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CORTADEIRA DE DISCO 
 

Anderson Rodrigues Simões 
 
RESUMO: Tendo como objetivo a integração do projeto nessa etapa, a equipe Mecametal 
ficará responsável pela parte de corte e furo. Para o desenvolvimento desse projeto 
pesquisou se por alguns componentes, como por exemplo: CLP (controlador lógico 
programável), sensores, serra copos, válvulas pneumáticas, etc. Visando uma interação 
com perfeita harmonia entre os processos. 
 
INTRODUÇÃO  
 
O relógio surgiu com a necessidade do homem de medir o tempo, desde a antiguidade 
existem vários tipos de relógios. Os relógios de sol foram os mais antigos que eram 
usados pelos gnômons, em seguida surgiram os relógios de água (clepsidras) e os 
relógios de areias (ampulhetas), registrados na Judéia mais ou menos 600 A.C. 
Com o passar dos tempos Galileu Galilei descobre a Lei dos Pêndulos em 1595, com os 
relógios mecânicos surgiram técnicas de registros com a passagem do tempo. Os relógios 
desses tipos podem ser os de pêndulos, quartzo e os cronómetros, porém os mais 
precisos são os relógios de atómicos. 
 
DESCRIÇÃO 
 
O significado de execução deste projeto consiste em apresentar uma máquina cortadeira 
de disco de madeira mdf, com o intuito de implementa-la a uma linha de processos onde 
será fabricado um relógio. O equipamento tem o objetivo de ser controlado por um painel 
aonde terá um CLP entre outros itens eletrônicos, já a parte mecânica será composta por 
uma estrutura metálica que ficará alojada os dispositivos (Furadeira, Motor de Passo, 
Serra Copo, Cilindro Pneumático, etc...). Ver equipamento na figura 1. 
 
 

 
 

Figura 1-Cortadeira de disco 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo geral 
 

 Cortar, furar e posicionar disco na caixa para dar sequência ao processo de 
fabricação. 

 
Objetivos específicos 
 

 Identificar na fabricação do equipamento falhas de montagem. 

 Analisar tempo de fabricação do equipamento. 

 Indicar possíveis melhorias no processo de fabricação. 

 Estudar lógica de programação e funcionalidade dos equipamentos. 
 

 
DETALHAMENTO MECÂNICO 
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CONCLUSÃO  
 
O projeto cortadeira de disco foi elaborado através de pesquisas e seguindo uma 
metodologia de trabalho para alcançar um método de trabalho com qualidade e eficácia. 
Com pesquisas e analises sempre se alcança resultados almejados. 
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