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Resumo: O presente trabalho investiga a quantidade de 

energia consumida na seleção dos materiais empregados 

em uma caixa redutora de velocidade. Ela foi concebida 

com materiais usados comumente e analisada por meio 

do software CES Edupack® [1]. Constatou-se que a 

quantidade de energia consumida nesse sistema é maior 

no seu uso, fazendo com que a seleção de materiais deva-

se dedicar a materiais que visem reduzir o atrito dos 

componentes móveis. 

 

1. Introdução 

     De modo geral, a pesquisa e o desenvolvimento de 

novos materiais ou eventual substituição por outros 

materiais devem promover uma redução no custo total, 

maior facilidade de fabricação, redução nos riscos de 

negócios como a manufatura em outro país e 

principalmente o impacto ambiental. 

Cada vez mais, os engenheiros são requeridos para 

desenvolvimento de projetos cuja escolha de materiais 

implica diretamente ou indiretamente na qualidade de 

vida da sociedade e do meio ambiente. Por essa razão, 

ferramentas quantificadoras de energia como Eco Audit® 

podem auxiliar na escolha de materiais para concepção 

dos projetos, motivando a redução no consumo de 

energia, de modo geral. 

 

2. Metodologia 

Levando em conta a realidade do mercado brasileiro, 

escolheu-se para esse estudo uma caixa redutora de 

velocidade, posto que era possível realizar uma pesquisa 

de mercado para saber qual tipo de caixa redutora possui 

maior demanda no cenário atual. A comunicação com 

empresas do entorno do Centro Universitário FEI, 

voltadas à fabricação de caixas redutoras, mostrou que a 

maior procura são aquelas do tipo coroa e sem-fim. Essas 

caixas são caracterizadas pela alta relação de transmissão 

de potência, ideais para serviços com altas cargas. 

O sistema mecânico foi projetado desde o seu início 

utilizando os conceitos e metodologia apresentados em 

diversas disciplinas do curso de engenharia mecânica do 

Centro Universitário FEI [2]. Nele, elementos como 

eixos, chavetas, parafusos, rolamentos e rodas dentadas 

foram idealizados e dimensionados, seguindo o critério 

de seleção de materiais comumente utilizados no âmbito 

industrial, seja por influência histórica, livro-texto [3], 

auditoria ou disponibilidade do fornecedor. 

Realizados os cálculos dos elementos mecânicos, foi 

necessário desenhá-los a fim de estimar o volume de cada 

peça do sistema mecânico. Para isso, fez-se uso da 

ferramenta NX PLM®: os elementos foram concebidos, 

como por exemplo a Figura 1 e em seguida obtidos os 

volumes. A massa do material foi determinada após a 

seleção do material. 

A principal ferramenta utilizada foi o programa de 

seleção de materiais CES Edupack®, cujo recurso Eco 

Audit® é capaz de mensurar a quantidade de energia 

envolvida na escolha do material dos elementos utilizado, 

além dos processos envolvidos e outros itens 

relacionados ao transporte e uso do sistema. O seu uso já 

foi investigado por Ramos e Dutra [4]. 

 
Figura 1 – Desenho da caixa redutora de velocidades no 

programa NX PLM®, imagem sem escala. 

 

Para gerar o relatório do sistema, o recurso EcoAudit® 

necessita de três tipos de entradas de informação. A 

primeira diz respeito ao material, sua manufatura e fim 

de vida, a porcentagem do material removido na 

manufatura, o modo de descarte e o acabamento de cada 

elemento. Eixos, parafusos, arruelas, porcas, rolamentos, 

chavetas e roda dentada do tipo rosca sem-fim foram 

manufaturados em aço ao carbono. Para a coroa, utilizou-

se o bronze, muito comum para este elemento, e o ferro 

fundido nodular para a carcaça da caixa redutora. O 

descarte do equipamento se daria em aterro, não 

necessitando qualquer processamento final. 

A segunda entrada de informações diz respeito ao 

transporte: adotou-se o uso de caminhões de até 14 

toneladas para transporte a uma distância de distribuição 

máxima de 500 km ao redor do fabricante, adotando 

como localização a própria instituição. 

Por fim, a terceira entrada refere-se à utilização do 

sistema mecânico completo: estimou-se uma energia de 

alimentação necessária para a caixa redutora de 3,9 kW 

com uma utilização de 4 horas diárias durante 270 dias 

no ano e vida útil de 3 anos. 

 

3. Resultados e discussão 

Estabelecidas as características do sistema mecânico 

completo, a ferramenta Eco Audit® forneceu um relatório 

contendo a energia e a pegada de dióxido de carbono 

associadas à seleção do material, manufatura, transporte, 

utilização e descarte. Isso pode ser observado na Tabela 

1 e Figura 2. 
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O relatório baseia-se no uso de energia elétrica de 

origem hidráulica que corresponde a 90% da geração de 

eletricidade no país [5]. 

A Figura 2 mostra que a atividade que consome a 

maior porcentagem de energia empregada, 83,7%, ocorre 

no uso propriamente dito do equipamento, seguido do 

material, com apenas 12,9%. Já a pegada ecológica 

mostra que o uso do equipamento é responsável por 

54,8% enquanto os materiais são responsáveis por 

35,6%. 

 

Tabela 1 – Dados do relatório Eco Audit® para a caixa 

redutora de velocidade. 

 
Energia 

[MJ] 

Energia 

[%] 

Pegada de 

CO2 [kg] 

Pegada 

de CO2 
[%] 

Material 9,48×103 12,9 701 35,6 

Manufatura 2,42×103 3,3 182 9,2 

Transporte 67,4 0,1 4,79 0,2 

Uso 6,16×104 83,7 1,08×103 54,8 

Descarte 31,7 0,0 2,22 0,1 

Total 7,36×104 100 1,94×103 100 

 

 
Figura 2 – Relatório Eco Audit® da caixa redutora de 

velocidade. 

 

Com base nesse relatório, é evidente que a seleção de 

materiais deve ser realizada de modo a reduzir a energia 

de alimentação do sistema, resultando no aumento do 

rendimento do conjunto. Tal consumo de energia se deve, 

principalmente, ao atrito gerado entre os dentes das rodas 

dentadas [6], que é relativamente alto considerando o tipo 

de engrenamento, além da agitação do fluido refrigerante 

e os atritos dos rolamentos e anéis de vedação. 

 

4. Conclusões 

O presente trabalho permite depreender as seguintes 

conclusões: 

A seleção tradicional de materiais tradicional implica 

em um consumo de energia substancial na utilização do 

conjunto; 

Nova seleção de materiais é possível com vistas à 

redução na quantidade de energia envolvida quando se 

levar em conta a análise do atrito entre os elementos 

mecânicos: atrito entre os dentes das rodas dentadas, 

atrito nos rolamentos, atrito dos eixos com os anéis de 

vedação e a turbulência com o fluido refrigerante. 
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