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RESUMO

O seguinte trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma plataforma
pantográfica direcionada a movimentação de motores de avião em ambientes aeroportuários
(como hangares de manutenção), buscando aumentar a eficiência do processo, a segurança do
operador e a redução dos custos de manutenção.

Para realização do projeto serão utilizados softwares como AutoCAD, SolidWorks e
FTOOL, e seguidas as normas da ABNT NBR 8400, que versa sobre o Cálculo de equipamentos
para levantamento e movimentação de cargas.

Palavras-Chave: mesa pantográfica; elevação carga; plataforma pantográfica movimentação

carga.



ABSTRACT

The following work aim the development of a pantographic platform directed to

movement turbofans in airport environments, looking forward to increase process efficiency,

operator’s safety and saving costs.

To realize this project were used software like SolidWorks, AutoCAD, Excel and FTOOL.

The main standard which this project was based is NBR 8400 – Freight Lifting and handling

calculations.

Key-Words: freight lifting; lifting; pantographic; platform.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 MOTIVAÇÃO

A principal motivação deste projeto se relaciona com desafios gerados por um setor

de grande porte que permeia a história evolutiva da indústria nacional. A popularização do

transporte aeroviário comercial resultou no aquecimento da indústria, que hoje vive um período

de consolidação e robustez numérica, apesar das recentes quedas, como apontam as figuras

Figura 1.1, Figura 1.2, Figura 1.3, Figura 1.4 e Figura 1.5.

Figura 1.1 - Passageiros pagos transportados 2010-2017
Fonte: Anuário estatístico de transportes 2010-2017 ANAC (2018)
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Figura 1.2 - Passageiros transportados 2010-2017
Fonte: Anuário estatístico de transportes 2010-2017 ANAC (2018)

Figura 1.3 - Quantidade de Voos 2010-2017
Fonte: Anuário estatístico de transportes 2010-2017 ANAC (2018)
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Figura 1.4 - Aeronaves produzidas no Brasil 2010-2017
Fonte: Anuário estatístico de transportes 2010-2017 ANAC (2018)

Figura 1.5 - Aeronaves registradas no transporte aéreo público regular 2010-2017
Fonte: Anuário estatístico de transportes 2010-2017 ANAC (2018)

Dada a proporção dos números apresentados, é correto assumir que a manutenção de

aeronaves se torna cada vez mais frequente, exigindo mais mão de obra especializada e,

principalmente, equipamentos personalizados.
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Os turbofans são componentes fundamentais dos principais aviões comerciais em

operação atualmente. Por isso o trabalho de manutenção deve ser efetuado com muito cuidado,

tendo em vista que a menor falha pode ocasionar danos imensuráveis, desde a perda de vidas

humanas até o comprometimento catastrófico do componente. Sendo assim, a movimentação

dos turbofans deve ser realizada de maneira segura e eficaz, minimizando riscos e avarias, além

de substituir o esforço excessivo realizado por outras máquinas.

1.2 OBJETIVO

O presente projeto propõe a construção de um equipamento para movimentação de

Turbofans em ambientes de manutenção aeronáutica (como hangares em aeroportos),

considerando que o local onde a aeronave estaciona e a estação onde será realizada a primeira

etapa da manutenção estejam relativamente próximos.

1.3 METODOLOGIA

O projeto foi elaborado utilizando como base as referências bibliográficas de

Resistência dos Materiais (BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON Jr., E. Russel, 1994),

Mechanical Engineering Design (SHIGLEY, Joseph, 2006) consultadas durante o período da

graduação, catálogos de fornecedores, e principalmente, na norma técnica NBR 8400 – Cálculo

de Equipamentos para Levantamento e Elevação de Cargas .

No capítulo 2, foi realizada a aproximação geométrica da carga a ser movimentada e

qual a carga a ser suportada pelo equipamento, usando como bases pesquisas de mercado

relacionadas a proporção de cada turbina no mercado, com o propósito de desenvolver um

equipamento que atenda a uma gama considerável de aeronaves e mantenha a relação custo x

benefício baixa em relação a outros equipamentos do mesmo segmento.

No capítulo 3, foi detalhado o dimensionamento dos componentes do equipamento,

como os berços que se encaixam nas turbinas e as hastes de sustentação e elevação, e também,

tomando como base a NBR 8400 definiu-se o estado de carga, a classificação e o grupo do

equipamento.

O capítulo 4 versa sobre o dimensionamento dos parafusos utilizados no projeto, dos

pinos da articulação na tesoura e das rodas selecionadas. O capítulo 5 compreende o estudo de

fadiga dos componentes do equipamento.
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A seleção dos atuadores pneumáticos e seus acessórios, e do compressor foi realizada

no capítulo 6, a partir dos parâmetros de trabalho e das equações fornecidas pelos próprios

fornecedores.

Os sistemas de segurança foram abordados no capítulo 7, a estimativa de custos do

projeto foi realizada no capítulo 8 e o capítulo 9 contempla a conclusão e as melhorias que

podem ser inseridas em projetos futuros.
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2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Para atender tal proposta são apresentadas as etapas para realização do projeto,

permeando pontos como: seleção de carga, escolha do modelo de equipamento,

dimensionamento da estrutura, seleção de mecanismos, entre outros pontos cruciais. Assim, é

possível dar robustez ao projeto da mesa pantográfica, garantindo seu funcionamento de forma

ideal.

As principais referências bibliográficas utilizadas nas etapas chaves foram Resistência

dos materiais (BEER, Ferdinand Pierre; JOHNSTON Jr.; E. Russel, 1994), Elemento de

máquinas (SHIGLEY E JOSEPH, 1984) e a norma técnica NBR 8400 – Cálculo de

equipamentos para levantamento e movimentação de cargas.

2.1 SELEÇÃO DA CARGA E APROXIMAÇÃO GEOMÉTRICA

O principal ponto para nortear o projeto é identificar a carga máxima de trabalho que a

plataforma irá sustentar. Para tal, foi feito levantamento das características dos turbofans

presentes nas principais aeronaves comerciais em atuação no Brasil, conforme Tabela 2.1.
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Tabela 2.1 - Características dos turbofans presentes nas principais aeronaves em

operação no Brasil

Aeronaves Qtd Companhia Motor Peso (kg)
Diâmetro
máximo

(m)
Comprimento (m)

Distância
do chão

(m)

Airbus A319-100 22 TAM IAE V2500 2327 2,11 5,26 0,85

Airbus A320-200 59 TAM IAE V2500 2327 2,11 5,26 0,85

Airbus A320neo 2 TAM PW1100G-JM 2858 2,67 5,06 0,56

Aiburs A321-200 31 TAM IAE V2500 2327 2,11 5,26 0,89

Boeing 737-700 26 GOL CFM-56-7 2366 2,44 2,5 0,61

Boeing 737-800 97 GOL CFM-56-7 2366 2,44 2,5 0,64

Airbus A320neo 14 AZUL PW1100G-JM 2858 2,67 5,06 0,56

Embraer 190 10 AZUL GE CF34-10E 2313 2,2 4,5 0,52

Embraer 195 59 AZUL GE CF34 2313 2,2 4,5 0,52

Propriedades
médias

2450,56 2,33 4,43 0,67

Valores
máximos

2858 2,67 5,26 0,89

Valores
mínimos

2313 2,11 2,5 0,52

Fonte: Os Autores (2019) – Pesquisa nas principais companhias aeroviárias brasileiras

De acordo com análise dos dados da “Tabela 2.1” chegou-se aos parâmetros básicos que

o equipamento de elevação de carga deve atender:

Carga máxima máxima: 3000kg

Comprimento: 5,5m

Largura máxima: 3m

Largura mínima: 2m

Os turbofans possuem como padrão o formato de tronco de cone, conforme “Figura

2.1”.
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Figura 2.1 - Exemplo de turbofan
Fonte: https://free3d.com/it/3d-model/aircraft-jet-turbofan-engine-5270.html

Para simplificar a modelagem e os cálculos, a geometria padrão dos turbofans foi

aproximada para o formato cilíndrico.

2.2 ESCOLHA DO MODELO DA MÁQUINA DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA

Tendo em mente as limitações que o equipamento deve atender e o percurso entre a

posição da aeronave e a bancada de trabalho, optou-se pela utilização de uma plataforma

pantográfica, como mostrado no exemplo da Figura 2.2.
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Figura 2.2 - Exemplo de mesa pantográfica
Fonte: https://www.hbz.com.br/plataforma-pantografica.php

Plataformas pantográficas são muito utilizadas em oficinas e ambientes de manutenção

para elevação de componentes pesados (carros, motores, entre outros) para ajuste de altura

ideal, sempre visando o conforto do trabalhador. Em ambientes externos tais equipamentos

também servem para elevação do trabalhador quando não é possivel (ou seguro) a utilização de

outros meios (como escadas ou andaimes). Além da estabilidade durante a operação, a

plataforma amplia o espaço nos locais altos, o que torna possível (se necessário) ao operador

levar consigo mais ferramentas do que seria possível em outros meios, tornando assim o

processo mais agil.

O presente projeto, visa levar essas vantagens para aplicações com cargas elevadas,

da ordem de no máximo 3 toneladas, realizando a elevação e translação de cargas pesadas em

segurança e possibilitando a manutenção e remontagem do motor sem que seja necessário

apoiá-lo em outra superfície. Assim, ocorre a diminuição do número de operações de

transferência e consequentemente o risco de falhas durante esses trajetos.

2.3 PARÂMETROS DE TRABALHO DA PLATAFORMA

Para que o equipamento cumpra os requisitos necessários para atender a Norma NBR

8400, faz-se necessário conhecer os parâmetros iniciais, como ambiente de atuação, carga

máxima, carga média,dentre outros. Segue abaixo lista de dados para início do projeto.

 Ambiente trabalho: Aeroportuário (fechado)
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 Regime de trabalho: 12 horas/dia

 Ciclo: 2/dia

 Vida útil: 30 anos

 Carga média: 2000 kg

 Carga máxima: 3000 kg

 Altura máxima: 90 cm

2.4 ESTRUTURA DA PLATAFORMA

A plataforma foi projetada pensando na otimização do uso de materiais, sendo assim

foram feitos “berços” de estrutura igual em cada lado do equipamento, o que evita o apoio em

uma chapa inteiriça. Tais berços são sustentados por hastes tesouras, que, além da função

estrutural, servem como mecanismos elevatórios. A “Figura 2.3” mostra a forma de montagem

final da plataforma.

Figura 2.3 - Plataforma pantográfica em sua configuração final
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®
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Como visto na “Figura 2.4”, as hastes de cada berço são conectadas por um pino central,

possibilitando a rotação entre as barras. Há rodas em um dos lados das hastes para o

deslizamento horizontal do conjunto e, consequentemente, mudança na altura. A movimentação

das hastes é feita por 2 pistões pneumáticos, um em cada lado, na parte inferior da mesa.

Figura 2.4 - Vista lateral da plataforma
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®
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3 DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA

3.1 CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NORMA NBR 8400

Como base principal para dimensionar a plataforma pantográfica foi utilizada a norma

técnica NBR 8400. Onde foram definidas questões de categorização, limites de cálculo entre

outros fatores, como o de segurança.

Conhecimentos prévios adquiridos durante a graduação também foram bastante

aplicados, principalmente das disciplinas: estática, mecânica dos sólidos, projeto de máquinas

e elementos de máquinas. Tais conhecimentos foram de suma importância para definir,

principalmente, os esforços atuantes sobre a estrutura e se a mesma seria capaz de suportá-los

com segurança.

3.1.1 Classe de utilização da estrutura

Segundo a NBR 8400 é necessário classificar o equipamento quanto a frequência de

utilização do movimento de levantamento. Para tal, é considerado o movimento a partir do

momento em que a carga é apoiada até o ponto que o curso vertical é finalizado.

São estipulados quatro grupos de classe de utilização, sendo necessário informar o

número convencional de ciclos de levantamento para finalizar a classificação, como visto na

tabela Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 - Classe de utilização da estrutura

Fonte: NBR 8400, 1984, P. 8, Tabela 4

Para chegar ao valor do número convencional de ciclos de levantamento, efetua-se o

seguinte cálculo:

ܿ݅ܥ ݀�ݏ݈ �݈݁݁ ܽݒ ܽݐ݊ ݉ ݁݊ ൌݐ ܿ݅ ݈ܿ
ൗܽݎ݄ ൈ ܽݎ݄ ݏ

݀݅ܽ ܽݎݐ� ܾܽ ݈݄ ൗ ൈ ݀݅ܽ ݏ
ൗ݊ܽ ൈ ݅ݒ ݀ܽ�ï ݈݅ݐ

Admitindo que o equipamento opera seguindo o regime de trabalho abaixo:

Tabela 3.2 - Regime de trabalho

Ciclo / Hora 0,09

Horas / Dias trabalho 12

Dias / Ano 300 dias

Vida útil 30 anos

Fonte: Os autores (2019)

Substituindo os valores:

ܿ݅ܥ ݀�ݏ݈ �݈݁݁ ܽݒ ܽݐ݊ ݉ ݁݊ ൌݐ �1 12ൗ ൈ 12
1ൗ ൈ 300

1ൗ ൈ Ͳ͵

ܿ݅ܥ ݀�ݏ݈ �݈݁݁ ܽݒ ܽݐ݊ ݉ ݁݊ ൌݐ ͻ ൈ ͳͲଷ

Comparando com os valores da tabela para classe de utilização (NBR 8400), o

equipamento se encaixa na Classe A, que possui o valor limite de 6 x 104 ciclos de

levantamento.
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3.1.2 Estado de carga

O estado de carga, de acordo com norma NBR 8400, caracteriza a proporção que o

equipamento levanta a carga máxima ou uma carga reduzida durante sua vida útil.

De acordo com seu regime de trabalho, o equipamento pode ser classificado em quatro

estados de carga, conforme a Tabela 3.3.

Tabela 3.3 - Estado de carga

Fonte: NBR 8400, 1984, p. 6, Tabela 2

De acordo com a Tabela 2.1, a massa média das turbinas consideradas é de 2450kg,

logo, pode-se considerar que as operações são realizadas, em sua maioria, com P= 2/3 da carga

máxima, caracterizando o estado de carga na terceira opção da tabela acima, “2 (médio)”.

3.1.3 Classificação da estrutura em grupos

A partir do cruzamento entre o valor do Estado de carga e da Classe de utilização do

equipamento é possível definir a classificação do mesmo. Segundo a NBR 8400, com os dados

obtidos anteriormente, o equipamento enquadra-se no grupo 3 da classificação da estrutura dos

equipamentos, conforme Tabela 3.4.
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Tabela 3.4 - Estado de carga do equipamento

Fonte: NBR 8400, 1984, p.6, Tabela 2

3.2 ESCOLHA DO MATERIAL

A escolha dos materiais para construção do equipamento levou em consideração os

valores de resistência, facilidade de aquisição e o menor custo possível, fazendo com que o

preço final fosse competitivo e a confibilidade do projeto se sobresaia.

Para as estruturas principais da plataforma, optou-se pelo aço ASTM A36. Onde, o

mesmo, atendeu aos critérios de qualidade e possui as propriedades mecânicas necessárias para

o projeto. O material escolhido pode ser encontrado no portfólio da empresa “TENAX - Aços

Especiais”, com preço dentro dos parâmetros esperados e boa confiabilidade. No capítulo 8 é

discutido o impacto do preço do material escolhido e as motivações financeiras detalhadas de

tal escolha.
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Tabela 3.5 - Propriedades Mecânicas do Aço ASTM A36

Propriedade Mecânica do Aço ASTM A36 Valor

Tensão de Escoamento (σe) 250MPa

Módulo de Elasticidade Longitudinal (E) 200GPa

Limite de Ruptura à Tração (Srt) 450 MPa

Fonte: PAMPLONA, Carlos Fernando M. “Resistência dos Materiais XI”

De acordo com a NBR 8400, seção 5.6.1, p.14, as condições de trabalho se enquadram

no Caso de solicitação I – Equipamento em serviço normal sem vento, logo, podemos

determinar o coeficiente de segurança (FS), de acordo com a Tabela 3.6.

Tabela 3.6 - Determinação de FS com base no Caso de Solicitação

Fonte: NBR 8400, 1984, p.16, tabela 12

A partir da “Tabela 3.5” tem-se que a tensão de escoamento do aço ASTM A36 é σe = 

250 MPa, logo:

ௗߪ =
݁ߪ

1,5
=

250

1,5
= ܽܲܯ�166,67 (3.1)

onde:

σadm = tensão admissível, [MPa];

σe = tensão de escoamento, [MPa].

Assim,segundo a norma NBR 8400, é possível calcular a tensão cisalhante admissível a

partir da seguinte equação:

߬ௗ ≤
ఙೌ

√ଷ
≤ ܽܲܯ�96,23 (3.2)

onde:



34

τadm = tensão de cisalhamento admissível, [MPa];

Sendo assim, para que a plataforma suporte os esforços, a tensão normal total (Stotal)

da estrutura precisa ser menor que a tensão admissível (σadm) e a tensão cisalhante menor que 

a tensão cisalhante admissível (τadm), ou seja: 

�ܵ௧௧≤ߪ�ௗ (3.3)

onde:

Stotal = tensão total, [MPa];

σadm = tensão admissível, [MPa].

௧߬௧≤ �߬ ௗ (3.4)

onde:

τtotal = tensão de cisalhamento total, [MPa];

τadm = tensão de cisalhamento admissível

3.3 BERÇO

O posicionamento da turbina sobre a mesa será realizada em dois apoios horizontais

separados, onde são encontradas duas barras de perfil “U”, como mostrado na “Figura 3.1”.

Os pontos de apoio do berço estão identificados na figura como A e B sendo os do berço

frontal e A’ e B’ os pontos de apoio do berço traseiro.

Figura 3.1 - Perfil "U" base dos berços – Itens AB e A’B’
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®
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Para reduzir a complexidade de projeto, realizou-se uma aproximação na distribuição

de massa das turbinas da seguinte forma: 2/3 na porção frontal da turbina e 1/3 na traseira. Para

atender turbinas em direções distintas, os esforços em ambos os apoios serão calculados

considerando 2/3 do peso.

Como forma de otimização do custo x benefício, adequação das dimensões das turbinas

que serão levantadas e atendimento às recomendações da NBR 8400, optou-se por dimensionar

os perfis horizontais AB e A’B’ (Figura 3.1), onde a turbina será apoiada, com o comprimento

de 1520mm.

Atendendo aos mesmo critérios supracitados, o modelo de perfil julgado ser o mais

adequado foi o perfil “U” de 10” e 29,76kg/m conforme apontado na Tabela 3.7.

Tabela 3.7 - Seleção do perfil "U" dos berços

Fonte: Catálogo GERDAU – Barras e perfis I e U

3.4 CÁLCULO DE MÁXIMA TENSÃO DO EQUIPAMENTO

Para garantir que as estruturas suportem os esforços sofridos durante sua operação, a

norma NBR 8400 determina que sejam realizados os cálculos a seguir para determinar a

solicitação máxima sobre o equipamento (Stotal), que é composta por :

௧ܵ௧= ܵ+ �ܵ (3.5)

onde:
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Sl = tensão devido a carga, [MPa];

Sg = tensão devido ao peso próprio, [MPa].

3.4.1 Tensão máxima devido a carga (Sl)

Na realização dos cálculos foi considerada a carga concentrada no meio berço. No ponto

B está representada a parte móvel da estrutura e no ponto A parte fixa, conforme “Figura 3.1”.

Figura 3.2 - Carga concentrada na base do berço
Fonte: Os autores (2019)

Figura 3.3 - Diagrama de forças no berço (AB e A’B’)
Fonte: Os autores (2019)

௫ܨ∑ ൌ Ͳ�՜ ௫ܦ� = 0 (3.6)

௬ܨ∑ ൌ Ͳ�՜ ௬ܣ� ܤ�௬ ൌ ܨ (3.7)

ܯ∑ = 0 → ( ܿʹܮ ௬ܤ(ߠݏ − ܿܮ) ܨ(ߠݏ ൌ Ͳ�՜ ௬ܤ� ൌ ௬ܣ =
ி

ଶ
(3.8)

Para calcular a tensão devido à carga, utilizamos a seguinte fórmula:

ܵ=
ெ ೌೣ

ௐ ೣ
(3.9)

onde:

Sl = tensão devido a carga, [MPa];

Mmax = momento fletor máximo, [Nm];

Wx = módulo de resistência do material, [m3].
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De acordo com o range de turbinas já listadas, a massa máxima a ser suportada é de

3000kg. Para efeito de simplificação dos cálculos, a distribuição de massa será de 2/3 na parte

frontal e 1/3 na parte traseira. Visando atender o apoio das turbinas em direções diferentes,

ambos os berços serão projetados para suportar 2/3 da força total, concentrada e aplicada no

centro do perfil. Tal força será demoninada “F” daqui em diante.

ܨ = ݉ .݃ = 2000݇݃ �.
ଽ,଼ଵ

௦మ
= 19620ܰ (3.10)

onde:

F = força, [N];

m = massa, [kg];

g = aceleração da gravidade, [m/s²].

A força aplicada no perfil do berço ficará da seguinte forma:

Figura 3.4 - Força sobre berço de apoio
Fonte:Os autores (2019), Software FTOOL®

Logo, os diagramas de cortante e momento fletor seguem da seguinte forma:

Figura 3.5 - Diagrama de cortante perfil base
Fonte:Os autores (2019), Software FTOOL®
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Figura 3.6 - Diagrama de momento fletor perfil base
Fonte:Os autores (2019), Software FTOOL®

Logo,

ܯ á௫ = 7456ܰ݉ �

ܵ=
ܯ ௫

ܹ௫
=

7456ܰ݉

10ିହ݉ݔ22,1 ³
= ܽܲܯ33,73

3.4.2 Tensão máxima devido ao peso próprio da estrutura (Sg)

Neste caso, considera-se o peso próprio do perfil U do berço, considerando-o como

carregamento distribuído. A “Figura 3.7” representa a situação.

Figura 3.7 - Solicitação devido ao peso próprio
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

O cálculo para o peso da viga foi realizado da seguinte maneira :

ܲ = ݉ .݃ (3.11)

onde:

P = peso, [N];

m = massa, [kg];

g = aceleração da gravidade, [m/s²].
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ܳ =



(3.12)

onde:

P : peso do perfil, [N];

Q : carregamento distribuído, [N/m];

L : comprimento do perfil, [m].

Substituindo os valores nas duas fórmulas acima, temos o peso da viga :

ܲ�= 9,81ݔ75,00

ܲ�= 735,79�ܰ

Com esse valor, podemos calcular o carregamento distribuído da viga :

ܳ�=
735,79ܰ

3,294݉

ܳ�= 223,37�ܰ /݉

A seguir, com auxílio do Software FTOOL®, plotamos os gráficos de força cortante e

momento fletor devido ao peso próprio no perfil.

Figura 3.8 - Força cortante devido ao peso próprio
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.9 - Momento fletor devido ao peso próprio
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®
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O momento fletor máximo, faz-se necessário para o cálculo da solicitação de peso

próprio. Na equação abaixo, substituindo os valor de Mmáx obtido e o Wx da Tabela 3.7 de

propriedades do perfil, assim chegamos ao valor de Sg :

ܵ =
ெ  áೣ

ௐ ೣ
(3.13)

onde:

Sg = tensão de peso próprio, [MPa];

Mmáx = momento fletor máximo, [Nm];

Wx = módulo de resistência do material, [m³].

ܵ =
ସ�ே/

ଶଶ,ଵ∗ଵషఱ ³

ܵ = ܽܯ�0,29

3.4.3 Solicitação devido ao peso próprio da viga mais a carga

A solicitação total no berço de apoio é calculada a partir da soma dos valores

encontrados para a solicitação devido a carga e a solicitação devido ao peso próprio realizados

anteriormente, logo utilizando a equação (3.5) temos:

்ܵ ௧= �ܵ + �ܵ

்ܵ ௧= +ܽܲܯ0,29 ܽܲܯ33,73

்ܵ ௧= ܽܲܯ�34,02

Para garantir que a estrutura suporte os esforços a que é sujeita, a tensão total (STotal)

não pode ser maior que a tensão admissível, obtida anteriormente no tópico 3.2 . Temos:

ௗߪ = ܽܲܯ�166,67

Logo ்ܵ ௧< ݀ܽߪ ݉ , e, com isso, pode-se assegurar que o perfil estudado é capaz de

suportar as solicitações que é submetido.
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Figura 3.10 - Forças devido ao peso próprio e carga
Fonte: Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.11 - Força cortante devido ao peso próprio e força F
Fonte: Fonte: Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.12 - Momento fletor devido ao peso próprio e força F
Fonte: Fonte: Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

3.4.4 Análise de Contraflecha

A norma NBR 8400 estabelece um limite de tolerância para a deflexão do componente.

Logo, foi feita a análise da deflexão devido ao peso próprio da estrutura e devido a carga para

o berço (AB e A’B’).

Deflexão devido ao Peso próprio:

ߜ =
ହ..ర

ଷ଼ସ.ா.ூ
(3.14)

onde:

δpp = deflexão devido ao peso próprio, [mm];
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q = carga distribuída, [N/m];

L = comprimento do perfil, [m];

E = módulo de elasticidade, [pa];

I = momento de inércia, [m4].

ߜ =
�1,520ସݔ��233,37ݔ�5

�10ି଼ݔ��2800ݔ��10ଽݔ��200ݔ�384

ߜ = 0,0027݉݉

Deflexao devido a carga:

ߜ =
ி.య

ସ .଼ா.ூ
(3.15)

onde:

F = força; [N];

L = comprimento do perfil, [m];

E = módulo de elasticidade, [pa];

I = momento de inércia, [m4].

ߜ =
�1,520ଷݔ19620

10ି଼ݔ2800ݔ10ଽݔ200ݔ48

ଶߜ = 0,256݉݉

De acordo com norma NBR 8400, sabemos que a soma dessas deflexões não pode

ultrapassar 5 mm. Substituindo os valores obtidos na equação abaixo:

்ߜ ௧= ߜ ߜ�+ (3.16)

்ߜ ௧= 0,259݉݉

Logo,

்ߜ ௧< 5݉݉

Sendo assim, não há necessidade de cálculo de contraflecha.
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3.5 HASTES

Para o projeto das hastes de sustentação optou-se pela utilização de barras chatas da

fabricante GERDAU. O pefil escolhido, levando em conta as cargas solicitantes e as instruções

da NBR 8400, foi a barra chata 3” x 1 ½” de 15,19kg/m, de acordo com a Tabela 3.8.

Tabela 3.8 - Seleção do perfil para as Hastes

Fonte: Cátalogo GERDAU de barras e perfis

O comprimento das hastes é de 1,6m, tal dimensão visa atender as alturas de trabalho

da mesa juntamente com as solicitações de carga. Outro fator importante para o valor de

1,6m foi a redução de carga no pistão, pois foi possível trabalhar com ângulos maiores. Essa

escolha força a utilização de barras mais robustas, entretanto possibilita um pistão menor, ao

comparar os custos foi a melhor solução.

A Figura 3.13 mostra de forma clara a relação entre o ângulo de trabalho,entre haste e

base, e as cargas sustentadas pelo pistão, embasando o critério de dimensionamento das

hastes. Sendo 18,21º o ângulo de maior solicitação, consequentemente é o ponto mais baixo

de atuação da mesa, a 0,50m do solo. Tal gráfico é revisitado no capítulo 4, por sua grande

importância no dimensionamento e seleção do pistão pneumático.
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Figura 3.13 - Relação entre força no pistão e ângulo de trabalho da mesa
Fonte: Os Autores (2019), Software Microsoft Excel

A Tabela 3.9 resume as propriedades do material escolhido, tais informações são

utilizadas nos cálculos de solicitação de esforços demonstrados no decorrer deste capítulo:

Tabela 3.9 - Propriedades da barra chata 3" x 1 1/2" utilizada nas hastes

Estrutura
Massa distribuída

[kg/m]

Módulo de Resistência

(Wx) [m³]

Área

Transversal

(At) [mm²]

Momento de

Inércia (Iy)

[m4]

Haste 15,19 3,68x10-5 2903,22 3,51x10-7

Fonte: Catálogo GERDAU (2019)

Cada lado da mesa é composto por dois pares de hastes tesouras, completando um total

de 4 conjuntos. Já que os lados suportam a mesma carga, só se faz necessário a análise de um

deles. Seguindo a mesma lógica, podemos dividir a carga do lado escolhido entre os 2

conjuntos de hastes que o compõem. Logo, é feita a análise de uma haste em cada diagonal de

todo o conjunto, o que é representativo para todas as outras. Conforme a Figura 3.14, as

hastes ACE e A’C’E’ são iguais e estão na mesma diagonal.
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Figura 3.14 - Haste ACE
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

3.5.1 Análise de carga na haste ACE e diagonalmente similares

A haste ACE forma a diagonal que é fixa nas partes superior e inferior, onde recebe a

força do pistão pneumático. A carga a qual está solicitada é a total deste lado da mesa

(F=19620N, sendo F a força peso da carga atuando sobre o equipamento) dividida por 4,

totalizando 4905N.

Figura 3.15 - Diagrama de Forças - Haste ACE
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

Considerando os esforços do diagrama de corpo livre da Figura 3.15 chegamos as

equações demonstradas a seguir:
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௬ܨ∑ = 0 → ܣ = ܧ = 4/ܨ (3.17)

ܨ∑ = 0 → ܥ − ܧ = 0 → ܥ = ܧ (3.18)

ܯ∑ = 0 → ൫݁ݏܮ ܧ൯(ߠ݊) + ܧ((ߠ)cos)ܮ − ൫2ܿܮ ൯ቀ(ߠ)ݏ
ி

ସ
ቁ= 0 (3.20)

ܥ = ܧ = ቀ
ி

ସ
ቁቀ

ୡ୭ୱ(ఏ)

௦(ఏ)
ቁ

ܥ = ܧ = ቀ
ி

ସ
ቁ (3.21)

Agora, podemos decompor as forças considerando o ângulo θ de maior solicitação 

(consequentemente o menor ângulo, θ=18,21º). Assim, obtém-se os esforços demonstrados na 

Figura 3.16 a seguir:

Figura 3.16 - Diagrama de Forças Resultantes - Haste ACE
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

Lembrando que o valor de F já foi encontrado, sendo F=19620N. Assim podemos

calcular os valores das cargas atuando sobre a haste e, utilizando o software FTOOL®,

demonstrar os diagramas de normal, cortante e momento fletor.
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Figura 3.17 - Esforços devido a carga nas hastes ACE e A’C’E’
Fonte: Software FTOOL

Figura 3.18 - Diagrama de força cortante devido a carga nas hastes ACE e A’C’E’
Fonte: Software FTOOL

Figura 3.19 - Diagrama de força normal devido a carga nas hastes ACE e A’C’E’
FONTE: Software FTOOL

Figura 3.20 - Diagrama de momento fletor devido a carga nas hastes ACE e A’C’E’
FONTE: Software FTOOL
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3.5.2 Análise de carga na haste BCD e diagonais similares

O diagrama de corpo livre na haste BCD segue a mesma lógica da haste ACE,

invertendo apenas a direção da diagonal e consequentemente o lado das conexões. A carga

atuante também será considerada como F/4.

Os esforços atuantes sobre a haste são conforme a Figura 3.21 a seguir:

Figura 3.21 - Diagrama de Forças - Haste BCD
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

Logo, as equações a seguir são aplicáveis:

ܨ∑ ൌ Ͳ՜ ܥ ൌ ܦ ՜ ܦ ൌ ቀ
ி

ସ
ቁቀ

ୡ୭ୱ(ఏ)

௦(ఏ)
ቁ (3.22)

ܨ∑ ൌ Ͳ՜ ܥ ൌ ܦ ՜ ܦ ൌ ቀ
ி

ସ
ቁ (3.23)



49

Agora, decompondo as forças em relação a θ obtém-se o diagrama de forças conforme 

a Figura 3.22 a seguir.

Figura 3.22 - Diagrama de Forças Resultantes - Haste BCD
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

Utilizando o valor de F=19620N e o ângulo de maior solcitação de carga θ=18,21º 

obtemos a configuração de forcas de acordo com a Figura 3.23.

Figura 3.23- Esforços devido a carga na haste BCD
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Na sequência é demonstrado os diagramas de momento fletor, cortante e normal devido

a carga na haste BCD.

Figura 3.24- Diagrama de força normal devido a carga na haste BCD
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®
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Figura 3.25- Diagrama de força cortante devido a carga na haste BCD
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.26- Momento fletor devido a carga na haste BCD
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

3.5.3 Cálculo das tensões normais e cisalhantes máximas devido à carga nas hastes

Como os valores obtidos dos diagramas de momento fletor, normal e cortante obtidos

nas seções 3.5.1 e 3.5.2 são de mesma magnitude, porém em direções opostas, foi considerado

que todas as hastes têm solicitações iguais em módulo, logo, só se faz necessária a análise de

uma delas, sendo a haste CDE a selecionada como representativa.

3.5.3.1 Tensão normal total na haste ACE e similares

 Tensão normal devido a força normal a haste (σN)

ேߪ =
ி.ே


=

ଵହଷସே

ଶଽଷ,ଶଶ  మ
= ܽܲܯ5,28 (3.24)

onde:

σN = tensão normal devido as forças normais, [MPa];

FN = força normal, [N];

A = área da seção transversal, [mm²].

 Tensão normal devido a flexão (σF)
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ிߪ =
ெ  áೣ

ௐ ೣ
=

ଵ଼ସே

ଷ,଼௫ଵషఱ
= ܽܲܯ50,55 (3.24)

onde:

σF = tensão normal devido ao momento fletor, [MPa];

Mmáx = momento fletor máximo, [Nm];

Wx = módulo de resistência do material, [m³].

 Tensão normal devido a flexão devido ao peso próprio das hastes

Para esse cálculo foi considerado o peso da haste mais o peso acima da haste (berço),

ambos considerados como uma carga distribuída, logo:

ܲó = ൫݉ ௦௧ + ݉ ç൯.݃ (3.25)

onde:

Ppróprio = peso próprio do conjunto, [N];

mhaste = massa da haste, [kg];

mberço = massa do berço, [kg];

g = aceleração da gravidade, [m/s²].

ܲó = (15,19 + 9,81ݔ(22,7 = 372,38ܰ/݉

Considerando como uma carga distribuída sobre a haste chegamos aos seguintes

diagramas:

Figura 3.27 - Força de peso próprio sobre a haste ACE
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®
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Figura 3.28 - Diagrama de momento fletor devido ao peso próprio na haste ACE
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Com esses dados podemos calcular a tensão normal devido a flexão;

ிߪ =
ெ ಾ Áುು

ௐ 
=

ଵଵଽே

ଷ, ∗଼ଵషఱ
= ܽܲܯ3,22 (3.26)

onde:

σFPP = tensão normal devido ao momento fletor do peso próprio, [MPa];

MMÁXPP = momento fletor máximo devido ao peso próprio, [Nm];

Wx = módulo de resistência do material, [m³].

Agora podemos calcular a Tensão Normal Total (σNT):

ே்ߪ = ேߪ + ிߪ + ிߪ (3.27)

ே்ߪ = +ܽܯ5,28 +ܽܯ50,55 =ܽܯ3,22 ܽܲܯ59,06

ே்ߪ < ெߪ

Logo, o perfil está apto para as cargas que será solicitado.

3.5.3.2 Tensão de cisalhamento máxima na haste ACE e similares

Para o cálculo da tensão de cisalhamento máximo foi utilizado como referência a

equação (3.2) e a tabela (12.10) da apostila de Resistência de Materiais ( CARLOS

FERNANDO M. PAMPLONA). Como a relação b/h=0,5 podemos utilizar as seguintes

equações:

߬= ቀ.ߦ
ொ


ቁ (3.28)

onde:

ξ = coeficiente para cálculo da tensão de cisalhamento, [constante];
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Q = força cortante máxima, [N];

A = área da seção transversal, [mm²].

߬= ቀݔ1,89
ଶଷଷ

ଶଽଷ,ଶଶ
ቁ= >ܽܯ1,51 ߬ௗ

3.6 FLAMBAGEM DAS HASTES

As hastes de sustentação estão sofrendo uma força de compressão, para uma análise

mais precisa é necessário verificar a possibilidade de flambagem. Seguindo a mesma lógica já

utilizada, só se faz necessário a análise da haste ACE, já que todas estão recebendo os mesmos

esforços em módulo.

Existe uma força compressiva atuando sobre a haste ACE, chamada neste caso de P. A

flambagem só pode ser considerada crítica quando atinge um determinado valor, chamado PCR,

caso contrário a estrutura continua com estabilidade operacional aceitável.

Logo, o objetivo dos próximos passos é confrontar a força P atuante nas hastes com PCR.

A força crítica é dada pela seguinte equação:

ܲோ =
గమாூ


మ (3.29)

onde:

PCR = força crítica para flambagem, [N];

n = constante de condição final;

E = módulo de elasticidade, [MPa];

I = momento de inércia, [mm4];

Lf = comprimento de flambagem efetivo, [m].

Considerando a Tabela 3.10 e a condição nas extremidades da coluna como Rotulada-

Rotulada, chegamos a n=1.
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Tabela 3.10 - Constantes de Extremidade

Fonte: Shigley, p. 179 (2008)

Já na Figura 3.29 podemos definir o comprimento efetivo como Lf=L/2, já que existe

um pino no meio da haste as hastes.

Figura 3.29 - Casos de flambagem
Fonte: PAMPLONA, p.3 (2008)

Na sequência é utilizado o menor momento de inércia da seção transversal da haste,

sendo esta a região mais propensa a flambar.

ܲோ =
ଵ�௫�గమ�௫�ଶ�௫�ଷହଵଵଽହ,ଶ

଼మ



55

ܲோ = 1083174,48�ܰ

Como visto na Figura 3.24, a maior tensão axial ocorre na haste ACE e tem o valor de

15340N, menor do que o PCR encontrado, logo, conclui-se que o perfil escolhido está apto a

receber as solicitações máximas e manter estabilidade operacional aceitável considerando a

flambagem.

3.7 BASE DO EQUIPAMENTO

O conjunto operacional da mesa (berço + hastes) fica posicionado em duas bases, uma

em cada lado do equipamento. A carga a que as bases estão condicionadas se refere a todo o

peso atuando sobre elas. Para simplificar nossos cálculos será considerada a mesma carga usada

para dimensionamento dos berços (2/3 em cada lado) adicionado ao peso próprio da base, hastes

e berço.

O perfil selecionado foi um ASTM A36 do tipo “U” fabricado pela GERDAU®, com

comprimento de 2000mm e as outras dimensões conforme escolhidos para os berços, já

mostrado na Tabela 3.7.

3.7.1 Tensão máxima devido a carga de projeto, hastes e berço sobre a base

Considerando o ponto de carga máxima, onde a amplitude de abertura das hastes

também é máxima, teríamos uma condição de esforços como mostra a Figura 3.30, sendo os

apoios representativos das rodas.

Figura 3.30- Esforços da carga, hastes e berço sobre a base
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®
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O valor de 10331N se refere a Carga + Peso das Hastes + Peso do Berço divididos pelas

duas posições de apoio das hastes na base. Com essa configuração definida é possível construir

os diagramas de momento fletor e força cortante conforme as figuras a seguir:

Figura 3.31 - Diagrama de momento fletor das cargas acima da base
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.32- Diagrama da força cortante das cargas acima da base
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Agora é possível definir a tensão máxima devido as cargas acima da base atuando sobre

o perfil, conforme a equação (3.9), já utilizada anteriormente.

ܵ=
ெ ೌೣ

ௐ ೣ
=

ଷଽே

ଶଶ,ଵ௫ଵషఱ ³
= ܽܲܯ�17,05

3.7.2 Tensão máxima devido ao peso próprio da base

Também é preciso considerar o peso próprio da base, isso é feito nas figuras a seguir:
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Figura 3.33- Peso próprio da base
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.34- Diagrama de momento fletor devido ao peso próprio da base
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®

Figura 3.35- Diagrama de cortante devido ao peso próprio da base
Fonte: Os Autores (2019), software FTOOL®
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Sendo o momento fletor máximo devido ao peso próprio conforme os diagramas já

mostrados, a tensão devido ao peso próprio pode ser calculada com a equação (3.9), utilizada

em tópicos anteriores.

ܵ =
ெ ೌೣ

ௐ ೣ
=

଼ே

ଶଶ,ଵ௫ଵషఱ ³
= ܽܲܯ�0,44

3.7.3 Tensão total atuando na base

Agora é possível determinar a tensão total atuando na base:

்ܵ ௧= �ܵ + �ܵ

்ܵ ௧= +ܽܲܯ17,05 ܽܲܯ�0,44

்ܵ ௧= ܽܲܯ�17,50

Valor menor que o da tensão admissível com fator de segurança aplicado de 166MPa,

comprovando que o perfil está apto para as cargas máximas.

3.7.4 Flecha na base

Conforme visto no dimensionamento do berço, é preciso determinar a deflexão máxima

que o perfil irá sofrer, considerando tanto a carga + itens acima da base, quanto o peso próprio

da base. Como as bases são iguais, só se faz necessária análise de uma delas. Caso a flecha

encontrada seja menor do que a estipulada na NBR 8400, não será necessário o cálculo da

contraflecha.

Serão utilizadas as mesmas equações (3.14) e (3.15) utilizadas no caso dos berços para

deflexão.

 Deflexão devido ao Peso próprio:

ߜ =
ହ�௫�ଶଶଷ,ଷ�௫�ଶర

ଷ଼ସ�௫�ଶ�௫�ଵవ�௫�ଶ଼�௫�ଵషఴ

ߜ = 0,0083݉݉

 Deflexão devido a carga:
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ߜ =
ଵଷଷଵ∗�ଶ,య

ସ ∗଼ଶ∗ଵవ∗ଶ଼∗ଵషఴ

ߜ = 0,30݉݉

=௧௧ߜ ߜ ߜ�+ = 0,315݉

Como a deflexão total é menor do que o limite dado pela NBR 8400 de 5mm, não é

necessário o cálculo de contraflecha.
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4 DIMENSIONAMENTO E SELEÇÃO DE MECANISMOS

Uma importante etapa do projeto está relacionada aos mecanismos de movimentação e

fixação da mesa. Os principais componentes analisados neste capítulo são: rodas, pinos de

articulação e parafusos de fixação.

4.1 COMPONENTES DE MOVIMENTAÇÃO

Os dois componentes principais que compõem este grupo são as rodas e os pinos de

articulação que atuam nas hastes. Após extensa consulta a catálogos de fornecedores as

melhores soluções para atender ao projeto são apresentadas a seguir.

4.1.1 Rodas

Pode-se optar por dois tipos de acessórios na execução do deslizamento das hastes,

rodízios ou rodas. O mais adequado neste projeto foram as rodas, já que devem suportar cargas

elevadas.

O dimensionamento das rodas tomou como referência as hastes e a carga a que elas

estarão sujeitas. A partir do cálculo da carga imposta em cada roda (obtidas com a seguinte

equação, disponibilizada pelo fornecedor), foi possível selecionar a roda que melhor atendesse

as necessidades do projeto, no catálogo do fornecedor (Schiopa).

Como as rodas sofrem esforços diferentes, uma vez que as inferiores suportam também

o peso da estrutura, faz-se necessário realizar o cálculo para as duas situações.

ܥ = ቀ
ೞାி


ቁ.ܵ (4.1)

Onde:

C = Carga, [kg];

Pest = Peso da estrutura, [kg];

F = carga máxima suportada, [kg];

n = número de rodas;

S: Coeficiente de segurança.
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O valor de S deve estar compreendido entre 1,0 e 2,0 dependendo das condições, e

pode ser obtido pela Tabela 4.1.

Tabela 4.1 - Coeficiente de segurança das rodas

Fonte: Catálogo Schiopa, 2019

Como a velocidade de deslocamento vertical do equipamento é baixa, as cargas são

praticamente estáticas e o ambiente de atuação é fechado, o coeficiente de segurança 1 é o mais

adequado.

4.1.1.1 Dimensionamento das rodas superiores (C1 e C2):

 Roda superior C1

Sabendo-se que a roda superior suportara basicamente a carga máxima a ser aplicada

no equipamento, e substituindo os valores na equação, temos:

ଵܥ =
(ଶାଷସ,ହ)௫ଵ

ଶ

ଵܥ = ݀ݎ/1017,25�݇݃ ܽ

No cálculo da carga nas rodas superiores foi considerado também o peso da haste

superior.

 Roda superior C2

Para a carga nas rodas que deslizarão no trilho inferior, considera-se também o valor

das hastes de elevação, com isso temos:
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ଶܥ =
(ଶାଷସ,ହାଶ,ଽ)௫ଵ

ଶ

ଶܥ = 1053,71


ௗ

Com esses valores, consultando o catálogo de rodas da fornecedora Schiopa, a melhor

opção foi a roda de nylon, modelo R 83 NME, com capacidade de carga de 1200 kg, para as

duas hastes, uma vez que esse modelo suporta o carregamento nas duas situações.

Figura 4.1 - Modelo de Roda selecionado
Fonte : Catálogo Schiopa (2019)

4.1.2 Pinos de articulação das hastes

A movimentação relativa das hastes é imprescindível para o correto funcionamento do

equipamento, para tal, um pino de articulação é inserido na porção de encontro de cada conjunto

de hastes.

Figura 4.2 - Pino de articulação
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

Conforme a Figura 4.3, o pino que une as duas hastes está sujeito a grandes solicitações

de carga, suportando assim esforços de tração e cisalhamento.
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Figura 4.3 - Ponto de articulação entre as hastes
Fonte: Os Autores (2019) – Modelo construído no software SolidWorks®

Com base na seção 5.8.3.3 da NBR 8400, a condição para que o pino seja suficiente é

de acordo com a equação (4.2).

ඥߪଶ + 3 ²߬ ௗߪ�≥ (4.2)

Com os valores de σ e τ obtidos nos tópicos 3.5.3.1 e 3.5.3.2, respectivamente, e

substituindo na equação chega-se a:

ඥ59,06ଶ + 3 ∗ 1,51² ௗߪ�≥

≥�ܽܲܯ�59,11 ܽܲܯ�175,2

Para chegar ao diâmetro do pino, foi utilizada a seguinte equação :

߬=
ொ

ഏವమ

ర

(4.3)

onde:

τ = tensão cisalhante, [MPa];

Q = força cortante no pino, [N];

D = diâmetro do pino, [mm].

Substituindo o valor da tensão cisalhante (τ) e da força cortante (Q) na região do pino

tem-se:

1,51 =
2330

²ܦߨ
4
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ܦ = 44,32�݉ ݉ �

O resultado obtido é o valor mínimo aceitável na seleção do pino. Para atender as

soluções de mercado presentes, optou-se por normalizar o diâmetro para 50,4mm. A

disponibilidade da configuração em questão não foi encontrada pré-fabricada nos fornecedores

pesquisados, assim, a solução encontrada foi usinar o formato final a partir de uma barra

redonda. O perfil escolhido foi o de 2” (50,8mm) da fabricante GERDAU® de acordo com a

Tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Seleção da barra redonda para os pinos de articulação

Fonte: Catálogo GERDAU (2019)

Como já dito, para atender ao projeto é necessário trabalhar o pino para um diâmetro

final de 50,4mm. Para otimizar o processo, o comprimento do mesmo deve ser o suficiente para

penetrar os dois conjuntos de hastes de cada lado do berço. Após análise dimensional chegou-

se ao valor de 153mm.

Os pinos precisam ser acomodados nas junções, para isso buchas de bronze da fabricante

Shockmetais® foram criteriosamente selecionadas conforme Tabela 4.3. As dimensões ideais

foram 50,8mm de diâmetro e 38,1mm de comprimento.
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Tabela 4.3 - Seleção das buchas de bronze para os pinos de articulação das hastes

Fonte: Catálogo SHOCKMETAIS (2019)

4.2 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

Os elementos de fixação necessitam de extremo cuidado durante seu dimensionamento,

pois são responsáveis pela coesão estrutural do sistema. Instruções normativas devem ser

seguidas a risca, juntamente com um criterioso controle de qualidade.

4.2.1 Parafuso de fixação das rodas nas hastes:

Os elementos de fixação selecionados para fixação das hastes móveis nas rodas foram

os parafusos. É necessário dimensioná-los de maneira a suportar a carga aplicada no

equipamento e seu peso próprio, garantindo assim a execução do movimento vertical da carga.

A seleção do parafuso foi feita com base no diâmetro dos furos do rodízio selecionado

no tópico 4.1.1, levando em conta a segurança do equipamento e a relação custo x benefício do

projeto.

Desta forma, optou-se pelo aço SAE 1020 (ASSISPAR, 2019) com diâmetro de ½” e

passo de 1,25 mm.
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Tabela 4.4 - Tabela propriedades SAE 1020

Fonte: Catálogo Assispar (2019)

Para encontrar a tensão nos parafusos, é necessário obter a área da seção transversal do

mesmo. Podemos obter diretamente da tabela abaixo:

Tabela 4.5 - Área seção transversal parafusos

Fonte: Shigley, p201

Como o parafuso escolhido tem ½” de diâmetro, temos, pela Tabela 4.5, que Apar = 84,3

mm².

No cálculo da tensão admissível nos parafusos, conforme a norma NBR 8400, usamos

a equação a seguir:

ௗߪ =
ఙ

.ிௌ
(4.4)

onde:
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σadm = tensão admissível, [MPa];

σt = Tensão total, [MPa];

q = coeficiente de segurança devido a imperfeições;

FSr = Fator de segurança.

Os valores de q e FSr, são obtidos após a obtenção do grupo dos mecanismos, que é feita

consultando as tabelas a seguir:

Tabela 4.6 - Classe de funcionamento

Fonte: NBR 8400,1984, p. 26

Tabela 4.7 - Estado de solicitação mecanismos

Fonte: NBR 8400,1984, p. 27

Tabela 4.8 - Grupo dos mecanismos

Fonte: NBR 8400, 1984, p. 28
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Tabela 4.9 - Valores de q

Fonte: NBR 8400, 1984, p. 31

Tabela 4.10- Valores FSr

Fonte: NBR 8400, 1984, p. 31

Logo, realizando as devidas substituições na equação, temos que a σadm nos parafusos

é:

ௗߪ =
785

2,8ݔ1,6

ௗߪ = ܽܲܯ�175,2

Assim:

߬ௗ =
ௗߪ

√3

߬ௗ =
175,2

√3

߬ௗ = ܽܲܯ�101,2
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4.2.2 Parafuso fixação entre hastes e berço

O estudo dos componentes de fixação entre as hastes e o berço foram realizados de

maneira separada, já que os parafusos superiores não têm de suportar o peso da estrutura, além

da carga aplicada.

O dimensionamento dos parafusos seguiu os passos abaixo, e foi realizado para todos

os parafusos usados no projeto.

Primeiro, foi calculada a força para a junta por parafuso com a equação (4.5).

௨௦ܨ =
ி�ೕೠೌ

º�௨௦௦��௨௧
(4.5)

Para os parafusos da parte superior, não é considerado o peso das hastes, logo, temos:

௨௦ܨ =
338 + 19620

1

௨௦ܨ = 19958,2�ܰ

Com o valor da força no parafuso, considerando uma superfície especialmente tratada,

chega-se ao valor da força de aperto no parafuso através da equação (4.6)

ܶ =
ிೌ .ிೞ

ఓ.
(4.6)

onde:

m = nº de planos de atrito;

µ = coeficiente de atrito;

Fsp = Coeficiente de segurança;

Fpa = Força por parafuso, [N].

Tp = Força de aperto no parafuso, [N].

O valor de µ foi obtido da tabela 4.13 e o valor de Fsp da tabela 4.11, que podem ser

encontradas no apêndice.



70

Tabela 4.11 - Coeficiente de segurança

Fonte: NBR 8400, p 18

Substituindo os valores na equação, temos:

ܶ =
1,5ݔ19958

1ݔ0,5

ܶ = 59,9�݇ܰ

O aço escolhido para o parafuso foi o SAE 1020, que tem suas propriedades detalhadas

na tabela 4.12.

Tabela 4.12 - Propriedades SAE 1020

Fonte: Catálogo Assispar

O cálculo da tensão admissível no parafuso segundo a norma NBR 8400 é obtido pela

equação:

ܵ = ߪ.0,7 (4.7)

onde:

Sp = Tensão admissível no parafuso, [MPa];

σe = tensão de escoamento do material, [MPa].

ܵ = 630ݔ0,7

ܵ = ܽܲܯ�441

Com o valor da tensão admissível e da força no parafuso, calcula-se a área resistente do

parafuso com a equação (4.8).

ܣ =
்

ௌ
(4.8)
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ܣ =
59900

441

ܣ = 135�݉ ݉ ²

Normalizando segundo a tabela 4.13.

Tabela 4.13 - Tabela de propriedades dos parafusos

Fonte: NBR 8400, p 55

Chega-se a um diâmetro de 16 mm para esse parafuso.

Realizando os mesmos passos para os parafusos fixados na parte inferior do

equipamento e para os parafusos responsáveis por fixar o suporte das rodas, chega-se as

seguintes áreas resistentes :

Parafuso inferior das hastes: A = 140,64 mm²

Parafusos fixação do suporte das rodas (superiores) : A = 37,71 mm²

Parafusos fixação do suporte das rodas (inferiores) : A = 39,07 mm²

Normalizando esses valores segundo a tabela 4.13, em nome da segurança e da

facilidade de reposição, pelos diâmetros:

Parafuso hastes: d = 16 mm

Parafusos fixação do suporte das rodas: d = 12 mm
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Assim, após consulta aos modelos e fornecedores disponíveis, optou-se pelos parafusos

da Assispar, com grau de resistência 5.6, cabeça sextavada e passo de 1 mm, e diâmetros de 16

mm para fixação das hastes e 12 mm para fixação do suporte das rodas.
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5 ANÁLISE DE FADIGA

5.1 DETERMINAÇÃO DOS FATORES DE FADIGA

O estudo da resistência a fadiga nos componentes do equipamento é uma parte de

extrema importância em qualquer projeto, uma vez que previne falhas catástroficas em algum

componente, comprometendo a segurança dos operadores e da máquina que está apoiada no

mesmo. A realização do estudo foi baseada em informações, gráficos e fórmulas do livro

Elementos de Máquinas (SHIGLEY,8ª Ed.).

O objetivo do estudo é garantir que o limite de resistência a fadiga seja maior que a

tensão na estrutura e o numero de ciclos da vida útil devido a fadiga seja maior que o numero

de ciclos previstos no projeto. Com isso, pode-se afirmar que os elementos estudados não

sofrerão ruptura devido a fadiga.

O valor do limite de resistência a fadiga, é calculado utilizando a equação (5.1).

ܵ = .ܭ.ܭ.ௗܭ.ܭ.ܭ.ܭ ܵ
ᇱ (5.1)

onde:

Sn = Limite de resistência a fadiga, [MPa]

Ka = Fator de superfície

Kb = Fator de tamanho

Kc = Fator de confiabilidade

Kd = Fator de temperatura

Ke = Fator de concentração de tensões

Kf = Fator de efeitos diversos

S’n = Limite de resistência à fadiga do corpo de prova do teste de flexão rotativa, [MPa].

Para calcular S’n utiliza-se a equação (5.2).

ܵ
ᇱ = 0,5. ܵ௧ (5.2)
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 Ka: Fator superfície

Obtido a partir da equação abaixo, onde a e b variam com o processo de fabricação dos

componentes e são disponibilizados na tabela 5.1. Para a haste central optou-se por utilizar uma

barra laminada a frio, aumentando assim sua resistência a fadiga e garantindo a segurança do

equipamento já que a haste central é a que sofre as maiores solicitações. Já para os outros

componentes (hastes frontais, traseira, e apoio superior) optou-se por metais laminados a

quente.

Uma vez que seus limites de resistência a fadiga estavam de acordo com as necessidades

do projeto.

K = a. ܵ௧
 (5.3)

Tabela 5.1 - Constante 'a' e 'b'

Fonte : Schigley, 2015

Conhecendo o limite de ruptura a tração do ASTM A36, e obtendo os coeficientes a e

b, da tabela 5.1, temos os seguintes valores de Ka:

Para haste central: Ka = 0,89

Para outros componentes: Ka = 0,69

 Kb: Fator de tamanho

O fator de tamanho é determinado pelas dimensões da peça. Para seções não circulares

considera-se d a menor dimensão da seção reta.
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Kb൝
1��������������������������݀ ≤ 7,6�݉ ݉

0,85 7,6 ≤ ݀�≤ 50�݉ ݉
0,75��������������������������݀ > 50�݉ ݉

Analisando a seção reta de cada componente, definiu-se:

Berço e perfil inferior : d = 6,1 mm ⇒ Kb = 1

Hastes: d = 38,1 mm ⇒ Kb = 0,85

 Kc: Fator de confiabilidade

Selecionado a partir da confiabilidade na estrutura. Supondo 50%, consultando a tabela

5.2 , temos que o fator de confiabilidade é igual a 1.

Tabela 5.2 - Grau de Confiabilidade

Fonte: Shigley,E.Joseph, Mechanical Engineering Design

 Kd: Fator de temperatura

Define-se o fator de temperatura a partir dos parâmetros abaixo.

Kd ቊ
ଷସସ,ସ

ଶଷ,ଷା்

1

்வଵ͑ 

்�ஸଵ͑ 

O equipamento é projetado para trabalhos a temperatura ambiente (25ºC

aproximadamente), logo, pode-se assumir o fator de temperatura igual a 1.

 Ke : Fator de concentração de tensões
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Ao seu utilizar material dúctil, a primeira carga aplicada alivia a concentração de

tensões, uma vez que, causa o escoamento nas descontinuidades. Portanto, em componentes

constituidos de material dúctil e com cargas estáticas, a utilização do fator de concentração de

tensões não se faz indispensável.

No entanto, a fim de garantir a segurança dos equipamentos, optou-se por utilizar essa

variável.

Figura 5.1 - Grau de sensibilidade ao entalhe (q)
Fonte: Shigley,E.Joseph, Mechanical Engineering Design

Como o entalhe é muito maior que 4 mm, temos pelo gráfico da figura 5.1, o valor de q

= 1, o que implica que Kf = Kt , e com isso chegamos ao valor para o fator de concentração de

tensões (Ke).

O valor de Ke é obtido pela equação:

ܭ =
ଵ


=

ଵ


(5.4)

onde:
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Kf = fator de resistência a fadiga;

Ke = fator de concentração de tensões;

Kt = fator de concentração de tensões teórico.

Figura 5.2 - Gráfico relação d/w
Fonte: Shigley,E.Joseph, Mechanical Engineering Design

Com os valores de d/h e d/w:

d/h = 0,78

d/w = 0,39

Temos, da figura 5.2, que Kt = 1,3 o que possibilita o cálculo de Ke .

Substituindo os valores encontrados na equação (5.4).

ܭ =
1

௧ܭ
=

1

1,3

ܭ = 0,77

 Kf: Fator de efeitos diversos

Como inexistem condições que causariam redução do limite de resistência a fadiga (Kf),

como revestimentos ou ambientes corrosivos, pode-se trabalhar com Kf = 1.
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Com os coeficientes determinados, reúnem-se esses valores na tabela 5.3:

Tabela 5.3 - Constantes de fadiga

Fonte: Os Autores (2019)

Substituindo-os nas equações, chegamos aos valores da tabela 5.4:

Tabela 5.4 - Limite de Resistência a Fadiga e número de ciclos

Fonte: Os Autores (2019)

Analisando as tabelas obtidas, observa-se que em todos os componentes estudados o

número de ciclos é maior que o número de ciclos previstos para o projeto e os limites de

resistência a fadiga são maiores que a tensão imposta aos componentes.

Com isso pode-se afirmar que a estrutura não sofrerá falha devido a fadiga.
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6 ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

6.1 SELEÇÃO E CONCEPÇÃO

O próximo passo na execução do projeto é a seleção do cilindro pneumático que melhor

atenda às necessidades do projeto.

 Capacidade

O primeiro fator a ser considerado na escolha do cilindro é a capacidade de carga que

ele terá de elevar. Nessa etapa leva-se em conta a carga apoiada no equipamento, e também o

peso dos próprios componentes do equipamento, como hastes e berços.

Logo, temos que a capacidade do cilindro deve ser calculada da seguinte maneira:

=݁݀ܽ݀݅ܿܽܽܥ �݉  + ݉ ௨ ௧ (6.1)

=݁݀ܽ݀݅ܿܽܽܥ 2000 + 110�݇݃

=݁݀ܽ݀݅ܿܽܽܥ 2110�݇݃

Sabemos que a força horizontal na posição mais baixa da mesa (na iminência do

movimento), a força horizontal nas hastes é de aproximadamente 30 kN. A partir desse valor,

através de consulta a tabela do fornecedor (WERK-SCHOTT) foi escolhido um diâmetro de

cilindro com uma força teórica, operando a 6 bar, próxima aos 30 kN necessários. Depois,

utilizando a seguinte equação (do próprio fornecedor) :

ܨ =
.

ଵ
(6.2)
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onde:

P = Pressão de trabalho, [bar];

A = área efetiva do cilindro, [mm²];

F = Força do cilindro, [N].

Tabela 6.1- Seleção diâmetro do cilindro

Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT

Ajustando o valor da pressão para 11 bar e substituindo o valor da área do cilindro obtida

da tabela 6.1, tem-se a força que o cilindro suporta:

ܨ =
30159,36ݔ11

10

ܨ = 33,2�݇ܰ

Valor esse que atende as necessidades do projeto, e nos leva a selecionar o cilindro de

200mm de diâmetro com haste de 40 mm de diâmetro, como visto na Tabela 6.1.

O curso da haste que atende ao projeto é de 23 cm, porém consultando o catálogo do

fornecedor (WERK-SCHOTT), foi necessário escolher um modelo com curso um pouco acima

desse valor, como pode-se notar na Tabela 6.2:
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Tabela 6.2 - Normalização do curso da haste

Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT (2019)

A partir desses dados e sabendo que o pistão deve operar em avanço e recuo, é possível

selecionar o atuador mais adequado ao presente projeto.

Consultando o catálogo do fornecedor, optou-se pelo modelo ISO 6431 – Dupla ação,

com haste em aço SAE1045 e fixado por cantoneiras.

Figura 6.1 - Modelo de atuador selecionado
Fonte : Catálogo WERK-SCHOTT
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6.2 ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

Após a escolha dos atuadores, foi realizada a análise da fixação dos cilindros ao

equipamento. Optou-se pela fixação do cilindro ao corpo do equipamento por cantoneiras, e da

haste por uma ponteira rotular (encaixe macho/fêmea), como nas figuras Figura 6.2, Figura 6.3,

Figura 6.4:

Figura 6.2 - Cantoneira Fixação
Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT

Figura 6.3 - Rótula da Haste
Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT

Figura 6.4 - Conexão Fêmea da Haste
Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT

Os acessórios são fornecidos em kits com os parafusos e anéis de fixação.



83

6.3 SELEÇÃO DO COMPRESSOR DE AR

O próximo passo é a seleção do compressor de ar ideal para alimentar os atuadores

pneumáticos. Para isso é necessário calcular o consumo de ar nos cilindros, para que seja

possível determinar a capacidade do compressor e da rede de ar comprimido que alimentará o

sistema.

A equação (6.3) define o consumo de ar dos cilindros dados pelo fornecedor.

ܥ =
...(ଵାଵ,ଵଷ)

ଵ,ଵଷ.ଵల
(6.3)

onde:

C = consumo de ar, [l/seg];

A = área efetiva do êmbolo, [mm²];

L = curso, [mm];

nc = número de ciclos por segundo;

p1 = pressão de trabalho, [bar]

Para que seja possível realizar o cálculo, a partir dos dados usados no tópico 6.1 e

consultando a tabela 6.3, encontra-se o valor de nc.

Tabela 6.3 - Definição do valor de nc
Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT®
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Substituindo os valores na equação acima:

ܥ =
30159x230x0,149x(11 + 1,013)

1,013x10

C = 12,27
l

seg

Convertendo para l/min, tem-se:

C = 735,4
l

min

Com isso, após uma criteriosa análise de mercado, optou pelo modelo 738 da marca

Chiaperini, com pressão máxima de 12 bar com deslocamento teórico de ar de 1135 l/min, valor

superior ao necessário no projeto, mas que levando em conta a segurança da operação, mostrou-

se o mais adequado.

O compressor não faz parte do equipamento, logo a fim de economizar espaço e

diminuir o peso, fica posicionado em local diferente do equipamento e a alimentação dos

cilindros é feita através de mangueiras de alta pressão.

Figura 6.5 - Modelo de compressor selecionado
Fonte : https://www.lojadomecanico.com.br/produto/118539/21/159/Compressor-de-

Alta-Pressao-Sobre-Base-CJ40-AP3V
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7 SISTEMAS DE SEGURANÇA

Os sistemas de segurança instalados serão responsáveis por manter a integridade do

operador e do equipamento, buscando eliminar as chances de acidentes no ambiente de trabalho.

Os seguintes fatores foram considerados durante a elaboração do projeto:

 Emprego de sensores na posição inicial e final do cilindro, responsáveis por cortar a

alimentação de ar comprimido quando o equipamento atingisse o limite superior ou

inferior da mesa ;

 Acionamento por botoeiras, exigindo que o operador esteja pressionando o botão

durante o rebaixamento ou levantamento. Caso o botão deixe de ser pressionado, o

equipamento para na posição em que se encontra. Isso faz com que sempre tenha alguém

próximo ao mesmo durante toda a operação;

 Freios nas rodas foram adicionados para garantir que o equipamento não se mova

durante a operação;

 Barreiras físicas foram adicionadas a fim de parar a movimentação da mesa em casos

criíticos, como falha doa atuadores por exemplo. Assim caso o equipamento sofra com

acidentes dessa natureza, o movimento de descida é impedido pelas barreiras,

garantindo a não propagação dos danos em outros componentes ;

 Futuramente, pode-se adicionar sistemas de segurança automatizados, como luzes e

sinais de alerta, aumentando a segurança do operador, do equipamento e do ambiente

de trabalho.
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8 ESTIMATIVA DE CUSTOS

A análise de custos é uma parte de extrema importância, uma vez que endossa ou não a

viabilidade de todo o projeto realizado até o momento. Para isso levou-se em consideração os

gastos com materiais, acessórios e mão de obra na concepção do equipamento.

Pensando na redução do custo e na facilidade de revisão e manutenção, os materiais

foram selecionados de acordo com a facilidade de obtenção no mercado convencional.

Assim para melhor visualização dos custos do projeto, foram elaboradas as tabelas 8.1

e tabela 8.2, com os custos de materiais e acessórios e custos relacionados a mão de obra,

respectivamente:

Tabela 8.1 - Relação de Materiais

Fonte: Os Autores (2019)
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Tabela 8.2 - Relação de custos com mão de obra

Fonte: Os Autores (2019)

O custo de fabricação do equipamento segundo a estimativa ficou em R$15.339,00.

Como não foi encontrado equipamento semelhante no mercado, usou-se como base de

comparação plataformas pantográficas comuns, do tipo mesa. O preço médio para esse tipo de

equipamento, dimensionado a suportar cargas próximas as cargas previstas no projeto foram de

R$9.000,00.

Levando-se em conta a geometria do equipamento, a especificidade do mesmo e o

mercado a que ele atende, concluiu-se que o mesmo é viável economicamente.

Vale salientar que este é um valor estimado, já que não é possível prever o valor exato

de execução do projeto.
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9 CONCLUSÕES

O mercado aeroviário nacional se encontra em um patamar de estabilidade considerável.

Tal conforto torna investimentos no setor uma escolha segura. Outra área que almeja um certo

aquecimento de mercado é o de manutenção, que está vinculado de forma intrinseca ao objetivo

final deste projeto. Tais afirmações consolidam a linha de mercado selecionada como algo

extremamente atrativo do ponto de vista econômico.

Ao se analisar a longevidade programada do produto, os custos finais e a já citada

estabilidade dos setores aéreo e de manutenção, é possível sacramentar a utilização das idéias

aqui apresentadas em situações reais de forma vantajosa.

Os parâmetros aqui tratados atendem boa parte da frota nacional e, caso seja necessário,

há ainda a possibilidade de adaptar o produto visando aumentar a abrangência de atendimento,

alcançando assim casos de turbinas com geometrias bem específicas.

Quanto a parte técnica que foi tratada no decorrer do projeto, cada passo foi pensado e

analisado de forma precisa e criteriosa, buscando sempre atender quesito segurança em primeiro

lugar. Partiu-se de um conceito de design inicial e na sequência cada item presente foi posto a

prova quanto a sua resistência as solicitações de carga, capacidade estrutural, funcionalidade e

viabilidade dimensional. Aliada a essa análise foi feita uma extensa pesquisa de mercado na

busca de materiais com o melhor custo x benefício possível, fazendo uso de catálogos diversos

e inúmeros contatos de fornecedores.

Para garantir a qualidade e longevidade de utilização do produto fatores como fadiga e

flambagem dos componentes foram calculados de forma a garantir o atendimento às normas

vigentes, principalmente a NBR 8400.
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Toda as etapas aqui desenvolvidas foram, de alguma maneira, fruto dos diversos

aprendizados adquiridos durante o curso de graduação em engenharia mecânica. Novas

experiências como estudo de catálogos de produtos, contato com fornecedores, análise de custos

e atendimento a critérios normativos (principalmente da NBR 8400) tornaram essa experiência

em um complemento necessário para a conclusão da graduação de forma plena. Logo, além da

proposta atender a viabilidade técnica e de mercado, é possível dizer que objetivo final, baseado

em revisitar os principais conceitos do curso e aplicá-los na prática, foi alcançado.

9.1 TRABALHOS FUTUROS

Futuramente pode-se adicionar melhorias no presente projeto, podemos citar:

 Revisão do design dos apoios, visando melhorar o encaixe dos turbofans, além

de diminuir o custo do equipamento;

 Desenvolvimento de encaixes personalizados para cada modelo de turbofan, e

possível uso para outras finalidades (como mesa de trabalho por exemplo);

 Aumento da capacidade, a fim de aumentar a gama de utilização do mesmo;

 Revisão do projeto, com o objetivo de diminuir peso e custo do equipamento;

 Efetuar análise em softwares de análise por elementos finitos, buscando evitar

pontos sobrecarregados e reduzindo os perfis utilizados, garantindo maior

segurança ao equipamento;

 Análise dos esforços horizontais na estrutura, buscando previnir eventuais falhas

caso o equipamento seja exposto a movimentações fora do escopo do projeto.
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11 – Anexos
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11.1 – Momentos de inércia

Tabela 11.1 - Momentos de inércia mais utilizados

Fonte: PAMPLONA, Carlos Fernando M., Resistência dos Materiais XI,2008
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11.2 Módulos de Resistência

Tabela 11.2 - Módulos de resistência

Fonte: PAMPLONA, Carlos Fernando M., Resistência dos Materiais XI,2008
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11.3 Propriedades Aço SAE1020

Tabela 11.3 - Propriedades SAE1020

Fonte: Apostila Resistência dos Materiais – IFSP
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11.4 Seleção Rodas

Tabela 11.4 - Dimensões disponíveis da roda

Fonte: Catálogo Schiopa (2019)
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11.5 Propriedades Cilindros Pneumáticos

Tabela 11.5 - Características do cilindro

Fonte: Catálogo WERK-SCHOTT



97

11.6 Características parafusos

Tabela 11.6 - Dimensões disponíveis do parafuso

Fonte: Catálogo Assispar (2019)

Tabela 11.7 - Torque admissivel nos parafusos

Fonte: Catálogo Assispar (2019)
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Tabela 11.8 - Propriedades mecânicas dos parafusos

Fonte: Catálogo Assispar (2019)

Tabela 11.9 - Bitolas disponíveis para o pino
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11.7 Característica dos perfis utilizados

Fonte: Catálogo de barras e perfis de bolso GERDAU (2019)

Fonte: Catálogo de barras e perfis laminados GERDAU (2019)
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Fonte: Catálogo GERDAU (2019)
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11.8 Propriedades ASTM-A36

Tabela 11.10 - Composição quimica ASTM-A36

Fonte: Guia do Aço ARCELOR MITTAL (2019)

Tabela 11.11 - Propriedades mecânicas ASTM A36

Fonte: Guia do Aço ARCELOR MITTAL (2019)


