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EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO E MÉTODO UTILIZANDO O REFERIDO EQUIPAMENTO A invenção se refere à um equipamento 
incluindo uma parte inferior (20), uma parte superior (10) que é transferida de maneira móvel com relação à parte inferior (20) de 
modo a estar capacitada a se fixar na referida borda da chapa metálica (30), uma ferramenta de corte da borda da chapa metálica 
(13) que é rigidamente conectada à parte superior (10) e habilitada para distorcer a borda da chapa metálica (30) pelo 
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chapa metálica cortada (23) que é rigidamente conectada à parte inferior (20) e formada de modo a se engajar, por meio de forma 
equiparada, com uma correspondente forma da parte superior (10) de modo a elevar a borda da chapa metálica (10) quando o 
movimento de transferência da parte superior (10) contra a parte inferior (20) for realizado após o corte. A parte inferior (20) é 
formada por uma moldura inferior (21) e uma base móvel (22) deslizando relativamente à referida moldura inferior (21), a base 
móvel (22) compreendendo ao menos uma superfície de apoio (22e, 22f) da borda da chapa metálica (30) a ser cortada.(...).
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“EQUIPAMENTO DE PRENSA PARA RECORTE E ELEVAÇÃO DE UMA 

MESMA BORDA DE CHAPA METÁLICA EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO E 

MÉTODO UTILIZANDO O REFERIDO EQUIPAMENTO”

[0001] A presente invenção se refere à um equipamento de prensa para o 

recorte e elevação de uma mesma borda de chapa metálica em uma única 

operação. Ela se refere também à um método de recorte e elevação de uma 
mesma boda de chapa metálica em uma única operação, que utiliza o 

referido equipamento.

[0002] Já se procura simplificar o conceito de um equipamento e/ou 

ferramenta de corte ou a perfuração. Assim, o documento FR 1 828 450 
descreve um equipamento de corte para o acabamento periférico de painéis 

destinados ao revestimento interior de veículos automotivos. Esse 
equipamento compreende, de uma parte, uma matriz em forma de coroa, 

que é provida de um batente elevado e perfilado cuja forma corresponde à 
zona periférica do painel e, de outra parte, um membro fazendo a função de 

furador, munido de elementos de cortes verticais aptos à cooperar como 

aparas de metal, sob a ação de uma prensa, com as bordas exteriores do 

batente elevado e perfilado da matriz para cortar a zona periférica do painel. 

O furador e a matriz são munidos de elementos de direcionamento 

habilitados a permitem o funcionamento correto desses elementos.

[0003] O objetivo da presente invenção é de fornecer um equipamento de 

prensa, que permita realizar em uma só e única operação o corte, contorno 

e a elevação de uma mesma borda da chapa metálica.

[0004] Um outro objetivo da presente invenção é fornecer o referido 

equipamento de prensa, que seja de concepção e de realização simples, 

que seja robusto, confiável e econômico, e que por conseqüência permita 

simplificar e reduzir o custo de operação de corte, contorno e elevação de 

uma borda de chapa metálica.
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[0005] Enfim, é igualmente um objetivo da presente invenção fornecer um 

equipamento de prensa ao invés de dois, que permita um ganho de 

superfície e de logística na fabricação de peças de chapas metálicas 

concernentes.

[0006] Para alcançar esses objetivos, a presente invenção tem por objeto um 

equipamento de prensa para o recorte, contorno e elevação de uma mesma 

borda de chapa metálica em uma só e única operação. Esse novo 

equipamento compreende uma parte inferior, uma parte superior móvel em 

transferência com relação à parte inferior de modo a poder vir estreitar a 

referida borda da chapa metálica, um equipamento/ferramenta da referida 

borda da chapa metálica, solidária à parte superior e apta a cisalhar a borda 

da chapa metálica em cooperação com uma contra-lâmina solidária da parte 

inferior, e um equipamento de elevação da borda da chapa metálica cortada, 

solidária na parte inferior e perfilada de maneira a cooperar por concordância 

das formas com uma forma correspondente da parte superior de maneira a 

elevar a borda da chapa metálica quando o movimento de transferência da 

parte superior contra a parte inferior é continuado após o recorte.
[0007] De acordo com uma configuração preferencial da invenção, a referida 

contra-lâmina é constituída por uma aresta superior do equipamento de 

elevação da borda.

[0008] De acordo com uma outra configuração preferencial da invenção, a 
parte superior do equipamento é constituído por uma moldura superior e um 

prensador móvel podendo deslizar com relação à referida moldura superior, 

na qual o presador móvel compreende ao menos uma superfície de 

estreitamento da chapa metálica a ser recortada.

[0009] De acordo ainda com uma configuração preferencial da invenção, a 

parte inferior é constituída por uma moldura inferior e uma base móvel 

podendo deslizar com relação à referida moldura inferior, na qual a base 
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móvel compreende ao menos uma superfície de estreitamento da borda da 

chapa metálica a ser recortada.

[00010] A forma correspondente da parte superior servido à elevação da 
borda da chapa metálica é constituída por uma aba inclinada da superfície 

de estreitamento da borda da chapa, de idêntica inclinação que o perfil do 

equipamento de elevação.

[00011] De preferência, o prensador móvel é conectado à moldura superior 

por molas que se comprimem no momento do estreitamento da borda da 

chapa metálica a ser recortada, e a base móvel sendo conectada à moldura 

inferior pelas molas que se comprimem durante a fase de elevação da borda 

da chapa metálica.

[00012] O deslizamento do prensador móvel com relação à moldura superior 

e o deslizamento da base móvel com relação à moldura inferior poderão ser 
obtidos pelas corrediças laterais.

[00013] A presente invenção tem igualmente por objetivo um método de 

recorte e de elevação de uma mesma borda de chapa metálica em uma 

única operação, que utiliza um equipamento de acordo com aquele descrito 

acima. Esse novo método compreende as seguintes etapas;

- de colocação da chapa metálica na parte inferior do referido equipamento;

- de fazer descer a parte superior vindo em contato com a parte inferior para 
estreitar a chapa sob o efeito das molas da parte superior que são mais 

frágeis que aquelas da parte inferior;

- de dar continuidade ao movimento descendente da parte superior do 

equipamento, que provoca o recorte da referida chapa metálica;

- quando as molas da parte superior chegam ao fim do curso, a parte 

superior se comporta como se ela estivesse fixa e comprimindo as molas da 
parte inferior, dando-se continuidade ainda ao movimento de descida da 

parte superior da borda da chapa metálica a ser recortada.
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[00014] A borda da chapa metálica sendo elevada, a parte superior chega ao 

fim do curso da prensa e começa então sua ascensão, a fim de proceder 

uma nova operação de recorte e elevação de uma mesma borda de uma 

outra chapa metálica.

[00015] Esse novo método poderá ser aplicado, por exemplo, às chapas 
metálicas constitutivas de pavilhões de veículos automotivos com uma calha 

traseira integrada e às dobradiças das abas fixadas horizontalmente.

[00016] Outras características, vantagens e objetivos da invenção se tornarão 
aparentes após a detalhada descrição de uma configuração preferencial, com 

relação aos desenhos em anexo, apresentados em caráter exemplificativo e não 

limitativo, nos quais:

- A Figura 1 representa, de maneira esquemática, o equipamento de prensa 

de acordo com a presente invenção em posição aberta;

- A Figura 2A representa, de maneira esquemática, o equipamento de 
prensa da Figura 1 em curso de fechamento, no início da fase de recorte;

- A Figura 2B é uma vista ampliada da zona da borda da chapa metálica, na 
posição do equipamento representado na Figura 2;

- A Figura 3A representa, de maneira esquemática, o equipamento de 
prensa das Figuras 1, 2A e 2B em curso de fechamento, no início da fase de 

elevação da borda da chapa metálica;

- A Figura 3B é uma vista ampliada da zona da borda da chapa metálica, na 

posição do equipamento representado na Figura 3A;

- A Figura 4A representa, de maneira esquemática, o equipamento de 

prensa das Figuras 1, 2 A, 2B, 3A e 3B em posição de fechamento; e

- A Figura 4B é uma vista ampliada da zona da borda da chapa metálica na 

posição de fechamento do equipamento da Figura 4A.

[00017] Com referência ao desenho da Figura 1, se representa, de maneira 

esquemática, o equipamento de prensa de acordo com a presente invenção 
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em posição aberta. Ele é constituído de uma parte superior, de referencia 

geral 10, e de uma parte inferior, de referencia geral 20.

[00018] A parte superior 10 compreende uma moldura superior 11 sobre a 
qual é montada fixa uma ferramenta de recorte, denominada também de 

equipamento de recorte 13, em um prensador móvel 12. O conjunto 11 e 12 

é móvel em transferência vertical de acordo com a seta F da Figura 1. O 
prensador móvel 12 poderá deslizar verticalmente com relação à moldura 

superior 11, com o auxílio dos meios de deslizamento 11a, 12a, que 
poderão ser corrediças, por exemplo, levadas pela moldura superior 11 e 

pelo prensador móvel 12, respectivamente. A ferramenta de recorte 13 

compreende uma lâmina de recorte 14 habilitada ao recorte de uma chapa 

metálica. Os meios de distribuição elásticos 15, do tipo molas, sendo 

montados no prensador móvel 12 para estreitar a pela a ser trabalhada, 

como será explanado mais adiante no presente texto.

[00019] A parte inferior 20 compreende uma moldura inferior 21, na qual é 

montada uma ferramenta de elevação da borda 23, e uma base 22 móvel 

em relação à moldura inferior 21. A base móvel 22 poderá deslizar 
verticalmente com relação à moldura inferior 21 com o auxilio de meios de 

deslizamento 21a, 22a, que poderão ser, como na parte superior, corrediças, 

por exemplo, levadas pela moldura inferior 21 e a base móvel 22, 

respectivamente. A ferramenta de elevação da borda 23, que compreende 

uma lâmina de elevação 24. O movimento de transferência vertical da base 

móvel 22 com relação à moldura inferior 21 se exerce contra a ação dos 

meios elásticos do tipo molas, referências 25.

[00020] A peça a ser trabalhada, de preferência uma peça de chapa 

metálica, de referência 30. Ela se encontra em posição na base móvel 22, 

em particular em suas faces de apoio superiores 22e, 22f, adaptadas, como 

as superfícies correspondentes 12e, 12f do prensador móvel 12, no perfil da 

Petição 870200003480, de 08/01/2020, pág. 11/17



6/7

chapa metálica 30, antes do recorte de sua extremidade 30a e da elevação 

de sua borda recortada.

[00021] Com referência aos desenhos das Figuras 2A e 2B, se representam, 
de maneira esquemática, o equipamento de prensa de acordo com a 

invenção no curso do fechamento de acordo com o movimento da seta F, no 

início da primeira fase desse movimento de acordo com a direção vertical, 

dita << fase de recorte >>.

[00022] A parte superior 10, formada da moldura superior 11 e do prensador 

móvel 12, entra em contato com a parte inferior 20 para estreitar a peça da 

chapa metálica 30. A lâmina de recorte 14 entra em contato com a peça da 
chapa metálica 30, como mostrado em mais detalhes na Figura 2B, e as 

molas 15 se comprimindo. A moldura superior 11 continua seu movimente 
descendente, que provoca então o início da operação de recorte, a lâmina 

de recorte 14 vindo a cisalhar a chapa metálica 30 e separar assim a parte 

recortada 30a da chapa metálica, como representado nos desenhos das 

Figuras 3A e 3B.

[00023] O efeito do cisalhamento (desgaste) é obtido, como melhor 

visualizado na Figura 3B, pelo deslizamento em um plano de cisalhamento C 

da lâmina de recorte 14 em uma contra-lâmina constituída por uma aresta 

superior 24a da lâmina da ferramenta de elevação da borda 23.
[00024] A parte da extremidade 30b da peça da chapa metálica 30 então 

recortada é em seguida elevada em uma segunda etapa de operação de 

prensa.

[00025] Com referência aos desenhos das Figuras 4A e 4B, uma vez que a 

chapa metálica 30 recortada e a queda 30a evacuada, as molas 15 do 
prensador móvel 12 são comprimidas completamente e a parte superior 10 

em seu conjunto, por conseqüência a moldura 11 e o prensador 12, 

continuam seu movimento de descida. Essa continuidade do movimento de 
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transferência, de acordo com a direção da seta F da Figura 3A pressiona a 

base móvel 22 para a base comprimindo as molas 25. A base móvel entra 

em contato com a lâmina 24 da ferramenta de elevação 23. De modo mais 

preciso, o plano inclinado 12b do prensador móvel 12 entra em contato com 

a face inclinada 24b da lâmina 24. O plano inclinado 12b e a face 24b tem a 

mesma inclinação, e a elevando a borda 30b da chapa metálica 30 na 
aproximação (Figuras 4A e 4B).

[00026] A borda da chapa metálica 30 sendo elevada na lâmina de elevação, 

a parte superior 10 do equipamento é finalizada e poderá a começar sua 
elevação, no objetivo de realizar uma nova operação de recorte e de 

elevação da borda em uma outra chapa metálica.

[00027] O equipamento acima descrito a título de exemplo não limitativo do 

objetivo e o alcance da presente invenção se aplica vantajosamente às 

chapas metálicas constitutivas de pavilhões de veículos automotivos com 

calhas traseiras integradas.

[00028] A presente invenção apresenta numerosas vantagens entre as quais 

encontram-se as seguintes:

- um ganho econômico de um equipamento de prensa clássico;

- em conseqüência, um ganho de superfície e de logística na fabricação, e

- uma simplificação no recorte e contorno da pela metálica.

[00029] Deverá ser entendido que a presente invenção não estará limitada à 
configuração descrita e representada acima a título de exemplo, sendo que, 

outras configurações conhecidas poderão ser utilizadas por um técnico no 

assunto, conhecedor matéria, sem fugir do espírito e escopo da presente 

invenção.
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REIVINDICAÇÕES

1. “EQUIPAMENTO DE PRENSA PARA RECORTE E ELEVAÇÃO DE 

UMA MESMA BORDA DE CHAPA METÁLICA EM UMA ÚNICA 

OPERAÇÃO”, compreendendo uma parte inferior (20), uma parte superior 

(10) móvel em transferência com relação à parte inferior (200 de modo a 
poder estreitar a referida borda da chapa metálica (30), uma ferramenta de 

recorte (13) da referida borda da chapa metálica, solidária da parte superior 

(10) e apta a cisalhar (cortar) a borda da chapa metálica (30) em cooperação 

com uma contra-lâmina solidária da parte inferior (20), e uma ferramenta de 

elevação (23) da borda da chapa recortada, solidária à parte inferior (20) e 

perfilada de maneira a cooperar por concordância de formas com uma forma 

correspondente (12b) da parte superior (10) de maneira a elevar a borda da 

chapa metálica (30) quando o movimento de transferência da parte superior 

(10) contra a parte inferior (20) é contínuo após o recorte, a parte superior 

(10) sendo constituída por uma moldura superior (11) e um prensador móvel 

(12) podendo deslizar com relação à referida moldura superior (11), na qual 

o prensador móvel (12) compreende ao menos uma superfície de 

estreitamento (12e, 12f) da borda da chapa metálica (30) a ser recortada, 

caracterizado por a parte inferior (20) ser constituída por uma moldura 

inferior (21) e uma base móvel (22) podendo deslizar com relação à referida 

moldura inferior (21), na qual a base móvel (22) compreende ao menos uma 

superfície de apoio (22e, 22f) da borda da chapa metálica (30) a ser 

recortada.

2. “EQUIPAMENTO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

por a referida contra-lâmina ser constituída por uma aresta (24a) superior da 

ferramenta de elevação (23) da borda.

3. “EQUIPAMENTO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

por a referida forma correspondente da parte superior (10) servindo para a 

elevação da borda (30b) da chapa metálica (30) ser constituída por uma aba 

inclinada (12b) da superfície de estreitamento (12f) da borda da chapa 
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metálica, de idêntica inclinação que o perfil (24b) da ferramenta de 

elevação (23).

4. “EQUIPAMENTO”, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado 
por o prensador móvel (12) ser conectado à moldura superior (11) por molas 

(15) que se comprimem durante o estreitamento da borda da chapa metálica 

(30) a ser recortada.

5. “EQUIPAMENTO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

por a base móvel (22) ser conectada à moldura inferior (21) por molas (25) 

que se comprimem durante a fase de elevação da borda (30b) da chapa 

metálica (30).

6. “EQUIPAMENTO”, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

por o deslizamento do prensador móvel (12) com relação à moldura superior 

(11) e o deslizamento da base móvel (22) com relação à moldura inferior 

(21) serem obtidos por corrediças verticais (11a, 12a, 21a, 22a).

7. “MÉTODO PARA RECORTE E ELEVAÇÃO DE UMA MESMA 

BORDA DE CHAPA METÁLICA EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO 

UTILIZANDO O EQUIPAMENTO”, como definido por qualquer uma das 

reivindicações 1, 2, 3, 4, 5 e 6, caracterizado por compreender as etapas 
seguintes de colocação da chapa metálica (30) na parte inferior (20) do 

referido equipamento, de reduzir a parte inferior (10) que entra em contato 

com a parte inferior (20) para estreitar a chapa metálica (30) sob o efeito das 

molas da parte superior que são mais frágeis que aquelas da parte inferior, 

de continuidade do movimento descendente da parte superior (10) do 

equipamento, que provoca o recorte da referida chapa metálica (30), e 

quando as molas da parte superior chegam ao final do curso, a parte 

superior se comporta como se ela fosse fixa e comprimindo então as molas 

da parte inferior, e continuando assim o mesmo movimento descendente da 

parte superior (10) do equipamento, provocando então a elevação da borda 

(30b) da chapa metálica (30) a ser recortada.
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8. “MÉTODO”, de acordo com a reivindicação 7, caracterizado por a 

borda (20b) da chapa metálica (30) sendo elevada, a parte superior (10) 

termina o curso da prensagem e recomeça então sua elevação, a fim de 

proceder com uma nova operação de recorte e de elevação de uma mesma 

borda de uma outra chapa metálica.
9. “MÉTODO”, de acordo com as reivindicações 7 e 8, caracterizado por 

ser aplicado na chapas metálicas constitutivas de fábricas e pavilhões de 

veículos automotivos com calhas traseiras integradas.
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