunicação serial entre computador e Arduino. As configurações mais importantes são passos/mm 

de qualquer eixo, velocidade e aceleração máxima que os motores de passo suportam e tamanho da 

mesa de trabalho, esse último realiza uma análise do arquivo enviado e verifica se a mesa suporta o 

tamanho a ser cortado.  
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3.6. PROJETO 

3.6.1. Projeto da Estrutura: 

O projeto da máquina de corte a LASER será iniciado por sua estrutura, e será feito de modo que 

os componentes selecionados possam ser posicionados e haja uma estrutura firme, garantindo uma boa 

movimentação do carrinho sem vibrações que possam interferir na precisão do corte. 

A estrutura foi projetada no programa CAD SolidWorks e pode ser visualizada na Figura 3-33: 

 

Figura 3-33 - Renderização da estrutura da máquina de corte a LASER 

3.7. FABRICAÇÃO 

A máquina foi concebida majoritariamente com componentes disponíveis no mercado, apenas 

algumas peças da máquina foram fabricadas. Utilizou-se o processo de impressão 3D devido ao seu 

baixo custo e uma parceria com alunos do Design da UnB. 

3.8. MONTAGEM 

A montagem da máquina será feita com o parafusamento de seus componentes, nenhuma estrutura 

será soldada, toda a máquina poderá ser desmontada sendo, portanto, facilmente transportada. Nos 

perfis de alumínio existe um conector de aperto rápido para uma mais rápida e fácil montagem como o 

indicado na Figura 3-34,  

 

Figura 3-34 - Conector de aperto rápido universal 



    43 

Serão utilizadas também cantoneiras para uma maior estabilidade da estrutura como indicado na 

Figura 3-35 

 

Figura 3-35 – Cantoneiras de alumínio 100x100mm 

Na Figura 3-36 tem-se a montagem da estrutura de alumínio com as devidas cantoneiras 

posicionadas e aparafusadas.  

 

Figura 3-36 - Montagem estrutura 

No Anexo 1 tem-se os componentes da máquina e sua montagem. A refrigeração será um 

componente à parte, não estando confinada dentro da estrutura da máquina. Na Figura 3-37 tem-se 

uma visão geral da montagem da máquina. 

,  

Figura 3-37 - Montagem completa da máquina 

A estrutura externa da máquina será feita com placas de PVC, confinando os gases tóxicos que 

serão removidos pelo exaustor ligado ao tubo corrugado.  
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3.9. ORÇAMENTO  

Visando a viabilidade do projeto um orçamento faz-se necessário, foram verificados os valores das 

peças de maior representatividade no valor da máquina. Na Tabela 3-12 encontra-se o orçamento para 

a máquina de corta a LASER. 

  
Quantidade 

Unidade de 

medida 

Valor 

unitário 

Valor Total 

Dólares 

Valor Total 

Reais 

LASER           

Tubo Laser 40W 1 Und. 1000,00 - 1000,00 

Fonte 40W 1 Und. 1400,00 - 1400,00 

Bocal e espelhos 1 Und. 1400,00 - 1400,00 

Resfriamento           

Trocador de calor 1 Und. 200,00 - 200,00 

Bomba de água 1 Und. 80,00 - 80,00 

Tubulação 2 Metros 10,00 - 20,00 

Estrutura           

Perfis de Alumínio 40x40mm 1 Und. 489,90 - 490,00 

Tubos de Aço Inox 12mm 2,2 Metros 100,00 - 220,00 

Impressões 3D 7 Und. 60,00   420,00 

Polia 15mm 5 Und. 2,33 11,67 - 

Correia 6mm 3 Metros 4,00 12,00 - 

Rolamentos 12mm 8 Und. 6,00 - 48,00 

Rolamentos 5x5x16mm 8 Und. 4,00   32,00 

Controle           

Arduino 1 Und. 44,00   44,00 

Driver 3 Und. 25,00   75,00 

Shield 1 Und. 20,00   20,00 

Motor 17HS8401 3 Und. 20,00 60,00 - 

Estrutura externa 2 M² 80,00   160,00 

Exaustor 1 Und. 85,90 - 85,90 

TOTAL:       US$ 83,67 5694,90 

Tabela 3-12 - Orçamento 

Considerando-se a cotação do dia 19 de novembro de 2015 tem-se para o dólar o valor de R$ 3,72 

somados de 6,38% de IOF, portanto o orçamento preliminar é de R$ 332,00 em peças importadas 

somados aos R$ 5694,90 de produtos adquiridos no Brasil, totalizando R$ 6026,90. 

No capítulo seguinte encontram-se as considerações finais. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
No presente trabalho, foi apresentada uma proposta para o desenvolvimento de uma máquina de 

corte a LASER, de baixa potência (40W) de acordo com a literatura, suficiente para o corte de chapas 

de 3 mm em MDF e de 5 mm em acrílico e uma área útil de corte de 500mm x 600 mm. 

Ao longo do projeto foram desenvolvidos estudos das partes constituintes de uma máquina de 

corte a LASER, demonstrando suas funções, aplicações e seleção. 

Inicialmente fora proposto que a estrutura de sustentação fosse feita de aço 1020 devido ao baixo 

custo e acessibilidade, mas essa estrutura foi trocada por perfis de alumínio para um transporte e 

montagem mais fáceis, bem como um uso posterior num projeto diferente. 

Além da concepção da máquina e do projeto preliminar referente a parte da estrutura e 

mecanismos de movimentação, ao longo do projeto, foram adquiridas algumas peças da máquina, 

como a estrutura de alumínio, os drivers, o Arduino, os motores de passo e realizada a impressão de 

peças em impressora 3D. 

Na parte final do presente relatório é indicada como deve ser feita a integração entre os 

componentes. Também foram incluídos detalhes de fabricação e montagem da parte estrutural e a 

contribuição da equipe que participou da disciplina Projeto Integrador 1 e forneceu subsídios para a 

descrição dos elementos eletrônicos e de controle, exaustão e resfriamento. São descritos os passos 

necessários  à execução de um corte LASER desde a imagem, passando pela sua vetorização, criação 

do código G-Code e seu envio ao Arduino.  

Por fim, é apresentado o orçamento do projeto proposto, que ficou em R$ 6.026,90, ultrapassando 

o valor previsto de R 6.000,00. 

No mercado foram encontrados equipamentos para a mesma potência de 40 W na faixa de R$ 

9.000,00, com áreas de corte bem inferiores. 

Cabe observar que a limitação orçamento ao valor de R$ 6.000,00 foi um fator limitante para a 

potência e recursos do equipamento e que a proteção externa não foi incluída neste cálculo. 

O projeto possibilitou o trabalho coordenado e integrado com estudantes de outros cursos de 

engenharia na consecução do objetivo maior, o trabalho colaborativo, com a troca de informações e 

conhecimentos para desenvolver um equipamento real que auxiliasse a criação de outros protótipos. 

Com o estudo foi possível verificar que é tecnicamente viável a construção de uma máquina de 

corte a LASER para auxiliar a prototipagem, no entanto, os custos para aquisição dos materiais e 

componentes que possibilitem a precisão e qualidades necessárias são muito elevados. 

Com a conclusão do projeto e sua respectiva construção devem ser realizados testes para que sejam 

verificadas as capacidades da máquina em corte e eficiência, bem como sua calibragem para uma 

maior precisão.  
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Anexo 2 – Orçamentos: 
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Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte. 70910 – 900 – DF
CNPJ: 00038.174\0001-43 

Razão Social: Rodrigo Xavier Nunes-ME
CNPJ  18.432.721/0001-36  
CF/DF    07.649.153/001-34

Tubo Laser co2 40w 
70cm de comprimento e 5 diâmetro 
Preço 1.000,00

Favor verificar disponibilidade no momento da compra!

Taguatinga DF 27/08/2015



MATRIZ: (19) 3045-4900  /  FILIAL SC: (47) 3425-0042  /  FILIAL SP: (11) 5514-7680  /  FILIAL RS: (47) 3245-0042    Site: www.kalatec.com.br

ORÇAMENTO DE VENDA 

03 - KALATEC AUTOMAÇÃO LTDA - MATRIZ
ORÇAMENTO Nº :

EMISSÃO :

15.446

18/11/2015

VÁLIDO POR : 15 dias
OR-Venda para USO/CONSUMO

Cod. / Razão Social :

CLIENTE

Endereço:

Bairro: Município:

UF:

CPF / CNPJ : RG. / Inscrição Estadual :

Condições de Pagto :

MATHEUS BORGES DIAS

R. COND VIVENDA BELA VISTA, 35

COLORADO SOBRADINHO

DF

ISENTO

A Vistamatheusbdias@gmail.comE-mail :

15.146

Contato :

FRETE : FOB - Destinatário

028.234.181-13

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS 

SEQ. QTDE UNID. DESCRIÇÃO TOTAL
ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

VLR.
UNIT.

NCMCOD. 
ITEM

4,00 UN ROLAMENTO LINEAR LBBR12 12.0000 0,00 18,00 48,00848340901 3.082

8,00 PC ROLAMENTO FECHADO                 LM12UU 12.0000 0,00 18,00 96,00848340902 417

VALOR DO IPI VALOR DO FRETE OUTRAS DESPESAS

TOTAL:

DESCONTOS

0,000,000,00 0,00

144,00
( CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS )

0,00

ICMS ST

Vendedor / Representante

1890 - SUELI BATISTA ALVES - vendascps3@kalatec.com.br

Observações

TIPO OBSERVAÇÃO

Nota Fiscal

SOLICITANTE: O PROPRIO

TRANSPORTE:

Codições de Fornecimento

VI - Assistência técnica permanente Kalatec

VII - É obrigatório constar em seu pedido de compra o número desta proposta

I - Valor mínimo para faturamento R$ 50,00 (sujeito à análise)

XII - Mercadorias só serão liberadas após o recebimento do comprovante de pagamento por nosso departamento financeiro 

XI - Reajuste baseado na variação cambial. Referente ao Dolar e Euro

X - Produto disponibilizado em nossa unidade para retirada de sua transpostadora

IX - Primeira compra sujeita a liberação de cadastro

VIII - Após a validade da proposta, as condições comerciais serão revistas

V - Para fornecimento imediato, material sujeito a variação de estoque

IV - Garantia após a emissão da NF; produtos 1 ano contra defeito de fabricação / serviços 90 dias

III - IPI a incluir

II - ICMS incluso



NF-eRECEBEMOS DE ALU-CEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (FILIAL) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

Nº
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

000004526
Matheus Borges Dias 489,90

VALOR TOTAL DA NOTA

DATA DA EMISSÃO

10/11/2015

SÉRIE 1

Alu-cek Indústria e Comércio Ltda. (FILIAL)
Rua Dona Leopoldina, 60

Vacchi - Sapucaia do Sul/RS
CEP: 93214-090 - Fone: 5134516030

comercial@alu-cek.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO

0 - Entrada

1 - Saída

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1320141100
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

03.567.825/0002-61
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

43151103567825000261550010000045261788187742

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1

Nº 000004526

143150188293565 10/11/2015 10:55:46-02:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito de crédito fiscal de IPI. Permite o
aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 12,55; correspondente à alíquota de 3,10%, nos termos do art. 23 da LC
123/2006.
Valor aproximado dos tributos: R$ 132,19 (32,65%) Fonte: IBPT

WME Sistemas

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

CEP

73105-909
BAIRRO/DISTRITO

Grande Colorado
ENDEREÇO

Condomínio Vivendas Bela Vista Mód. G, 35

Matheus Borges Dias 028.234.181-13

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/11/2015

HORA DE SAÍDAMUNICÍPIO UFFONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

Brasília (61) 9998-8983 DF

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTAVALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 404,90

489,9085,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDOESPÉCIE

JADLOG Logística e Taxi Aéreo Ltda 1-Destinatário 04.884.082/0013-79

Avenida A. J. Renner, 2655 Porto Alegre RS 0963340506

3 VOLUME 8,000 8,000

4526-1 11/11/2015 489,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

51 34599131

0,00

DUPLICATA Nº VENCIMENTO VALOR DUPLICATA Nº VENCIMENTO VALORVALORVENCIMENTODUPLICATA Nº

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM/SH CST CFOP UNID. QTD. VLR. UNIT. VLR. TOTAL BC ICMS VLR. ICMS VLR. IPI
ALÍQ.
ICMS

ALÍQ.
IPI

929 PERFIL EM PECA PERFIL DE ALUMÍNIO 40X40
BÁSICO  P40101-E3-02 X 300 mm

0101 4,000 15,750 63,00PC6.10176042100

929 PERFIL EM PECA PERFIL DE ALUMÍNIO 40X40
BÁSICO  P40101-10-10 X 500 mm

0101 2,000 29,450 58,90PC6.10176042100

929 PERFIL EM PECA PERFIL DE ALUMÍNIO 40X40
BÁSICO  P40101-10-10 X 620 mm

0101 2,000 35,000 70,00PC6.10176042100

C20900 CONECTOR UNIVERSAL - BASE 40 0101 8,000 8,050 64,40PC6.10173182900

P00031 Cantoneira de Montagem 100x100x38 mm -
Furação M8

0101 4,000 14,650 58,60PC6.10176061290

A35250 PARAFUSO T M8X25mm - Canal 8mm kit cantoneira 0101 16,000 1,300 20,80PC6.10173181500

F41008 PORCA FLANGEADA M8 kit cantoneira 0101 16,000 0,750 12,00PC6.10173181600

N11460 PÉ NIVELADOR ARTICULADO - Base 60mm - M16x
100mm

0101 4,000 14,300 57,20PC6.10184283910



Ricardo	Henrique	Capano	ME
Rua	Padre	Francisco	Van	Der	Maas,	Nº	10-05

17.047-020	-	Bauru,	SP
Telefone:	(14)	3203-2346

CNPJ:	04.924.537/0001-07

Proposta	Nº	26

Para

Fundação	Universidade	de	Brasília Número	da	Proposta 26

Data 14/09/2015

Aos	cuidados	de:	Matheus	Dias

Segue	orçamento	conforme	solicitação.

Itens	de	produto	ou	serviço

Item Código Un Qtd. Preço
un.

Desc.	Item
% Valor Preço

total
Perfil	de	Aluminio	Basico	40x40x3440mm pç 1,00 291,20 0,00 291,20 291,20
4	peças	de	300mm	
2	peças	de	500mm	Furado	nas	Pontas	para	Receber	Kit	Universal
2	peças	de	620mm	Furado	nas	Pontas	para	Receber	Kit	Universal

Kit	Universal	Aperto	Rápido	Linha	40 pç 8,00 13,67 0,00 13,67 109,36

Kit	Cantoneira	Zamack	40mm	(	Reforço	Adicional
Vertices	)

pç 12,00 9,99 0,00 9,99 119,88

Outros	itens	ou	serviços

-	Impostos	Inclusos	,	

-	Pedido	Faturado	28DDL	,	

-	Material	Posto	Nossa	Empresa	,	

-	Itens	sujeitos	a	Estoque	,	

-	Prazo	envio	pedido	:	3/5	Dias.

Total	outros	itens Total	dos	itens Desconto Frete Total	da	proposta

0,00 520,44 0,00 0,00 520,44

Condições	gerais

Validade 5	dia(s)

Frete	Modalidade Destinatário

Observações

	

Atenciosamente	,
Ricardo	H	Capano	(14)	3203-2346	-	www.tekkno.com.b


