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Projeto Temático: SERRA CIRCULAR 

 
 

ÉRISON SAMUEL TELLES DA SILVA  RA 10902740 
 
 
 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo demonstrar a eficiência e varias utilizações 
da serra circular. Material este que será incorporado no projeto temático da equipe 
Automatech dos alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação da Faculdade 
de Jaguariúna. 
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INTRODUÇÃO  
 
Este artigo tem como finalidade demonstrar algumas características e utilizações da serra 
circular, focando na utilização no projeto temático do grupo Automatech. 
 
Embora a serra circular pareça ser de fácil manejo, não pode ser utilizado por pessoas 
não habilitadas e não qualificadas, pois é uma das ferramentas que oferece muitos riscos 
de acidentes. Sua operação requer profissional especializado e capacitado, instalação 
adequada, dispositivos de proteção, regulagem e manutenção periódica. 
 
Um dos motivos pela qual a aplicação da automação, para assegurar que todo o processo 
de corte seja livre de aplicação humana, evitando, portanto acidentes ao usuário. 
 
A ferramenta de corte será empregada no projeto como a única ferramenta que terá 
contado direto com o material a ser cortado, impulsionada por um cilindro pneumático. 
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DESCRIÇÃO 
 
Serras são ferramentas de corte com uma tira de metal fina com dentes ou de um disco 
de metal fino com dentes na periferia.  Em 1777, Samuel Miller inventou a serra circular 
na Inglaterra, o tipo de disco redondo de metal viu que os cortes de fiação são mais 
eficientes do que utilizada na serra onde a aplicação era feita por dois homens e é usada 
de mão ou de mesa montada.   
 
Grandes serras circulares são encontradas em serrarias e são usadas para cortes em 
madeira na maioria das aplicações. Em 1813, Shaker-irmã, Tabitha Babbitt (1784-1854) 
inventou a primeira serra circular, observou em uma serraria que estava trabalhando na 
casa girando na comunidade Shaker Harvard, em Massachusetts, quando ela decidiu 
inventar uma melhoria para as serras de utilizadas com dois homens, para a produção de 
madeira serrada.  Tabitha Babbitt também é conhecida como criadora de uma versão 
melhorada de unhas cortadas, um novo método de fazer os dentes falsos, e uma cabeça 
melhor de roda de fiar.  
 
 Em 1807, William Newberry inventou uma serra de fita.  Em 1780, Gervinus também 
inventou uma serra circular, no entanto, uma forma mais primitiva.  
 
 

 
Figura 1: Primeira serra circular 

 
 

Após sua invenção, a melhoria e a produtividade na serraria aumentou consideravelmente 
expandindo sua aplicação em outras serrarias. 
Indicadas para o corte de: madeiras, compensados, aglomerados, fibras, plásticos e 
metais ferroso e não ferros. 
 
Como ferramenta de grande aplicação, sua estrutura física e os componentes que a 
acompanham, se fazem de grande importância para melhor proveito e rendimento. 
 
 
Vejamos a seguir algumas das partes envolvidas no processo de corte.  
 
 



 

 

Partes componentes da serra circular: 
 
 -Disco da serra circular 
 
Os dentes do disco da serra circular devem ser mantidos em bom estado, afiados, e 
travados e, não podendo afiá-los, substitui-se o disco. As flanges de aperto do disco 
devem ter, no mínimo 1/3 do diâmetro do mesmo. 

 
Figura 2: Disco da serra circular 

 
 -Coifa protetora 
 
A coifa evita um eventual contato das mãos e outra parte do corpo do operador com o 
disco da serra.  

 
Figura 3: Coifa protetora 

 

 
 - Coletora de serragem 
 
Caixa que pode ser construída de madeirite tem a função de sedimentar o pó de serra. 
Quando as peças forem de grande comprimento, é recomendável a utilização de 
suportes. 
 
 
Normas 
 
A utilização dessa ferramenta ainda hoje é utilizada nas marcenarias e serrarias, com 
maiores preocupações na sua estrutura, evitando, portanto acidentes de manuseio. 
Normas específicas na utilização de ferramentas cortantes na construção. Conforme 
disposto pela norma NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da 
Construção (118.000-2), sua importância é explícita tanto como seu próprio uso, quanto 
nas estruturas de solo, iluminação, sistemas de apoios.  
Segue orientações mais específicas: 



 

 

18.7. Carpintaria. 

 

18.7.1. As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade 
de carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado nos termos desta 
NR. (118.162-9 / I2) 

 

18.7.2. A serra circular deve atender às disposições a seguir: 

a) ser dotada de mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, anterior e 
posterior, construída em madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou 
similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com dimensionamento suficiente 
para a execução das tarefas; (118.163-7 / I4) 

b) ter a carcaça do motor aterrada eletricamente; (118.164-5 / I4) 

c) o disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar 
trincas, dentes quebrados ou empenamentos; (118.165-3 / I4) 

d) as transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por 
anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos, em hipótese alguma, durante a 
execução dos trabalhos; (118.166-1 / I4) 

e) ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante 
e ainda coletor de serragem. (118.167-0 / I4) 

 

18.7.3. Nas operações de corte de madeira, devem ser utilizados dispositivo empurrador e 
guia de alinhamento. (118.168-8 / I4) 

 

18.7.4. As lâmpadas de iluminação da carpintaria devem estar protegidas contra impactos 
provenientes da projeção de partículas. (118.169-6 / I2) 

 

18.7.5. A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura 
capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries. (118.170-0 
/ I3). 

 

Diferentes tipos de serra circular 

 

Desde a sua introdução no final do século 19, o aço rápido tem se tornado um dos mais 
importantes materiais usado na produção de ferramentas. O Aço Rápido apresenta 
dureza, rigidez e resistência ao desgaste, característica que o tornam atrativo para um 
vasto campo de aplicações. 

Algumas matérias primas fornece propriedades específicas para cada tipo de aplicação: 

 TUNGSTÊNIO – Melhora resistência e desgaste quando trabalhado em alta 
temperatura cerca de 6,4 %; 

 MOLIBDÊNIO – Reduz fragilidade, aumenta a resistência mecânica cerca de 
5%; 



 

 

 VANÀDIO – Fornece ainda mais formação de grãos duros, melhorando 
resistência ao desgaste cerca de 19%. 

 

Esses materiais são utilizados de forma a assegurar maior durabilidade, eficiência no seu 
emprego e segurança, em vários tipos de serra circular 

 

 - Serra Circular de Aço Rápido (HSS) 

 - Serra Circular com incertos de Metal Duro; 

 - Serra Circular Segmentada; 

 -Serra Circular de Fricção (Aço Carbono). 

 

Vejamos agora a estrutura da lâmina de uma Serra Circular: 

 

 

Figura 4: Estrutura de uma lâmina 

 

 

Figura 5: Tipos de dentição 



 

 

Na utilização da Serra circular a velocidade ou rotação da lâmina e o material a ser 
cortado devem ser seguidos conforme determinado pelos fabricantes: 

 

Figura 6: Relação Velocidade pelo diâmetro 

 

As propriedades de velocidade, diâmetro, material da serra circular, material a ser 
cortado, refletem considerável na produtividade e no material e estrutura extraído como o 
cavaco. 

 

DESCRITIVO DE FUNCIONAMENTO 
 

A Célula de Corte é um equipamento com sistema eletro-pneumático e uma estrutura que 
tem como função armazenar o material a ser cortado através de uma serra circular, 
controlar a distância de corte, cortar e dispensar o material já cortado.  

A célula de manufatura de corte de material tem a função de receber o material bruto e 
cortá-lo em tamanho especifico para ser utilizado como matéria – prima para fabricação 
do suporte. É a primeira célula da linha de fabricação, suas imagens podem ser vistas a 
seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 - Célula de Corte de Material 



 

 

 
Figura 1 - Detalhe da Célula de Corte de Material 

O início do funcionamento da célula se dá através do acionamento do botão “Iniciar” 
localizado no frontal do painel de controle. Uma vez verificado a existência de material 
para corte na estrutura de armazenamento através de um sensor óptico (S1), O material é 
fixado através dos atuadores pneumáticos (A1 e A2) e o material a ser cortado é fixado 
através do atuador (A3), a serra circular é acionada através de seu motor (M1), a serra é 
avançada pelo atuador pneumático (A4) e corta o material, a serra é retornada e o 
material já cortado é dispensado pelo atuador (A5) e dispensado pelo atuador (A6), novo 
material a ser cortado é posicionado pelo atuador (A7).  
Todos os atuadores são acionados através de válvulas elétricas, o motor da serra é 
acionado pelo contator (K1) e as posições do material durante o processo de corte é 
verificado por sensores ópticos. 

 

 

RESULTADOS 

O presente artigo apresentou um resultado satisfatório, auxiliando na melhor escolha da 
ferramenta para o projeto temático, que proporcionará com que a serra circular não trave 
no momento do corte e menor esforço dos cilindros pneumáticos, aumentando sua 
eficiência de corte e menor desperdício da madeira. 

Em apresentações passadas o mesmo projeto apresentou dificuldade de corte, pois a 
utilização da velocidade de corte e posicionamento da ferramenta estava em não 
conformidades com os dados apresentados nesse artigo. 

 

 

CONCLUSÃO 
 
Este artigo apresenta conceitos relacionados na utilização de uma ferramenta de corte. 
Utilizada na aplicação em serrarias, a serra circular apresentou ótimos resultados, 
considerando seu baixo custo de manutenção e fácil substituição. 
No projeto acima mencionado a ferramenta apresentou ótima velocidade de corte e 
melhor acabamento no material cortado, devido a escolha correta no tamanho dos dentes 
de corte e no diâmetro da ferramenta. 
O ponto a ser destacado para melhoria, é o eixo onde se desliza a ferramenta, pois 
necessita de um melhor dimensionamento e lubrificação. 
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