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Resumo 

 

ROCHA, Joaquim Antonio Ferreira. MICROUSINAGEM DE ÓXIDO DE ZIRCÔNIO 

PRÉ-SINTERIZADO E PEEK NO DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVOS DE 

ASSISTÊNCIA VENTRICULAR, 2017, 89 folhas. Dissertação de Mestrado em 

Engenharia Mecânica – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo – Câmpus São Paulo.  

 

A bioengenharia tem avançado recentemente com resultados surpreendentes, em 
parte, devido aos recursos disponíveis de software, máquinas, ferramentas, 
materiais e mão de obra, que possibilitam colocar em prática a criatividade na 
confecção de novos produtos e acessórios, com suas formas, encaixes e 
adaptações complexas, bem como os processos de fabricação. Este trabalho tem 
como objetivo apresentar técnicas utilizadas como a simulação computacional e o 
projeto de confecção de um DAV – Dispositivo de Assistência Ventricular que está 
em desenvolvimento no Laboratório de Bioengenharia e Biomateriais do IFSP – 
Instituto Federal de São Paulo. O desenvolvimento de dispositivos que auxiliam o 
sistema circulatório de pacientes cardíacos passa a ser influenciado de forma 
significativa pelos avanços nos processos de fabricação, possibilitando esta melhoria 
contínua. As técnicas empregadas na confecção do dispositivo foram de 
microusinagem realizadas em máquinas CNC – Comando Numérico 
Computadorizado e mostraram-se capazes de obter peças com a qualidade 
necessária para a fabricação do dispositivo. A simulação numérica computacional foi 
realizada criando diversos cenários de rotação, velocidade do fluxo e vazão para 

simulação com modelo de turbulência k- RNG. Os testes em bancada de 
desempenho hidrodinâmico apresentaram vazões de até 10 L/min a 1800 rpm, com 
capacidade de fornecer fluxo sanguíneo em condições fisiológicas de pressão e 
vazão. Os testes práticos permitem comparar os resultados da simulação numérica 
computacional. Assim, foi possível verificar as zonas críticas de cada cenário e 
propor alterações no projeto mecânico da bomba. Os resultados iniciais indicam 
zonas críticas na região de saída com risco prévio de hemólise. As alterações 
realizadas para correção, bem como outras melhorias, serão testadas em trabalhos 
futuros em bancada com fluido de viscosidade similar ao sangue.  

 

Palavras chave: Processos de fabricação, Ferramentas de Microusinagem CNC, 
Óxido de Zircônio pré-sinterizado, PEEK.   



Abstract 

 

ROCHA, Joaquim Antonio Ferreira. MICRO MACHINING OF PRE-SINTERIZED 

ZIRCONIUM OXIDE AND PEEK IN DEVELOPMENT OF VENTRICULAR 

ASSISTANCE DEVICES, 2017, 84 pages. Master's Dissertation in Mechanical 

Engineering – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – 

Campus São Paulo. 

 

Bioengineering has recently come up with positive results, in part due to the available 
software, machinery, tools, materials and labor resources, which make it possible to 
put creativity into practice during conception of new products and accessories with 
their shapes, fittings and complex adaptations, as well as, manufacturing processes. 
This work aims to present techniques used as computer simulations and design of a 
Ventricular Assist Device (VAD) that is under development in Laboratory of 
Bioengineering and Biomaterials in Federal Institute of Technology in São Paulo 
(IFSP). The development of devices that aid the circulatory system of cardiac 
patients is significantly influenced by advances in manufacturing processes, enabling 
their continuous improvement. The techniques employed for the manufacture of 
devices used micro machining tools in CNC - Computer Numerical Command to 
assure quality. The numerical computational simulation was performed creating 

several rotation scenarios, and flow velocity was simulated with k- RNG turbulence 
model. The bench tests of hydrodynamic performance presented flow rates of up to 
10 L/min at 1800 rpm, with capacity to supply blood flow in physiological pressure. 
The experiments validated results of numerical computational simulation. Thus, it 
was possible to verify how critical zones of each scenario and proportion in the 
mechanical design of the pump. The initial results indicate critical zones in the exit 
region with previous risk of hemolysis. As the changes made for correction, as well 
as other improvements, will be tested in future bench work with blood-like viscosity 
fluid. 

 

Keywords: Manufacturing processes, Micro machining tools, CNC micro machining, 

Pre-sintered Zirconium Oxide. 
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1. Introdução 

 

O coração é um órgão do sistema circulatório e é composto por quatro 

cavidades: dois átrios e dois ventrículos direitos e esquerdos. O ventrículo direito 

bombeia sangue para os pulmões, enquanto que o ventrículo esquerdo bombeia 

sangue para o resto do corpo (MCGEE et al., 2009). O ventrículo esquerdo tem sua 

parede com espessura maior, devido ao esforço de bombeamento (FIGURA 1). 

 

 
FIGURA 1. Coração humano. 

(Fonte: traduzido de GUYTON e HALL, 2006) 

 

A sístole e a diástole são movimentos cardíacos. A sístole cardíaca é a 

contração dos ventrículos e neste momento ocorre o esvaziamento dos ventrículos.  

A diástole é o relaxamento ventricular, momento em que os átrios enviam 

sangue para os ventrículos.  
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As plaquetas e os glóbulos sanguíneos constituem os elementos sólidos do 

sangue. O plasma é um líquido amarelado, intercelular, composto por cerca de 90% 

de água que promove a circulação dos elementos sólidos e das mais diferentes 

substâncias. O sangue deve circular por todo o nosso corpo, transportando 

vitaminas, nutrientes, oxigênio, minerais, anticorpos, proteínas, sais minerais e 

hormônios. O sangue é um tecido conjuntivo no qual as células, glóbulos, estão 

livres (GUYTON e HALL, 2006).  

Os glóbulos vermelhos têm a forma de disco bicôncavo que facilita as trocas 

gasosas e são produzidos na medula óssea. Os glóbulos brancos ou leucócitos 

fazem parte do sistema imunológico. As plaquetas são conhecidas como 

trombócitos, seu tempo de vida é de nove dias e agem no mecanismo de 

coagulação sanguínea. Assim que ocorre um ferimento, as plaquetas liberam 

primeiramente serotonina que provoca a vasoconstrição no local da lesão, a seguir 

elas aderem às fibras colágenas da parede dos vasos lesados e liberam a enzima 

tromboplastina (TORTORA e DERRICKSON, 2012). 

A necessidade de uma bomba mecânica centrífuga de assistência 

ventricular para auxiliar no bombeamento sanguíneo, normalmente vem da 

insuficiência do bombeamento cardíaco. A Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) é 

uma patologia conhecida pela incapacidade do coração em bombear sangue em 

uma velocidade e/ou força necessária para atender as exigências dos tecidos, em 

repouso ou em exercício (WOODS et al., 2000). A aplicação de Dispositivos de 

Assistência Ventricular (DAV) pode ser classificada em quatro casos distintos:  

1) Ponte para transplantes: é uma das indicações em que o paciente 

aguarda por um doador.  

2) Ponte para recuperação: também é outra indicação de aplicação de um 

DAV proporcionando condições para recuperação do seu estado clínico.  

3) Ponte para terapia: é uma indicação que proporciona auxílio enquanto o 

paciente é submetido a uma terapia para recuperação do coração.  

4) Terapia de destino: é a aplicação de DAV que traz uma sobrevida a 

pacientes que estejam impossibilitados de receber um transplante de 

coração.  

O Débito Cardíaco (DC) refere-se à quantidade de sangue ejetado pelos 

ventrículos por unidade de tempo, diferente da volemia. Entende-se por volemia o 
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volume de sangue circulante. O débito cardíaco é o volume de sangue que o 

coração consegue bombear em 1 minuto (TORTORA e DERRICKSON, 2012; 

UEBELHART, 2010). 

Considerando que o sistema circulatório é um sistema fechado, o DC do lado 

esquerdo do coração não pode ser diferente do lado direito. O conceito de 

velocidade do fluxo quando há um estreitamento da aorta e o ventrículo esquerdo 

está bombeando o sangue num débito de 5 L/min continua no ponto de 

estreitamento com débito de 5 L/min. Neste caso, a velocidade do fluido será maior 

no estreitamento, do que numa porção da aorta no qual o diâmetro for maior. 

Sendo assim, a velocidade do fluido é diretamente proporcional à magnitude 

do fluxo e inversamente proporcional à área da seção transversal do vaso, ou seja, 

para que numa mesma área de seção transversal passe mais sangue por minuto, é 

necessário aumentar a sua velocidade. A ejeção de 80 mL a uma frequência 

cardíaca de 70 batimentos/min gera um débito cardíaco de 5,6 L/min (TORTORA e 

DERRICKSON, 2012). 

 

DC = VE x FC          (1) 

 

Em que: 

DC – Débito Cardíaco (unidade) 

VE – Volume de Ejeção (mL) 

FC – Frequência Cardíaca (Batimentos/min) 

 

Até 2011, no Brasil, foram registradas pelo Ministério da Saúde 335 mil 

mortes causadas por doenças circulatórias, representando cerca de 30% do total de 

óbitos. Estima-se que 83 mil pessoas com problemas no sistema cardiorrespiratório 

foram internadas em janeiro de 2014, custando aos cofres públicos mais de 47 

milhões de reais, para uma taxa de mortalidade que chega a 8%. Outro fator que 



20 

 

colabora com o elevado número de mortes é o tempo de espera na fila para o 

transplante (LEÃO et al., 2015). 

Todo o material aplicado na confecção do DAV e em produtos médicos 

odontológicos de um modo geral devem ter rastreabilidade do material, por se 

tratarem de itens voltados para a saúde, inclusive com prestação de contas à 

ANVISA e outros órgãos que forem competentes. 

O músculo cardíaco suporta em média até 4 horas sem isquemia, da retirada 

do doador até o receptor. Existem outros problemas recorrentes, desde religiosos, 

operacionais, sociais e culturais na captação e aproveitamento deste órgão.  

A ICC é uma síndrome que, apesar dos esforços, não existe um único modelo 

que a explique clinicamente, nem sua evolução (MANN, 2012). O DAV se aplica ao 

tratamento da ICC, quando as funções hemodinâmicas estão comprometidas. Tem 

ocorrido destaque na importância de dispositivos para o bombeamento de sangue e 

assistência à circulação, pela dificuldade da obtenção de órgãos para transplantes 

cardíacos (LEÃO et al., 2015). 
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2. Objetivo geral 

 

O objetivo deste estudo é desenvolver um DAV utilizando ferramentas de 

microusinagem em biomateriais como o óxido de zircônio pré-sinterizado e PEEK. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

Os protótipos do dispositivo proposto visam ser produzidos com recursos 

produtivos nacionais e posterior avaliação experimental. Suas características de 

funcionamento serão analisadas e revisadas para definição dos recursos que serão 

necessários para sua produção.   

Para o dimensionamento inicial do DAV foram analisados itens como 

ferramentas e equipamentos disponíveis, posteriormente a definição do processo de 

fabricação para a realização do primeiro protótipo que foi submetido a testes em 

bancada.  

Foram realizados testes em bancada com os protótipos produzidos podendo 

assim ser analisado o desgaste dos eixos e mancais, comportamento do conjunto 

submetido às altas rotações e resultados de pressão e vazão.  
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3. Justificativa 

 

Hoje no Brasil, não existe um DAV de produção nacional, comercialmente 

disponível para ser usado nos pacientes, seja por meio do SUS ou em clínicas e 

hospitais conveniados. Existe mão de obra especializada, máquinas e equipamentos 

que atendem à necessidade da tecnologia envolvida neste tipo de produto. A 

construção de um DAV envolve as tecnologias de microusinagem e usinagem de 

precisão, na medida em que se utiliza ferramentas com dimensões inferiores a 1 mm 

e espessura de cavaco menor que o raio da aresta de corte da ferramenta. 

Existe grande complexidade na usinagem dos perfis, tanto na sua geometria, 

quanto no seu acabamento, pois a superfície deverá ser polida. Sua realização é 

possível por meio da utilização de centro de usinagem CNC, software de desenho 

CAD e software de programação CAM.  

Os eixos e mancais são de materiais cerâmicos (Óxido de Zircônio) muito 

utilizados na área odontológica e por profissionais da área protética, o PEEK 

também é muito utilizado na indústria de um modo geral, mas, sobretudo pela 

ortopedia por sua biocompatibilidade. A realização de estudos e processos de 

fabricação de materiais biocompatíveis como neste projeto, tem fundamental 

importância, pois tanto os eixos como os mancais serão submetidos a toda carga de 

desgaste por atrito e não devem ter qualquer tipo de rejeição do organismo.  

 

3.1.  Dispositivos de Assistência Ventricular - DAV  

 

A evolução do DAV, considerando uma ordem de evolução cronológica, 

iniciou com o fluxo pulsátil, axial e centrífugo. Nas bombas pulsáteis os 

acionamentos eram por diafragma.  

Nosé e Motomura (2003) demonstraram que, para o correto funcionamento de 

um DAV de fluxo contínuo rotativo, é necessária uma vazão para assistência 

ventricular de 5 a 6 L/min, com pressão total de 100mm à 120mmHg. 
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As bombas axiais e centrífugas são mais simples, não utilizando válvulas e 

têm dimensões menores que as pulsáteis, proporcionando ao paciente mais 

mobilidade, menos complicações e baixos índices de hemólise (Cheng et al., 2014). 

Segundo (KIRKLIN e NAFTEL, 2008) os DAVs são classificados em:  

Grupo 1 – É a geração de DAV pulsátil fruto dos primeiros estudos com 

câmara de bombeamento com válvulas de direcionamento do fluxo sanguíneo com 

acionamento eletromecânico, pneumático ou eletromagnético.   

Grupo 2 – DAV axiais não possuem válvulas e impulsionam o fluxo sanguíneo 

no sentido do eixo do rotor. Trabalham em altas rotações, têm pequenas dimensões, 

e a hemólise deve ser evitada pelo adequado desenho do rotor.  

Grupo 3 – Sem válvulas e utilizando menor rotação, o DAV centrífugo gera 

um fluxo sanguíneo contínuo. 

O dispositivo pode ser implantado do lado externo ou interno do corpo. O DAV 

totalmente implantado traz melhor qualidade de vida, reduz o risco de infecções por 

não expor o acesso do cabo de alimentação percutânea a bactérias e melhora a 

mobilidade do paciente (WANG et al., 2014) e (GEROSA et al., 2014).  

A ilustração abaixo, FIGURA 2, classifica os DAVs em relação à sua 

implantação, extracorpórea ou implantável (totalmente ou parcialmente). Conforme 

sua disposição, alteram-se as durações dos sistemas (NOSÉ, 2004).  

 

FIGURA 2. Tipologia dos DAVs (SOUSA, 2016 apud NOSÉ, 2004). 
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O departamento “Food and Drugs Administration” (FDA) controla a utilização 

de equipamentos médicos nos Estados Unidos da América. Na atualidade, a 

utilização de bombas centrífugas como DAV tem expressiva representação nas 

pesquisas e aplicações desenvolvidas na área, pois permitem trabalhar em rotações 

mais baixas que as bombas axiais de fluxo contínuo reduzindo as taxas de hemólise; 

tem dimensões compatíveis para o sucesso do implante e alcançar vida estimada do 

conjunto, em assistência, superior a dois anos (NOSÉ et al., 1999), (KIRKLIN e 

NAFTEL, 2008) e (NAN, 2010). 

 

3.2.  Bombas Centrífugas Implantáveis 

 

A bomba EXCOR®VAD (Berlin Heart, Berlin, Germany) é um DAV da primeira 

geração de dispositivos pneumáticos, cuja característica é promover um fluxo pulsátil 

de sangue. Foi aprovado pelo FDA em 21 de abril 2008, (Figura 3). 

 

 

FIGURA 3. Berlin Heart EXCOR 

 

O HeartMateII® (Thoratec 14 Corporation, Pleasanton, CA, USA) é um DAV 

de 2ª geração que promove o fluxo sanguíneo no sentido axial. Foi aprovado pelo 

FDA em 16 de dezembro de 2011, (Figura 4).  
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FIGURA 4. HeartMateII. 

 

O HVAD® System (Heart Ware, Framingham, MA, USA) faz parte da 3ª 

geração de DAVs que utilizam bombeamento por princípio centrífugo, promovendo o 

fluxo sanguíneo no sentido radial em relação ao eixo de rotação da bomba. Foi 

aprovado pelo FDA em 20 de novembro de 2012 (Figura 5). 

 

FIGURA 5. HeartWare HVAD. 
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4. Revisão Bibliográfica 

 

A revisão bibliográfica ocorreu de acordo com as ferramentas utilizadas para 

a execução do projeto. Iniciou-se a revisão com os métodos e processos de 

fabricação, desenhos e materiais.  

A metodologia de microusinagem e biomateriais, por meio das ferramentas de 

desenho e execução dos protótipos em CAD, CAM, CFD e CNC, para 

posteriormente serem executados ensaios de fluxo computacional no projeto de um 

DAV cuja necessidade foi pesquisada no desenvolvimento mundial (LOPES, 2016). 

 

4.1. Microusinagem 

 

Foi destacado por (ARFELD e HANUM, 1977) que, na usinagem de materiais, 

o corte inicia com a penetração da ferramenta gerando uma deformação elástica e 

plástica, ao ultrapassar o máximo da tensão de cisalhamento ocorre o escoamento 

do material formando o cavaco sobre a face do material usinado, deslizando como 

uma cunha cortada.  

A usinabilidade do material se caracteriza pelo desempenho do material e da 

ferramenta. 

Para materiais metálicos não existe definição precisa do termo usinabilidade, 

existem variáveis no processo de usinagem como tipos de fluido de corte, 

ferramentas, máquinas e parâmetros de corte (avanço, profundidade de usinagem) 

que contribuem para a indeterminação na usinabilidade dos materiais, ou seja, cada 

material tem sua particularidade dentro das normas adequadas para usinagem.   

Deve-se pensar nos aspectos e características de fabricação e usinagem de 

uma peça, considerando a definição do projeto pela engenharia.  

Um material pode ter vantagens sobre outro material na questão da 

usinabilidade. Porém, devido à sua aplicação em termos de peça ou produto, este 

material pode tornar-se inferior ao outro. Ao contrário, por analogia, um material 

também pode ter desvantagens sobre outro na usinabilidade, porém em relação à 
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aplicação do material em termos de peça ou produto, pode tornar-se superior ao 

outro material.  

A operação de usinagem implica na obtenção de peças ou componentes com 

qualidade no acabamento superficial desejada e dimensões definidas no projeto. A 

escolha certa do material a ser usinado, pode trazer grandes vantagens econômicas, 

como o aumento da produtividade, redução de insumos como pastilhas, fresas, 

fluido de corte e em alguns casos poupar até o desgaste dos equipamentos.  

DORNFELD et al. (2006) consideram microusinagem a criação de peças 

tridimensionais da ordem de pequenos nanômetros à alguns milímetros de corte 

usando muitas vezes ferramentas de corte com geometrias definidas. 

CHAE et al. (2006) também salientam que a espessura do cavaco na 

microusinagem pode ser comparável em tamanho ao raio da aresta de corte da 

ferramenta. 

A microusinagem consiste em remover material para formar peças, este 

material removido será chamado de cavaco. O prefixo micro que indica 'micrômetro' 

e representa o intervalo de 1 µm a 999 µm, e deve indicar algo muito pequeno para 

ser feito da maneira convencional (MASUZAWA, 2000). 

A usinagem é uma prática comum que serve para criar peças a partir da 

remoção de material. A microusinagem faz remoção de material utilizando tecnologia 

para produção de detalhes e/ou micropeças com raios de pastilhas que podem 

chegar a ter 0,1 mm. O microcomponente está presente nas mais diferentes áreas e 

ramos industriais, como: joalheria, odontologia, ortopedia, eletrônica, informática, 

automotiva, etc.  

Estas áreas encontraram na microusinagem benefícios e vantagens com 

equipamentos compactos e modernos. A microusinagem exige técnicas que variam 

de acordo com o tipo de dispositivo que será construído. No campo da 

microusinagem para fabricação de micropeças de precisão, os tamanhos são 

medidos em micrômetros e irão variar de acordo com a indústria o produto e o 

resultado desejado.  

Na microusinagem um dos desafios é a fixação de peças que, por se tratar de 

escala micrométrica, são muito pequenas para sua execução por meio de operações 

como torneamento, fresamento ou furação e na fixação da peça para realização das 
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mesmas operações mencionadas no segundo lado da peça quando se tornam 

necessárias.     

 

4.2.  Desenho Assistido por Computador e Manufatura Assistida por 
Computador (CAD / CAM)  

 

Houve um evidente avanço tecnológico no século XX voltado à produção, 

melhorando a qualidade de produtos médico-hospitalares otimizando a recuperação 

da função de pacientes em benefício de sua saúde (MIYAZAKI et al., 2009). 

Nos dias de hoje, se exige um padrão elevado de agilidade e precisão nos 

processos de fabricação. Em áreas em que a funcionalidade e estética são 

fundamentais, é indispensável o uso de tecnologia CAD/CAM (Desenho Assistido 

por Computador / Manufatura Assistida por Computador) e que tem como 

compromisso atender essas necessidades de forma conclusiva, garantindo um 

trabalho muito eficiente e dinâmico a partir do uso de materiais como Óxido de 

Zircônio (Zircônia) que são muito resistentes (CORREIA et al., 2006). 

Existem várias empresas que oferecem o sistema e máquinas CAD/CAM para 

várias áreas que, diante desta inovação tecnológica, observa-se um déficit de 

informações científicas em algumas marcas nacionais e suas principais diferenças 

vantagens e desvantagens no sistema.  

O CAD/CAM teve avanços clínicos e desenvolvimento na década de 1980 

com os estudos de Mörmann e Bindl. Esta tecnologia tem se propagado entre vários 

profissionais devido à agilidade do processo de fabricação (MÖRMANN e BINDL, 

2000). 

As áreas que necessitam de estética e restaurações como a odontológica, 

veem nesta tecnologia CAD/CAM a automatização do processo. Esta tecnologia 

trouxe consigo propriedades iguais ou superiores àquelas confeccionadas pelos 

especialistas, porém agora com uma agilidade e precisão mais aprimoradas e 

sofisticadas (KAYATT e NEVES, 2013). 
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4.3.  Zircônia pré-sinterizada 

 

A zircônia sinterizada tem características de alta resistência mecânica e 

desgaste, baixa vibração e baixa dissipação de calor (GRACIANO, 2016). A falta 

destas características poderia causar problemas no desempenho mecânico do DAV 

e no sangue, destruindo as hemácias. A cerâmica, após processo de sinterização 

que leva doze horas em um forno, aquecido a 1600°C, chega a uma dureza de 1200 

HV (Dureza Vickers), segundo informações do fabricante (Tabela1). 

 

Quadro 1- Dados técnicos da Zircônia 

Fonte: VIPI Ind. Com. Exp. Import. Produtos Odont. Ltda. 

Dados Técnicos do VIPI BLOCK ZIRCONN 

Especificação 
Unidade 
adotada 

Propriedades 

VIPI 
BLOCK 

ZIRCONN 

VIPI 
BLOCK 

ZIRCONN 
COLORED 

VIPI BLOCK 
ZIRCONN  

TRANSLUCENT 

Resistência a fratura (Teste em 4 pontos) 
ISO 6872 

MPa 950 920 970 

Dureza (HV 2kgf) ASTM-C - 1327-99 HV 1200 

Tenacidade à fratura (K IC) ASTM-C - 1421-
99 

Mpa.m1/2 8 8 8,5 

Módulo de elasticidade GPa 200 

Coeficiente da expansão térmica (20 - 
900°C) - ISO 6872 

/°C 10,6 x 106 

Massa especifica g/cm³ 6,05 

Tamanho médio de grãos µm 0,5 0,6 0,3 

Solubilidade química ISO 6872 µg/cm² <1 
Biocompatibilidade (Citotoxicidade) ISO 
10993-5 

Inofensivo Não citotóxico 

Radioatividade Bq/g <0,1 

Resultados obtidos após sinterização nas condições propostas neste manual, em cerâmicas que 
atingiram densificação completa. 

 

  

4.4. Poli (éter éter cetona) PEEK  

 

Poli (éter éter cetona) PEEK, tem se apresentado como um polímero bastante 

eficaz em várias áreas por apresentar interessantes propriedades de resistência 
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mecânica, química, bioinércia, biocompatibilidade, módulo de elasticidade, dureza, 

resistências à abrasão, à fadiga e à deformação em a altas temperaturas. Pode ser 

processado ou transformado de várias formas, porém com alterações na qualidade e 

propriedade das peças (CHEN, 2012a).  

A indústria aeroespacial foi uma das primeiras a utilizar o polímero PEEK, no 

entanto a maior parte das pesquisas voltadas para a ciência dos materiais, 

biomateriais e compósitos tem acontecido nas áreas industriais da odontologia e em 

aplicações cardiovasculares, podendo ser usinado, injetado, extrudado e revestidos 

na forma de filmes e na ortopedia em coluna vertebral e fixação interna de fraturas 

(CHEN, 2012b).  

A substituição do titânio por PEEK vem sendo estudada por apresentar um 

módulo de elasticidade próximo ao do osso, levando a algumas vantagens como 

alivio de tensões na distribuição de cargas, se comparado ao titânio.  

O PEEK é um polímero termoplástico semicristalino pertencente à classe dos 

polímeros de engenharia de alto desempenho. Está sendo utilizado como material 

de base para vários dispositivos em várias aplicações como em cirurgia da coluna na 

substituição do disco (CHEN et al., 2012a; SILVA, 2012).  

Por todas estas características, foi usinado um mancal em PEEK em que foi 

verificado grande dificuldade de usinagem no côncavo interno, tangenciando o eixo 

em zircônia, conforme figura 56 no apêndice D. A usinagem em CAM é definida por 

uma Estratégia de Usinagem (EU) em que se orienta a ferramenta para a remoção 

do material buscando o melhor acabamento possível.  

Para minimizar esta rugosidade trabalha-se com altas remoções e baixos 

avanços. Esta remoção torna-se delicada na medida em que se remove o material e 

sua resistência ao corte vai diminuindo, gerando rebarbas difíceis de cortar.  

 

4.5. Dinâmica dos Fluidos Computadorizados (CFD) 

 

Fazer análise computacional utilizando elementos finitos é como dividir um 

corpo com elementos numa malha, descrevendo funções aproximadas de 

comportamentos com variáveis envolvidas no problema (ZHU et al., 1989; REDDY, 

1993).  
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De acordo com (SEGERLIND, 1984) e (HUEBNER et al., 1995), este método 

proporciona análises de tensões, transferência de calor, mecânica dos fluidos, entre 

outras aplicações. 

Computadores são cada vez mais velozes e precisos. Eles têm proporcionado 

a elaboração de simulações virtuais de máquinas, dispositivos e equipamentos 

mediante modelagem em programas de computador (LEO et al., 2014). 

Os computadores e seus programas submetem o projeto a testes de 

funcionamento, simulando as mais complexas situações, muitas vezes antes de 

fazer um protótipo e iniciar a produção. Isso acelera o projeto, reduz custos, reduz o 

número de construções de protótipos, e reduz o número de realizações de testes 

práticos (HAGHIGHI et al., 1990; GARCIA, 1998). 

 

5. Metodologia  

 

A metodologia desse trabalho é dividida basicamente em microusinagem de 

materiais especiais e projeto da bomba, porém neste último item são apresentadas 5 

evoluções do projeto da bomba.  

Para a fabricação do protótipo e dos componentes da bomba, foram utilizadas 

máquinas e equipamentos especiais como: centro de usinagem CNC (HAAS, 

modelo Super Mini Mill, Oxinard, CA, EUA) para rotações de até 15000 rpm no eixo 

árvore e com avanço de posicionamento de 30 m/min nos eixos X, Y e Z; torno 

mecânico universal (ROMI, Tormax 20, Santa Barbara D’oeste, Brasil) com 1 metro 

de barramento e 3000 rpm no eixo árvore; afiadora universal (SOCRAM, São Paulo, 

Brasil) com rebolos diamantados; forno elétrico (INTI, FE-1700, São Carlos, Brasil).  

Programa de computador para desenho CAD (Solidworks, Waltham, 

Massachusetts, EUA) possibilitando a geração de desenhos com suas cotas em 2D 

e desenhos de montagem para verificar folgas, encaixes, interferências na 

montagem do conjunto em 3D; programa de CAM (PowerMill, Birmingham, 

Inglaterra).  

Este software possibilita a análise de ferramentas a serem utilizadas na 

simulação gráfica, podendo observar a melhor estratégia de usinagem, minimizando 
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possíveis erros na confecção do protótipo principalmente em se tratando de perfis 

complexos, como neste caso, para a usinagem interna das carcaças, difusor, 

cânulas, adaptação entre carcaça inferior e superior, usinagem dos eixos, mancais 

rotor e blindagem.  

A rugosidade será mensurada pelo rugosímetro (Mitutoyo, SJ400, Kawasaki, 

Japão). No centro de usinagem, foram usinadas as carcaças superior e inferior com 

fixação em placa universal de três castanhas com diâmetro de 4”, presas à mesa, 

que é movimentada pelos eixos X e Y. O primeiro protótipo foi usinado em PVC. O 

início da usinagem das carcaças foi feito pela parte interna e toda a fixação foi 

realizada na matéria prima em bruto, em que foi obtida uma perfeita adaptação entre 

elas no momento da montagem.  

No segundo protótipo usinado em alumínio, iniciou-se a usinagem pela parte 

externa. Ao iniciar a usinagem interna, perceberam-se várias dificuldades na sua 

fixação. Dificuldade, principalmente pela espessura das paredes da bomba com 

2mm, comprometendo a estabilidade da fixação e, consequentemente sua 

geometria na usinagem interna das carcaças.  

O alojamento dos mancais localizados na carcaça inferior e superior, onde 

são montados por interferência, foram usinados após a sinterização dos mancais 

para garantir precisão no ajuste. A usinagem foi feita com fresa de topo com 

diâmetro de 1 mm com 2 cortes em metal duro.  

Os eixos do rotor e mancais foram usinados no centro de usinagem HAAS 

utilizando a fixação da placa universal que fixou o disco em zircônia nas três 

castanhas (HAAS, 2015). A fresa esférica utilizada em metal duro tem o diâmetro de 

2 mm com 2 cortes. Por meio da programação utilizando software CAM Powermill, 

foi possível uma estratégia de usinagem em que o sentido de corte foi circular 

sugerindo o sentido de rotação, o qual foi submetido quando em uso.  

Na usinagem dos eixos e mancais, o acabamento é fundamental para evitar 

desgaste prematuro, por isso o acabamento deve ser o mais polido possível. 
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5.1.  Passo a passo do desenvolvimento de um DAV 

 

O trabalho segue a metodologia de aprimoramento contínuo proposta, 

primeiramente, por (NOSÉ, 1998) e utilizada também em (BOCK, 2007), onde a 

bomba, em vista de resultados de simulações computacionais (análise numérica do 

escoamento no Ansys), análise geométrica e ensaios hidrodinâmicos em bancada, 

com aperfeiçoamento passo a passo. 

 

5.2.  Montagem 

 

Para uma boa montagem é necessário que as peças estejam 

geometricamente perfeitas, ou seja, sem distorções ou dimensões incorretas. Para 

garantir esta geometria e posterior montagem foi observado que a fixação para 

usinagem das peças é extremamente importante.  

Para garantir a montagem das carcaças entre si, seja a superior ou inferior é 

indicado iniciar a usinagem das peças pela parte interna, onde existe boa fixação da 

matéria prima ainda em estado bruto, na placa universal de três castanhas, fixada 

sobre a mesa (eixo “ X ” e “ Y ”) do centro de usinagem.  

O alojamento dos mancais nas carcaças superior e inferior poderá ter sua 

dimensão definida, pois o ajuste é dado na usinagem externa do mancal. A 

montagem dos mancais nas carcaças é delicada, pois não pode causar danos ou 

deformações aos mancais nem nas carcaças, portanto o apoio e ajustes de ambas 

as peças são imprescindíveis. 

O rotor e a tampa de blindagem dos imãs devem ter sua parte externa 

usinada e suas dimensões definidas, porém o furo no ápice ao centro do rotor e o 

furo no centro da blindagem, locais que receberão os eixos, devem ser definidos 

somente após a conclusão de sinterização do eixo e sua mensuração, pois na 

sinterização pode ocorrer pequena variação e comprometer a montagem por 

interferência mecânica entre o rotor, blindagem e eixos. 
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Os imãs devem ser montados com polaridades e posições alternadas ao rotor 

por leve interferência mecânica, seguindo os alojamentos distribuídos seis vezes a 

60°, sem danos aos imãs devido à sua fragilidade. 

A tampa de blindagem faz a vedação dos imãs, porém tem uma folga 

dimensional maior para o alojamento dos imãs, eles entram livres, minimizando 

desta forma problemas com interferência desnecessária. Após montagem dos eixos 

e imãs, o rotor e a blindagem são unidos com cola de vedação e união do conjunto. 

O rotor montado é posicionado com o eixo inferior sobre o mancal da carcaça 

inferior. Logo após a carcaça superior é acoplada à carcaça inferior, podendo ser 

colada, vedando e unindo todo o conjunto.  

 

5.3. Caracterizações de superfícies  

 

O desenvolvimento tecnológico e científico tornou-se muito importante e 

possibilitou estudos de parâmetros em 2D ou 3D de superfície de vários materiais, 

como: dispositivos semicondutores, discos magnéticos e ópticos, cerâmicas, vidros e 

metais.  

Os mancais em PEEK e o eixo em zircônia foram submetidos em sua área de 

contato à análise de perfilômetro que possibilitou a visualização das superfícies 

conforme apêndice D, assim, foram utilizadas as amostras com superfícies mais 

regulares na aplicação dos eixos e mancais do protótipo. 

 

5.4. Testes de desempenho em bancada 

 

Um Teste de Desempenho Hidrodinâmico foi realizado com um DAV 

eletromecânico pulsátil e foi verificado que ao se pressionar a parede do tubo com 

torniquete é obtida uma resistência gerando um aumento na pressão e redução de 

fluxo no circuito com uma rotação fixa (ANDRADE, 1998). 
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Adotou-se o modelo de metodologia experimental conforme (BOCK et al., 

2008). Foi criada uma estrutura para analisar o desempenho hidrodinâmico do DAV. 

Foram realizados ensaios em bancada no IFSP, com o DAV em estudo.  

Mercúrio, fluxômetro, fonte de energia elétrica, mangueiras, recipiente para 

armazenamento do fluido, bancada com motor elétrico e inversor de frequência 

foram usados para testar diferentes velocidades, obtendo diferenças na vazão, desta 

forma fechando o circuito.  

A bomba ficou acoplada ao flange e devido às dificuldades de se mantê-la 

estável, foi necessário o desenvolvimento de um suporte de fixação da bomba que 

promove o acoplamento magnético com a peça presa ao eixo do motor elétrico.  

O fluido de teste tem viscosidade semelhante ao tecido sanguíneo, sendo 

composto por 66% de água e 33% de glicerina em temperatura ambiente. Com os 

resultados, foram gerados gráficos de vazão x pressão (Figura 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Montagem do circuito de testes a: Bomba montada com conexões b: bomba montada 

sobre a bancada no eixo do motor elétrico acoplada magneticamente c: Modo de conexão dos tubos 

d: reservatório de armazenamento e: cronômetro para medir o tempo de envio do fluxo. 

a b 

c d e 
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5.5. Eixos e Mancais 

  

Os eixos e mancais em zircônia pré-sinterizada, suportam o desgaste quando 

submetidos às rotações necessárias para gerar um fluxo sanguíneo de 5 a 6 L/min 

de sangue, necessários para um organismo adulto. A usinagem dos mancais partiu 

de um bloco de zircônia compactada e pré-sinterizada em centro de usinagem CNC, 

HAAS Super Mini Mill, com ferramenta de topo e esférica com dimensões de: 1; 2; 3; 

4; 6 e 16 mm de diâmetro, sendo possível usinar dez conjuntos de eixo e mancal 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Ferramentas esféricas utilizadas para fresamento. 

 

A usinagem foi realizada com baixos avanços e pouca remoção de material, 

dada às baixas propriedades mecânicas da zircônia pré-sinterizada, podendo ser 

comparada a um giz de tão frágil. As peças foram destacadas do bloco com disco de 

carburundum para o corte e distribuídas em recipiente refratário “cadinho”, junto com 

microesferas de zircônia para se evitar a aderência do conjunto de mancais nas 

paredes e no fundo do refratário (Figura 8). 
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FIGURA 8. Bloco usinado e peças no cadinho. 

 

Após este preparo, as peças dispostas no cadinho, Figura 8, foram levadas 

ao forno para a sinterização da cerâmica, Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Forno de sinterização utilizado. 
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Após sinterização, o excesso de material dos eixos e mancais, foram 

removidos em afiadora universal (SOCRAN, São Paulo, Brasil), com rebolo 

diamantado, definindo assim o comprimento do conjunto de eixos e mancais.  

Os eixos e mancais foram usinados com suas dimensões maiores que a 

desejada, pois foi prevista uma contração natural da zircônia, que pode ocorrer por 

volta de 25 a 27%, de acordo com o fabricante. Este fator é informado ao software 

que faz os cálculos em todo o perfil. Analisando as geometrias do mancal auto-

centrante e eixo, pode-se observar que estão totalmente preservadas e uniformes 

em sua circularidade tangencialmente (FIGURA 10). 

 

FIGURA 10. Vistas do mancal e eixo sinterizado. 

 

Foram feitas alterações nas dimensões do alojamento dos mancais e no 

alojamento dos eixos no rotor, carcaça superior, carcaça inferior e a blindagem do 

rotor durante o processo de usinagem para os ajustes na montagem do eixo e do 

mancal em zircônia (Figura 11).  

A variação natural de contração da zircônia informado pelo fornecedor tornou 

as alterações necessárias para garantir precisão na adaptação das peças. Para 

garantir o ajuste, é necessário primeiro usinar os itens em zircônia e sinterizar, para 

depois usinar o rotor, a carcaça superior e a blindagem, pois assim consegue-se na 

usinagem manter o ajuste de tolerância ISO, ajuste aderente forçado leve junto aos 

itens sinterizados.  
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O mancal e o eixo dos protótipos foram produzidos em zircônia pré-

sinterizada usinados em máquina CNC com fresa esférica de diâmetro 1,0 mm, 

buscando o melhor acabamento possível.  

O eixo e o mancal em zircônia foram sinterizados em forno a 1600ºC 

aumentando a sua resistência ao atrito submetido quando em funcionamento 

avaliados e testados em bancada e na bomba.  

Os testes foram realizados em bancada com água pura e com água 

glicerinada (com 1/3 de glicerina e 2/3 de água).  

 

 

FIGURA 11- Bomba usinada e montados eixos e mancais 
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6. Resultados 

 

6.1. Resultados no desenvolvimento 

6.1.1. Projeto Bomba I  

Definidos anteriormente pelos diversos modelos de bomba centrífuga, que 

tem como princípio de funcionamento a cânula de saída em uma posição tangencial, 

testes foram propostos para análise da influência do volume na região de saída da 

cânula. 

O projeto teve início com o rotor centralizado em relação a sua carcaça 

inferior e exterior, pois testes que foram realizados com o rotor deslocado do centro 

em 2 mm, apesar do seu melhor desempenho hidrodinâmico, não representa 

resultado significante sobre as características de construção da bomba (SILVA, 

2012).    

Carcaça inferior - No início do projeto, o desafio foi entender como seria o 

funcionamento de uma bomba de sangue dentro de um organismo vivo. Foi 

verificado que o diâmetro interno ideal e compatível com a artéria humana seria de 

11 mm (BOCK et al., 2008). Então, as cânulas de entrada e de saída foram assim 

definidas e dimensionadas.  

A carcaça da “Bomba I” tem um diâmetro externo total de 70 mm e altura de 

30 mm com cânula de 20 mm de comprimento. Sua carcaça inferior foi projetada e 

usinada com a cânula de saída tangenciando a circunferência interna da carcaça e 

com rosca externa M66 x 1 para roscar a tampa o material pensado para a bomba 

foi o titânio, devido a uma de suas características a biocompatibilidade.  

Tampa superior - A tampa superior projetada em titânio com a cânula de 

entrada no diâmetro de 11 mm e uma rosca de M66 x 1 para roscar e fechar a 

carcaça inferior (FIGURA 12). 

O’ring – A carcaça inferior e tampa superior têm como vedação um anel 

o’ring de Viton com seção com 2 mm de diâmetro e diâmetro externo de 67 mm. 

Rotor – O rotor será produzido em titânio e tem distância das paredes 

internas das carcaças com folga no raio de 1,5 mm, para minimizar a hemólise 
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sanguínea, segundo estudos realizados por (LEME, 2010, 2011) e (BOCK et al., 

2013). 

Definiu-se a altura das aletas do rotor também com 11 mm, no intuito de 

direcionar o fluxo sanguíneo para a parte interna da cânula de saída, evitando 

degraus ou ressaltos também para minimizar a hemólise, suas aletas são retas e 

perpendiculares. Vista explodida (Figura 13). 

Mancal – Os mancais são montados nas carcaças inferior e superior por 

interferência mecânica. A montagem é delicada e não pode causar danos ao mancal 

que será produzido em zircônia (Figura 14). 

 

FIGURA 12 - Carcaça inferior e tampa superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 - Vista explodida projeto bomba I 

Tampa superior 

Anel O´ring   

Rotor 

Carcaça inferior 
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FIGURA 14 - Mancal para carcaças superior e inferior 

 

6.1.2. Projeto Bomba II 

 

Carcaça inferior – Todo o conjunto teve suas dimensões externas reduzidas. 

A carcaça inferior foi reduzida no seu diâmetro externo para 50 mm e altura total do 

conjunto está com 30 mm. No centro da carcaça inferior que será produzida em 

titânio, foi mantido o mancal em zircônia para apoio da parte inferior do rotor 

conforme projeto I (Figura 15). 

Tampa superior - A tampa superior que será produzida em titânio recebeu 

um alojamento na parte interna e inferior da cânula de entrada para encaixe do 

mancal desenvolvido em zircônia. 

Mancal superior – Foi desenvolvido mancal em zircônia, tipo flange para ser 

encaixado dentro da tampa superior. No centro do mancal existe um côncavo com 

raio de 2,5 mm para alojar o eixo do rotor (FIGURA 16). 

Rotor – O rotor que será produzido em titânio, teve seu diâmetro externo 

reduzido, seguindo as dimensões da carcaça inferior e tampa superior do projeto 

anterior. Suas demais características foram mantidas (Figura 17). 
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FIGURA 15 - Carcaça inferior e tampa superior com dimensões reduzidas 

 

 

FIGURA 16 - Mancal superior 
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FIGURA 17 - Vista explodida projeto bomba II 

 

6.1.3. Projeto Bomba III 

 

Carcaça inferior – Devido a incertezas na utilização e eficácia de vedação do 

anel o’ring e do encaixe com rosca para a tampa superior e carcaça inferior, optou-

se pela eliminação de componentes e operações.  

O projeto foi revisado e, nesta revisão, a carcaça foi dividida em parte inferior 

e superior. A “Bomba III” tem sua carcaça bipartida com encaixe em “L“. Pela 

complexidade da programação e da usinagem, a cânula de saída ficou no formato 

quadrado na sua parte externa, preservando o diâmetro interno de 11 mm.  

Tampa superior 

Mancal tipo flange 

Anel O´ring  

Rotor 

Carcaça inferior 
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Os tubos e conexões do mercado e em campo cirúrgico normalmente são 

redondos, sendo assim o formato quadrado não é adequado para os encaixes. 

Porém proporcionou a eliminação desejada do componente o’ring e da operação de 

roscar.  

O desenho da carcaça tornou-se mais arredondado, sugerindo uma forma de 

caracol, com objetivo de suavizar o fluxo do sangue para a cânula de saída, 

minimizando a hemólise. A carcaça inferior do modelo final será produzida em titânio 

e tem um encaixe para o mancal em zircônia que será montado através de 

interferência mecânica.  

Carcaça superior - O encaixe das carcaças inferior e superior neste formato 

deve ser usinado com muita cautela, sugerindo um ajuste de microusinagem de 

precisão. Com a eliminação do mancal superior, a carcaça superior que será em 

titânio recebeu alojamento para o novo mancal, que será usinado direto na carcaça 

superior.  

Ainda nesta terceira revisão da bomba, foi alterado o comprimento da cânula 

de entrada, para 30 mm, aumentando a altura total da bomba para 80 mm (FIGURA 

19).  

Rotor – Curtas et al.  afirmam que o formato e a quantidade de aletas são 

fatores muito relevantes para o desenho de um rotor para um DAV centrífugo 

(CURTAS et al., 2002).  

A título de pesquisa e testes para o processo de fabricação, o rotor foi 

modificado. Suas aletas continuam perpendiculares, porém foi adicionado raio 

(curvatura) em cada uma das aletas deixando-as côncavas, sugerindo uma pá curva, 

gerando o envio do fluxo para a cânula de saída.  

Foi idealizado um furo no centro do rotor para que se transpasse o eixo. 

Foram adicionados na parte inferior do rotor, alojamentos para seis imãs que serão 

montados por interferência mecânica com as polaridades invertidas e serão 

distribuídos a 60º. 

Eixo do rotor – O eixo do rotor foi usinado em zircônia, sinterizado e 

retificado para garantir o ajuste de interferência mecânica ao rotor, conforme vista 

explodida (Figura 19). 
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Imãs – Os imãs são de neodímio N35, espessura 2 mm e diâmetro de 5 mm, 

são atualmente os mais fortes no mercado, conhecido como ímãs de Terras Raras, 

ficaram popularmente conhecidos por revolucionarem os discos rígidos de 

computadores (Hard Disk) (Figura 18). 

Flange do motor - Para a realização dos testes em bancada com motor 

elétrico, foi feito um flange externo com seis imãs alojados com polaridades 

invertidas e distribuídos a 60º, obtendo assim o acoplamento magnético para fazer o 

arraste do rotor.  

O acoplamento do flange ao eixo do motor elétrico é feito através de um furo 

no centro do flange que recebe o eixo do motor elétrico de diâmetro 3/4”, com dois 

parafusos transversais que fazem a fixação conforme vista explodida (FIGURA 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18 - Imã Neodímio 
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FIGURA 19 - Projeto III: Contemplando a carcaça superior, mancal superior, rotor, eixo 

central, imãs, mancal inferior, carcaça inferior e dispositivo com imãs para acoplamento 

magnético que será preso ao eixo do motor. 

 

Este modelo de bomba foi submetido a ensaios de simulação matemática 

pelo Prof. Dr. Guilherme Barbosa Lopes Junior em software ANSYS, cujos 

resultados foram analisados e se mostraram satisfatórios (Figura 20).  

No apêndice A, a seguir, na ilustração figura 42, as partes em vermelho, 

demonstram que ocorre uma maior resistência à passagem do sangue, causando 

também maior hemólise, ocorrências que devem ser minimizadas ao máximo. 

Carcaça superior 

Mancal superior 

Rotor 

Eixo central 

Imãs (6 X) 

Carcaça inferior 

Mancal inferior 

Dispositivo com imãs para  
acoplamento magnético, será  
preso ao eixo do motor 
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FIGURA 20 - Modelo testado matematicamente 

 

6.1.4. Projeto Bomba IV 

 

Carcaça inferior / superior - Após os resultados dos testes realizados em 

software ANSYS, foi verificado que em alguns pontos não ocorria uma vazão 

adequada elevando a hemólise. Para melhorar a vazão e minimizar a hemólise, o 

rotor foi rebaixado em relação à carcaça inferior, em que se observou um desnível 

das aletas em relação à cânula de saída.  

A carcaça superior foi rebaixada, deixando as aletas exatamente na direção 

da saída da cânula. Desta forma, buscando oferecer menor resistência ao fluxo 

sanguíneo e menor hemólise.  

A cânula de saída teve sua área externa alterada, tornando-se um oblongo de 

17x19 mm, assim sugerindo uma forma melhor de adaptação a conectores para os 

testes em bancada, mantendo o diâmetro interno de 11 mm para passagem do 

sangue (Figura 21). 

Partindo destes resultados da simulação matemática em software ANSYS, foi 

realizada uma considerável alteração na geometria da bomba (Figura 24). 
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Foi produzido um protótipo em PVC para que se faça uma análise da peça 

fisicamente e do processo de fabricação, para verificar seu funcionamento e suas 

dimensões em escala natural com diâmetro externo de 50 mm e altura de 58,1 mm.  

Pode-se verificar também o processo de fabricação por meio do software 

CAM em máquina a CNC. Por se tratar de um protótipo para análise de escala, os 

mancais e eixos do rotor foram usinados como sendo uma peça única.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21 - Conjunto montado 

 

Rotor – Para este teste, os imãs foram alojados no rotor (Figura 22) e no 

flange montado no motor elétrico de bancada de testes com polaridades apenas 

invertida, criando assim um acoplamento magnético (Figura 23).  

A falta desta alternância pode gerar desacoplamento entre o flange ligado ao 

eixo do motor em relação ao rotor, para futuro teste em bancada.  

 

 

 

 

 

FIGURA 22 - Rotor                    

                             FIGURA 23 -  Flange 
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FIGURA 24 - Projeto IV: contemplando a carcaça superior, mancal superior, rotor, eixo 

central, imãs, mancal inferior, carcaça inferior e dispositivo com imãs para acoplamento 

magnético que será preso ao eixo do motor. 

 

Na figura 25, segue imagens da usinagem do protótipo da carcaça inferior, 

superior e rotor em PVC. Bem como a imagem do protótipo montado (Figura 26). 
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FIGURA 25 - Usinagem do protótipo em PVC: a: carcaça superior, b: rotor, c: carcaça 

inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26 - Conjunto montado em PVC 

 

6.1.5. Projeto bomba V  

 

Carcaça inferior / superior – Neste protótipo, todo o conjunto foi usinado em 

alumínio para ser submetido a testes de funcionamento em bancada, inicialmente 

com água. No centro das carcaças existe um alojamento para montagem dos 

mancais em zircônia. Nas carcaças, após sua montagem, a cânula de saída foi 

rebaixada no seu diâmetro externo para 15 mm, ficando mais arredondada (SILVA, 

2012).  

As paredes laterais da bomba, foram reduzidas em sua espessura para 2 mm 

e sua cânula superior teve alterado o diâmetro externo para 15 mm. Foi 

acrescentado um cone central na cânula de entrada, como um difusor para distribuir 

a c b 
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o sangue, evitando bater em uma superfície reta o que pode elevar os índices de 

hemólise (Figura 27).  

   

FIGURA 27 – Detalhes, a: carcaça inferior, b: carcaça superior, c: carcaça superior em 

corte evidenciando cone difusor. 

 

Rotor – O rotor tem um furo no extremo do cone ao centro onde o eixo em 

zircônia que trabalha junto com o mancal preso à carcaça superior é montado por 

interferência mecânica. A altura do rotor foi reduzida para 18,1 mm proporcionando 

um DAV menor.  

Neste projeto, o número de imãs foi alterado para 10 dispostos a 36º 

buscando aumentar a eficiência do arraste do rotor e evitar o desacoplamento 

magnético. Os imãs são montados nos alojamentos por interferência mecânica do 

lado oposto as aletas.  

C 

a b 
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Os Imãs são montados com polaridades invertidas e são de neodímio, 

passando para N42 uma espessura de 2 mm e diâmetro de 6 mm (FIGURA 28). 

 

 

FIGURA 28 - a: aletas do rotor, b: alojamento dos imãs, c: polaridade invertida 

 

Blindagem / Eixo – A blindagem é uma proteção colada na parte inferior do 

rotor, com o objetivo de realizar a vedação dos imãs para que não entrem em 

contato com o fluido.  

A blindagem tem furos distribuídos em um dos lados para alojar metade da 

espessura dos imãs que ficaram para fora do rotor, o outro lado da blindagem do 

rotor recebeu algumas aletas, conforme destacado em azul, para que possa 

movimentar o sangue que possivelmente fique parado abaixo do rotor.  

As aletas da blindagem destacadas em azul após a montagem ficaram a 0,2 

mm de distância do fundo da carcaça inferior da bomba (FIGURA 29).  

 

 

FIGURA 29 - Blindagem ao rotor e eixo em zircônia 

 

a b c 
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Flange do motor - Para a realização dos testes em bancada com motor 

elétrico, foi feito um flange externo em alumínio com os 10 imãs alojados com 

polaridade invertida, distribuídos a 36º, obtendo assim o acoplamento magnético 

para fazer o arraste do rotor.  

O acoplamento do flange ao eixo do motor elétrico é feito através de um furo 

no centro do flange que recebe o eixo do motor elétrico de diâmetro 3/4”, com dois 

parafusos transversais que fazem a fixação, conforme vista explodida (FIGURA 30).  

 

 

 

FIGURA 30 - Projeto V: Contemplando a carcaça superior, mancal superior, eixo superior, 

rotor, imãs, blindagem imãs, eixo inferior, mancal inferior, carcaça inferior, pastilha 

espaçadora e flange para motor.  
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6.1.6. Resultados do teste de bancada: Projeto V  

 

O projeto foi o primeiro protótipo a ser submetido a testes em bancada. Para 

este teste inicial utilizou-se um protótipo de DAV em alumínio, conexões tipo espiga 

em náilon com dimensões especiais, bancada de testes com motor e regulador de 

frequência, mangueiras ligadas na entrada e saída do DAV, reservatório com escala 

e cronômetro (FIGURA 31).  

Os resultados de vazão obtidos conforme gráfico de desempenho (FIGURA 

31) demonstraram que a bomba forneceu fluxo de água como desejado, porém 

existem problemas no acoplamento magnético. 

O problema, provavelmente ocorre em função da disposição dos imãs do rotor 

e do flange do motor quando submetida a rotações acima de 1800 rpm desacopla. 

 

 

FIGURA 31 - a: DAV em alumínio com conexões e mangueiras nas cânulas de entrada e 

de saída b: reservatório de água com escala c: motor elétrico d: regulador de frequência. 

 

Em um segundo teste de bancada, o DAV não demonstrou melhora no seu 

desempenho, obtendo resultado de vazão inferior ao anterior (FIGURA 32).  

A alteração foi realizada na disposição dos imãs do rotor do DAV e do flange 

do motor, posicionando os imãs com polaridades alternada e invertida.  

Foi desenvolvido suporte em PVC para realizar a fixação da bomba, visando 

aumentar sua estabilidade de acoplamento e funcionamento (Figura 33). 
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FIGURA 32 - Gráfico de desempenho 1° e 2° testes. 

 

 

       

 

FIGURA 33 – Detalhes, a: suporte b: rotor c: flange do motor 

 

Durante os testes realizados, notou-se uma mudança de comportamento do 

DAV. Esta mudança foi percebida no ruído iniciado pelo rompimento da parede da 

blindagem que tem preso o eixo inferior do rotor montado por interferência mecânica.  

O DAV ficou sem apoio inferior, ocorrendo um desbalanceamento do rotor 

que raspou no fundo da carcaça inferior deformando completamente a carcaça 

inferior do rotor e expondo os imãs (FIGURA 34). 

 

a b c 
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FIGURA 34 - Rotor e carcaça inferior 

 

6.1.7. Projeto Bomba VI 

 

Carcaça superior – A cânula de entrada da carcaça superior tem diâmetro 

externo de 13 mm com conicidade interna de 12 mm reduzindo para 11 mm, 

reforçando a base da cânula e podendo suavizar a passagem do fluxo sanguíneo 

(FIGURA 35). 

 

FIGURA 35 - Cânula de entrada com ângulo interno 

 

Rotor / Flange do motor – Os demais itens da bomba não sofreram 

alterações. O rotor e o flange do motor foram alterados na sua disposição de 

quantidades e de tamanhos dos imãs.  

O imã que se aloja no rotor e ao flange tem  espessura de 2 mm e diâmetro 

10 mm, de Neodímio N35 montados com polaridade alternada (Figura 36).  

 



58 

 

 

 

FIGURA 36 - a: rotor, b: flange do motor e c: imã 

 

O rotor teve suas aletas alteradas retornando a forma reta. Estudos 

comparativos em relação ao formato das aletas, demostraram que as aletas retas 

têm melhor desempenho hidrodinâmico em relação aos rotores com aletas em 

ângulo, melhorando inclusive os índices de hemólise (SONG et al., 2010).  

Porém, as aletas continuam perpendiculares e com altura reduzida em 0,5 

mm. O rotor e a tampa de blindagem dos imãs foram reduzidos em 0,4 mm no 

diâmetro externo, deixando folga maior para minimizar a hemólise. A espessura da 

tampa aumentou em 0,2 mm para que a parede que o eixo em zircônia se apoie não 

rompa como ocorrido anteriormente na tampa de blindagem do primeiro teste.  

Foram produzidas pastilhas em zircônia com espessura de 0,5 mm e diâmetro 

de 7 mm que foram montadas por interferência mecânica e coladas ao flange do 

motor elétrico e a carcaça inferior da bomba para criar um espaçamento de 3,4 mm 

entre os imãs (Figura 37). Segue vista explodida (Figura 38). Projeto VI (BOCK et al, 

2011).   

 

FIGURA 37 - Espaçamento 3,4 mm e pastilha de espaçamento em zircônia 

a c b 
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FIGURA 38 - Projeto vista explodida 

 

O rotor foi submetido ao rugosímetro e após a usinagem convencional em 

centro de usinagem, obteve-se rugosidade média de (Ra) 0,71 µm, após a usinagem 

a peça foi lixada, utilizou-se lixa de 500 mesh e a rugosidade média ficou com (Ra) 

0,15 µm, em seguida a área foi polida por uma “roda de pano” reduzindo ainda mais 

a rugosidade média para (Ra) 0,09 µm.  

Quando a ferramenta de corte atua na superfície removendo o material, são 

provocadas imperfeições ou irregularidades por sulcos ou marcas deixadas pela 

ferramenta. A rugosidade aumenta sua importância na peça na medida em que 

aumenta sua precisão ou aplicação do produto.  

A superfície bem acabada torna-se essencial em situações de corrosão 

indesejável que pode ser causada por outro material (SANTOS, 2015), atrito, 

aparência, resistência à fadiga, escoamento de fluidos, superfícies de medição 

(blocos-padrão, micrômetros, paquímetros etc.), transmissão de calor e propriedades 

óticas.  



60 

 

O acabamento superficial de rugosidade é medido em micrômetros. De 

acordo com o tipo de ferramenta ou máquina se obtém uma rugosidade superficial. 

Os instrumentos de medição convencionais fazem a medição podendo verificar erros 

macro geométricos ou erros de forma.  

Erros micro-geométricos são medidos com instrumentos especiais como 

perfilômetro, rugosímetro (Figura 39).  

Estes instrumentos podem ser ópticos, a laser, ou eletromecânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                            

 

FIGURA 39 - Rugosímetro verificando rotor do DAV 

 

6.1.8. Resultados do teste de bancada com Projeto VI 

 

O projeto foi o segundo protótipo a ser submetido a testes em bancada. Para 

este teste utilizou-se: DAV em alumínio projeto VI, conexões especiais tipo espiga 

em náilon, bancada de testes com motor elétrico e regulador de frequência, 

mangueiras ligadas na entrada e saída do DAV, suporte em PVC, garrafa de água e 

fluxômetro (Figura 40).  
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FIGURA 40 – Foto a: DAV e suporte em PVC, b: bancada com motor e regulador de 

frequência, c: reservatório de água, d: fluxômetro, e: escala medinho coluna de mercúrio f: 

torniquete para restrição do fluxo. 

 

Os resultados de vazão obtidos do teste de bancada conforme gráfico de 

desempenho hidrodinâmico do protótipo testado demonstram que a bomba enviou o 

fluxo da solução preparada para simular o sangue, composta de 1/3 de glicerina 

líquida e 2/3 de água, buscando uma viscosidade próxima à sanguínea. 

O DAV manteve o bom desempenho na relação revoluções por minuto X 

vazão X pressão não ocorrendo o desacoplamento magnético entre o flange 

montado na haste do motor elétrico da bancada e o rotor.  

c 

b 

a 

d 

e 

f 

f 

f 
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A região no gráfico circulada em vermelho demonstra que a bomba envia um 

fluxo líquido de 5 a 6 L/min. Com uma pressão de aproximadamente 120 mmHg com 

aproximadamente 2400 revoluções por minuto (Figura 41). 

A bomba quando solicitada sua eficiência máxima pode gerar um fluxo de 

pouco mais de 9 L/min, a uma rotação de 3000 revoluções por minuto gerando uma 

pressão de 230 mmHg, porém na prática muitas vezes o DAV será regulado apenas 

para suprir a diferença da deficiência cardíaca necessária, podendo ter a 

necessidade de gerar por exemplo, 2 L/min ou 3 L/min, com isso será necessária 

uma rotação menor, preservando o sangue minimizando a hemólise. 

FIGURA 41 - Curvas do fluxo de pressão Hg do teste realizado em bancada. 

 

No quadro 2, segue tabulação de medidas encontradas nos conjuntos de 

mancais antes e depois da sinterização (ARAKI et al., 2016). Nos eixos do conjunto 

usinados pré-sinterizados, percebe-se uma variação dimensional máxima de 0,01 

mm no diâmetro da sua medida nominal que tem diâmetro 2,52 mm.  
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Nos mancais do conjunto usinados pré-sinterizados, verificou-se uma 

variação dimensional máxima de 0,003 mm do diâmetro de sua medida nominal 4,03 

mm.  

Após sinterizados, os conjuntos tiveram uma contração dos eixos de 24,13% 

e dos mancais de 22,43%, contrações muito próximas ao esperado e recomendado 

pelo fabricante. Ocorreu uma variação máxima de 0,008 mm nos eixos e nos 

mancais de 0,006 mm, após a sinterização. 

 

Quadro 2 - Tabulação de dimensões dos mancais e eixos usinados pré-sinterizados e 

sinterizados (valores em milímetros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eixos e Mancais em Zircônia 

  

Dimensões 

encontradas 

na usinagem 

pré-sinterizada 

Dimensões 

desejadas na 

usinagem 

sinterizada  

Dimensões 

encontradas na 

usinagem 

sinterizada 

Item Eixo Mancal Eixo  Mancal Eixo Mancal 

1 2,520 4,030 2,000 3,200 1,920 3,127 

2 2,525 4,031 2,000 3,200 1,918 3,129 

3 2,525 4,030 2,000 3,200 1,912 3,125 

4 2,520 4,031 2,000 3,200 1,912 3,127 

5 2,521 4,030 2,000 3,200 1,916 3,127 

6 2,527 4,031 2,000 3,200 1,914 3,128 

7 2,530 4,029 2,000 3,200 1,918 3,125 

8 2,525 4,029 2,000 3,200 1,917 3,127 

9 2,526 4,031 2,000 3,200 1,915 3,126 

10 2,525 4,030 2,000 3,200 1,915 3,126 

Média 2,524 4,030 2,000 3,200 1,915 3,126 

Contração 

% 25 a 26  
        24,13 22,43 



64 

 

7. Conclusões 

 

As técnicas de microusinagem utilizadas mostraram-se eficientes no 

desenvolvimento do DAV, haja vista os resultados no gráfico de desempenho 

atingindo a faixa de operação proposta e necessária para o sistema que é de 5 a 6 

L/min.  

Deste modo, por meio de ensaios em bancada tivemos a oportunidade de 

conhecer e poder pesquisar as propriedades mecânicas dos materiais do conjunto 

como um todo.  

Existe a possibilidade de se realizar mais estudos, buscando novos materiais 

e novas estruturas mais simples e que possam causar menor impacto minimizando a 

hemólise e garantindo a durabilidade e adaptação do DAV, dando parâmetros que 

trarão maior confiabilidade ao projeto.  

As informações que serão futuramente colhidas por meio dos ensaios de 

desgaste dos componentes, sobretudo eixos e mancais, pelo professor Sérgio Araki, 

ajudarão a prever o desgaste do conjunto mecânico do DAV verificando possíveis 

desgastes e deformações.  

Os resultados apresentados durante os ensaios e testes de funcionamento 

mostraram que o desenho do DAV realizado com as ferramentas, como máquinas e 

softwares atende o esperado. 

Os testes realizados por meio do Ansys Fluent demonstraram que o simulador 

de fluidos e testes matemáticos será relevante para este projeto, por trazer mais 

dados de referência ao DAV, sugerindo alterações no projeto.  

Por meio da simulação gráfica do Ansys Fluent foi observado que existia uma 

obstrução na cânula de saída do DAV ocasionado pelo dimensionamento do rotor, e 

assim, gerando regiões de vórtice ou recirculação provavelmente elevaria a 

possibilidade de hemólise por trauma mecânico. 

Realizar os projetos passo a passo juntamente com os resultados obtidos, foi 

importante, pois as alterações sugeridas para serem realizadas ao longo do 

desenvolvimento chegaram a seis revisões de projetos.  
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As alterações foram desde criação ou eliminação de componentes do DAV 

até a montagem explodida do conjunto oferecendo facilidade de interpretação e 

visualização dos componentes.  

A ferramenta software de desenho CAD mostrou-se essencial para as 

alterações necessárias obtendo ganho de tempo na geração dos desenhos, 

correções, alterações e montagens para a analise do conjunto antes e depois da 

realização dos protótipos.   

Para a fabricação dos protótipos, as máquinas ferramenta CNC e software 

CAM como ferramentas de processo e execução foram essenciais para o projeto, 

dada a complexa geometria dos itens que compõem o DAV.  

Do projeto inicial “um” até o projeto final “seis”, as alterações foram analisadas 

e implementadas dentro dos recursos necessários e possíveis para a execução das 

operações.  

Estratégias de usinagem, fixação, e parâmetros de corte, tiveram que ser 

considerados para cada tipo de material usinado. Operações tiveram sua ordem de 

execução estabelecida para auxiliar a montagem do conjunto.  

A fragilidade da zircônia pré-sinterizada dificulta sua usinagem, necessitando 

de avanços baixos, altas rotações, ferramentas especiais esféricas em metal duro 

com bastante saída, ideal para materiais com baixa resistência mecânica.  

O acabamento deve ter as menores marcas de usinagem possíveis, pois elas 

podem aumentar o atrito consequentemente o desgaste do mancal.  

Para o acoplamento magnético realizado por meio de imãs de neodímio entre 

o rotor e o flange ligado ao eixo do motor conclui-se que a configuração ideal e de 

melhor resultado é com seis imãs.  

Com espessura de 2 mm por um diâmetro de 10 mm com polaridade 

alternada e invertida obteve-se um ótimo resultado, pois foi evitado o 

desacoplamento mesmo a altas rotações e com uma distância inferior a 5 mm entre 

os imãs.  

A realização deste trabalho trouxe muitos resultados positivos e negativos, 

proporcionou várias alterações e conclusões, mas a principal contribuição foi dar 

abertura para trabalhos futuros. 
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Apêndice A: Resultados do teste realizados em software de 
simulação ANSYS - Projeto 3 

 

Os resultados indicam apenas um teste inicial feito sob o cenário de 2000 

RPM, com uma vazão de 5 L/min. 

 

  

FIGURA 42 - Velocidade em planta 
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FIGURA 43 - Velocidade em corte 
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Vórtices: invariante Q (regiões em não azul: onde predomina vórtices a 

deformações cisalhantes) 

 

 

FIGURA 44 - Vórtices existentes 
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Apêndice B: Resultados do teste realizados em software de 
simulação ANSYS projeto 5 

 

Cenário testado: 3000 rpm e 2,0 m/s de velocidade de entrada  

Este cenário é extremo, apenas para visualizar os campos de velocidade e 

pressão. 

Velocidades: Na região de saída, mas observando apenas a região do rotor 

da bomba, tem-se: 

 

 

FIGURA 45 - Levantamento das velocidades 

 

O que se observa é uma provável região de turbulência em uma escala de 

comprimento de vórtice possivelmente mais elevada. Nesta região, os vórtices 

devem ser mais intensos em vista da passagem da pá. Para a região de saída, 

observa-se o seguinte. 
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FIGURA 46 - Velocidades na região de saída 

 

Nesta região, o que se observa é que haverá uma zona instável de 

velocidades antes que a pressão possa ser convertida. Esta região não é 

coincidente com a anterior, como pode ser visto na imagem. 

 

FIGURA 47 - Velocidades em corte 
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Isso pode significar duas coisas: uma representação física de um jato gerado 

pela passagem da pá ou uma interferência numérica na simulação, em vista da alta 

rotação do cenário testado, uma vez que a malha é suficientemente pequena para 

capturar esta região. Para a próxima simulação, deixarei rodar por mais iterações, 

para verificar se este resultado é estável e tirarmos essa dúvida. O fator físico que 

pode estar gerando este gradiente é uma região de influência da base do rotor que 

irá girar em conjunto, isso gera um plano de vórtices destacado pela figura 48 inicial, 

o que concentraria o vórtice naquele ponto. Se observarmos os vetores de 

velocidade: 

 

 

 

FIGURA 48 - Velocidades em corte representada em vetores 

 

Na da direita, eu eliminei os vetores que apontem para baixo, o que 

demonstra um movimento neste sentido preferencialmente nesta região.  

Enfim, no momento, o que é importante verificar é que a região de saída 

continua com um forte divergente de velocidades, mas não mais uma zona contínua 

em vista do estreitamento.  

Para observar uma região na saída que fica possui uma transição entre a 

saída da região do rotor e possui contato direto com a base do mesmo (que estará 

girando), observa-se a seguinte figura 49 de um plano reto, cujo vetor é radial ao 

eixo da bomba: 
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FIGURA 49 - Velocidades na saída 

 

Essa região mais inferior, demonstra uma região de recirculação, causada 

pela saída da região de rotor e um plano de estagnação. Na figura 50, seguinte, 

temos em destaque um corte na região de transição. 

 

 

FIGURA 50 - Velocidade na cânula de saída  
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O que posso concluir é que ainda há a possibilidade de estagnar naquele 

ponto, mesmo que tenha sido drasticamente reduzida em relação as simulações 

com as outras geometrias. Nesta figura 51, os mesmos comentários sobre a 

dissonância numérica ou física são prudentes. 

 

Pressões: A distribuição de pressões na interface parece estar contínua, 

como se observa a seguir: 

 

 

FIGURA 51 - Distribuição de pressões no interior 

 

Pressões por sua vez possuem um comportamento bem contínuo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 52 - Distribuição de pressões nas paredes 
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Apêndice C: Equipamentos de microusinagem 

 

Centro de usinagem HAAS Super MiniMill – Está máquina foi responsável 

por usinar a carcaça superior, carcaça inferior, rotor, blindagem, mancais e eixos.  

Carcaças Superior e Inferior - Um dos desafios é a fixação das peças, pois 

se tratam de itens com pouca espessura nas paredes, pouco pega tornando-se 

complexa. Na carcaça superior e carcaça inferior do protótipo em PVC iniciou-se a 

usinagem pela parte interna da bomba, fixadas em placa universal, posteriormente 

usinando a parte de fora da bomba, assim obtendo boa adaptação das carcaças. No 

protótipo em alumínio iniciou-se pela parte externa da bomba, posteriormente a parte 

interna da bomba. Ao se inverter o processo para a usinagem do segundo lado, 

fixada em placa universal causou deformação na geometria das carcaças 

dificultando os encaixes.  

Rotor/Blindagem – As aletas e furos para alojamento dos imãs no rotor e na 

blindagem foram usinados no centro de usinagem, porém sua espessura foi definida 

precisamente em torno mecânico. 

Mancais/Eixos – O bloco de zircônia maciço foi fixado em uma morsa para 

que os mancais e eixos fossem usinados. 

Ferramentas – As ferramentas utilizadas são em metal duro, as medidas são 

cabeçote com pastilhas diâmetro de 50 mm, fresa de topo diâmetro 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 

10 mm, esférica diâmetro de 2mm, algumas com haste rebaixada (Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 53 - Centro de usinagem, usinagem de mancais e eixos, usinagem da carcaça.  
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Interface do software de Manufatura Assistida por Computador (CAM). Todos 

os desenhos foram feitos em software Solidworks e os programas criados em 

software de CAM (Manufatura Assistida por Computador) Power Mill. 

 

FIGURA 54 - Software de programação PowerMill 

 

 

FIGURA 55 - Software de SolidWorks 
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Apêndice D: Ensaio em Perfilômetro da Bomba VII 

 

Os ensaios de perfilômetro foram feitos na Universidade de São Paulo (USP), 

onde foram analisadas diversas peças em cada local de montagem, a figura 56, 

representa o resultado da análise de superfície da amostra D1, que fica no mancal 

inferior no material PEEK, onde demonstra a necessidade de melhor estratégia de 

usinagem. 

 

FIGURA 56 - Mancal inferior em PEEK da bomba VII. 
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A figura 57 demonstra o mesmo resultado tridimensional, que exprime o 

resultado da mesma amostra. 

 

FIGURA 57 - Resultados do espectrofotômetro tridimensional do mancal em PEEK da bomba 
VII. 

 

Os eixos foram usinados em zircônia, com os resultados divergentes em cada 

corpo de prova, algumas peças com a usinagem desejada e outros até com falha de 

material, assim foram escolhidos os eixos com melhores resultados da análise de 

superfície para utilizar no protótipo da bomba VII, conforme a figura 58.  
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FIGURA 58 - Perfil da amostra A10 em zircônia  

 

A figura 59 representa os resultados tridimensionais da mesma amostra, onde 

é possível ver defeitos na usinagem em outros locais. 
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FIGURA 59 - Levantamento tridimensional da amostra A10 em zircônia  

 

A figura 60 demonstra a melhora da usinagem, que também foi realizada em 

um material polimérico de engenharia com a utilização da ferramenta CAM. Para a 

usinagem foi utilizando estratégia de em espiral. Buscando um melhor acabamento 

sobretudo no centro onde no decorrer do trabalho a ausência de resistência do 

material dificulta o corte por não oferecer resistência (Figura 61). 
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FIGURA 60 - Perfis vertical e horizontal da superfície da amostra 3ª 

 

 

  

FIGURA 61 - Vista 3D da amostra Tecapró 3ª 
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Apêndice E: Rugosidade da usinagem do rotor 

 

O acabamento superficial de peças e produtos submetidas a processos de 

usinagem seja por torneamento, fresamento, retífica, mandrilamento e furação, tem 

impacto muito grande em sua operação e ou desempenho, pois podem implicar na 

corrosão, fadiga, escoamento de fluidos de componentes de um conjunto.  

O acabamento exigido muitas vezes determinado pelo processo de fabricação 

pode ser usinado, polido ou lapidado. A rugosidade se caracteriza por um desvio 

geométrico, no qual se analisa as alturas máximas e mínimas de picos e vales 

existentes na peça após as operações de usinagem (Figura 62). 

 

         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 62 - a: análise da rugosidade na peça usinada b: Análise da rugosidade em peça 
lixada (lixa 500) c: rugosidade analisada com peça polida. 

a b c 
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Apêndice F: Parâmetros de usinagem do DAV  e Estratégias de 
usinagem 

 

Os critérios para os parâmetros da usinagem podem ser definidos de acordo 

com a qualidade da superfície exigida. Seu acabamento pode decorrer da aresta de 

corte e do movimento entre peça e ferramenta. O aumento do raio da aresta de corte 

da ferramenta diminui a rugosidade, que se eleva com o aumento do avanço de 

trabalho.  

A profundidade da usinagem não traz influência sobre a qualidade superficial. 

O ângulo da ferramenta positivo tem influência sobre a vida útil da ferramenta e a 

qualidade da superfície usinada. A figura 63 traz os parâmetros de corte utilizados 

na confecção de todos os componentes da bomba. 

 

FIGURA 63 - Quadro com os parâmetros utilizados na usinagem de fresamento dos 
componentes da bomba 
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A figura 64 demonstra algumas possibilidades de movimentos ou estratégia 

realizado para a usinagem de peças. O modelo descrito como Offset foi o estilo 

utilizado na confecção dos componentes da bomba. O movimento ocorre sobre o 

material formando um espiral. 

 

FIGURA 64 - Definição do estilo e tragetória de usinagem 


