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Resumo. Este trabalho visa o 
desenvolvimento de um projeto mecânico de 
uma catraca para o controle de acesso ao 
refeitório do Instituto Federal de Educação, 
Ciencia e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
(IFRS) - Câmpus Ibirubá. A proposta visa 
automatizar o acesso de pessoas ao 
refeitório, aumentando o controle e a 
eficiência do serviço prestado. Além disso, 
após a implementação da catraca, será 
possível alimentar um banco de dados capaz 
de gerar um histórico mensal do número de 
refeições servidas. Estes dados servirão de 
fonte de informação para prever o aumento 
de número de refeições no refeitório do 
campus Ibirubá através do uso de um cartão 
magnético, ou mesmo, leitura biométrica.  
 
Palavras-chave: catraca, controle  
de acesso, projeto mecânico, CAD.  
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 Atualmente, no refeitório do IFRS - 
Campus Ibirubá, são servidos em média 150 
almoços diários. Nos próximos anos, este 
número tenderá a aumentar, uma vez que a 
cada ano há o ingresso de novos alunos, das 
mais diversas áreas (Mecânica, 
Eletrotécnica, Agropecuária e Informática). 
Hoje, o controle das refeições servidas é 
realizado de forma manual através de fichas, 
para os alunos, e em dinheiro para os 

servidores. Com o aumento desse número de 
refeições servidas por dia, esse controle 
manual poderá não ser mais eficaz. 
 Vários são os modelos de catracas 
encontradas no mercado, com preços que 
podem variar de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00 que 
poderiam realizar esse controle, como pode ser 
visto em Alkemaq (2013) e Adigitec (2013). 
Porém, a maiora desses modelos apresentam 
inúmeras funções que não se enquadrariam 
perfeitamente na aplicação em questão.  
 Pensando nisso, este trabalho apresenta 
o projeto mecânico de uma catraca, para 
controlar o acesso ao refeitório da escola.  
 O protótipo final da catraca é ilustrado na 
Fig. 1, a qual pretende atender as necessidade 
específicas para a aplicação em questão com 
um custo de implementação reduzido. 

 
Figura 1: Catraca proposta. 

 
2. PROJETO MECÂNICO 
 

O projeto mecânico da catraca iniciou-se 
com a definição dos conjuntos, subconjuntos 
e seleção dos materiais das peças da catraca, 
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bem como, de suas dimensões. A catraca é 
composta basicamente de três conjuntos 
mecânicos, os quais serão descritos com 
mais detalhes a seguir: 

• Base; 
• Gabinete; 
• Sistema giratório; 
 
Definidas as partes da catraca e suas 

dimensões, modelou-se cada uma das peças 
que compõem os conjuntos mecânicos já 
mencionados, em software de CAD 
(Computer Aided Design). Em seguida, 
executou-se a montagem dos conjuntos 
mecânicos (base, gabinete e sistema 
giratório) para posteriormente, através da 
montagem final da catraca, verificar-se a 
viabilidade de construção e funcionamento 
da mesma. 

 
2.1 Base da Catraca 

 
A base do protótipo, ilustrada na Fig. 2, 

que terá a função de sustentar o conjunto, 
será constituída de um perfil metálico “U” 
de 40mm x 100mm x 630mm (peça 02), dois 
tubos metálicos Ø51mm x 620mm (peça 03) 
e uma chapa metálica 3mm x 100mm x 300 
(peça 01). 

 
Figura 2: Base da Catraca. 

 
 

2.2 Gabinete 
 
O gabinete, Fig. 3, será montado com o 

intuito de fixar os mecanismos internos da 
catraca. Estes mecanismos compreendem o 
sistema giratório, o mecanismo de trava, o 
circuito elétrico e o leitor do código de 
barras do protótipo. Tal conjunto será 
fabricado de cantoneiras de aço ao carbono 

SAE 1020 com abas iguais de ¾”. Essas 
cantoneiras serão soldadas pelo processo 
MIG-MAG (Metal Inert Gas / Metal Active 
Gas). 

 
Figura 3: Gabinete. 

 
2.3 Sistema Giratório 

 
O sistema giratório é constuito das peças 

que serão responsáveis pelo movimento 
característico da catraca de 120º a cada 
liberação da mesma. As partes principais 
deste sistema são basicamente: prato, disco, 
haste, eixo principal, mancal e braços. 
 
2.3.1 Prato 

 
O prato, apresentado na Fig. 4, servirá 

para a fixação dos braços da catraca com 
função de sustenta-los e permitir seu giro. O 
mesmo é fixado ao eixo principal e ficará 
externo ao gabinete. Esta peça será fabricada 
através da usinagem de um cilindro de Nylon 
6.6 Tecnil, no torno e na fresadora 
ferramenteira. 

 
Figura 4: Prato. 

2.3.2 Disco 
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 O disco mostrado na Fig. 5, projetado 
com um rasgo triangular, tem a função de 
travamento e destravamento da catraca. Esta 
geometria foi escolhida para facilitar o 
processo de fabricação da peça, diferente do 
apresentado por Salaru (2008).  
 O material utilizado na fabrição do disco 
será aço SAE 1020, usinado em torno e 
fresadora convencionais. 

 

Figura 5: Disco. 
2.3.3 Haste 
 
 A haste é um componente, que em 
conjunto com o disco, confere à catraca o 
deslocamento característico a cada 120º de 
giro da roleta. Esta peça está representada na 
Fig. 6, e é montada a um eixo fixado ao 
gabinete. 
 Para a fabricação da haste será utilizado 
uma barra cilíndrica, um pino e um perfil 
metálico quadrado, todos de aço SAE 1020.  

 
Figura 6: Haste. 

 
2.3.4 Eixo principal 
 

O eixo principal tem a função de sustentar 
e transmitir o giro da roleta para o interior do 
gabinete, tal como mostrado ns Fig. 7. Neste 

eixo estará montado o prato e o disco. Será 
fabricado a partir de uma barra cilíndrica de 
aço SAE 1020 no torno mecânico. Este eixo 
será roscado a uma catraca de roda livre, e esta 
será acoplada ao mancal. 

 
Figura 7: Eixo principal. 

 
2.3.5 Mancal 
 
O mancal é o componente onde será 
montado o rolamento. O mesmo é ilustrado 
na Fig. 8 e será fabricado com Nylon 6.6 
Tecnil com a utilização do torno e fresadora 
convencionais. 

 
Figura 8: Mancal. 

 
2.3.6 Braços 
 
 Os braços da catraca serão fabricados 
com um tubo de aço inoxidavel AISI 304. 
As dimensões e os detalhes deste braço são 
apresentados em Fig. 9. 
 Nas extremidades dos braços serão 
colocadas buchas através de ajustes de 
interferência. A bucha, ilustrada na Fig. 10 - 
no DETALHE A - será roscada para fixação 
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ao prato. Já a bucha do DETALHE B é 
utilizada para um melhor acabamento e 
segurança. 

 
Figura 9: Braços da catraca. 

   
3. RENDERIZAÇÃO EM SOFTWARE 

DE CAD 
 
 Para uma melhor análise do conjunto 
montado, executou-se o comando de 
renderização final (comando existente no 
software de CAD). A Fig. 10, a Fig. 11 e a 
Fig. 12 apresentam as imagens renderizadas 
da catraca. 

 
Figura 10: Vista do conjunto montado. 

 

 
Figura 11: Detalhe em corte do gabinete. 

 

 
Figura 12: Conjunto montado em corte. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O projeto mecânico da catraca de 
controle de acesso foi realizado com 
sucesso, pois o mesmo foi simulado em 
software de CAD e constatado a viabilidade 
funcional. A próxima etapa deste trabalho 
será a fabricação e montagem de todos as 
peças e componentes apresentados. 
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