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RESUMO 

Este trabalho apresenta o estudo e dimensionamento de olhal. O olhal é uma estrutura 

metálica de içamento que é normalmente soldada a uma estrutura a ser içada. Ao longo do 

texto serão discutidas as tensões que um olhal é submetido durante um içamento e é feito um 

dimensionamento através de um caso de estudo. A metodologia consistiu em definir um caso 

de içamento e aplicar normas (principalmente N-2683) e fazer um comparativo com 

bibliografias tradicionais de estudo (como Elemento de Máquinas do Shigley). Foi elaborada 

uma planilha em MathCAD que está apresentada ao final do texto com base na norma de 

olhal para fazer o dimensionamento de acordo com o problema apresentado ao longo deste 

trabalho. Além disso, é apresentado um estudo de elementos finitos para validar o trabalho 

feito. Para finalizar, é feita uma comparação e discussão dos resultados encontrados. 

 

Palavras-Chave: Olhal; içamento. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper presents a study and dimensioning of a padeye. Padeye is a lifting structure 

that is usually welded to the lifted structure. This paper will present the tensions that are 

applied in a padeye during a lifting operation and it will be done a structural dimensioning 

based on standards (mainly N-2683). In parallel, it will be used traditional literature to support 

the dimensioning (such as Shigley’s Mechanial Engineering Design). It was created a 

MathCAD spreadsheet for the padeye dimensioning, which is presented at the end of this 

paper. Furthermore, it was done a finite elements study to validate the dimensioning. Finally, 

it was made a comparison and discussion of the results found. 

 

Key-Words: Padeye; lifting. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Indústrias em geral trabalham com movimentação de cargas. A indústria petrolífera, 

por exemplo, precisa movimentar os dutos para exploração de petróleo durante a fabricação e 

transporte para a plataforma, além de movimentar outras estruturas que são utilizadas na linha 

de exploração durante a instalação ou em outra etapa de um projeto. Para movimentá-las, 

comumente é feito o içamento dessas cargas. Para içar uma estrutura qualquer, são 

necessários guindaste, cabos e toda a estrutura de içamento, que devem ser capazes de 

movimentar o objeto de forma segura até destino final. Uma estrutura que tem grande 

aplicação em içamentos no geral é o olhal. 

De acordo com Petrobras (2010), um olhal consiste em uma “chapa plana com furo 

para introdução do pino, fixada em uma estrutura com a finalidade de transferir a carga de um 

cabo, tirante ou aparelho de apoio”. O olhal é comumente utilizado em conjunto com uma 

manilha, que consiste em uma estrutura metálica para movimentação de cargas. A figura 1.1 

ilustra uma manilha conectada a um olhal através de um pino, com uma força sendo aplicada 

a um ângulo ν. 

 

Figura 1.1 - Estrutura de içamento 
Fonte: DNV-GL (2017) 
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Esse trabalho tem como intuito estudar o olhal. Ao longo do texto será estudado o 

comportamento do olhal ao ser submetido por diferentes esforços. Além disso, esse trabalho 

tem como objetivo dimensionar um olhal de acordo com premissas que serão apresentadas ao 

longo do desenvolvimento do estudo. 

2 METODOLOGIA 
 

A metodologia desenvolvida para este trabalho consistiu em propor um problema de 

içamento, com o intuito de estudar os esforços e comportamento da estrutura e aplicar normas 

vigentes a fim de dimensionar um olhal de içamento. A fim de estudar o que foi proposto, foi 

feito um estudo de um caso geral, cujas considerações que foram propostas para a realização 

da análise serão discutidas ao longo do texto. A partir dessas considerações, foram analisadas 

normas vigentes referentes ao estudo e dimensionamento de olhal (N-2683 e DNVGL-ST-

N001) a fim de estudar o caso e por fim dimensionar a estrutura. Além disso, 

concomitantemente, foi feito um estudo com outras referências bibliográficas com a 

finalidade de fazer um paralelo com a norma e entender o fenômeno descrito em cada etapa 

do dimensionamento.  

 

2.1 Dimensionamento 
 

Para o dimensionamento do olhal, foi usada a norma N-2683 Rev. B (2010). Esta norma 

é para dimensionamento de estruturas oceânicas e dimensionamento de olhal. A norma 

estabelece um procedimento para o dimensionamento de olhal fabricado de chapa de aço 

usado para içamento e sustentação de estrutura de aços e equipamentos (Petrobrás, 2010). O 

dimensionamento é discutido ao longo desse trabalho. A fim de facilitar o dimensionamento, 

foi elaborada uma planilha em MathCAD dos cálculos requeridos pela norma. 

2.2 MathCAD 
 

MathCAD consiste em um software de cálculos de engenharia, comumente usado por 

empresas de engenharia para validação e verificação de cálculos. Para verificar do 

dimensionamento, foi elaborada a planilha com base a norma N-2683. A planilha elaborada 

com os cálculos está apresentada em apêndice 8.1. Essa ferramenta foi de extrema 

importância na elaboração desse trabalho, uma vez que possibilita elaborar desenvolver os 



14 
 
cálculos com as formulações necessárias. Ao longo desse trabalho, é discutido o passo o passo 

dos cálculos do dimensionamento. 

 

2.3 Modelo 3D 
 

Com o propósito de fazer um estudo de elementos finitos, o objeto de estudo foi 

modelado em 3D. Para tal, foi usado o software ANSYS Discovery SpaceClaim. SpaceClaim 

consiste em um software de modelagem 3D que faz interface com o ANSYS Workbench. O 

objetivo de estudo desse trabalho é o estudo e dimensionamento do olhal, e para tal, foi 

modelado o olhal de içamento. Porém, a fim de apresentar resultados mais realistas, foi 

modelado também o pino da manilha que está em contato com o olhal. Como a manilha não é 

o objetivo de estudo desse trabalho, a manilha não foi modelada. Vale ressaltar que as 

dimensões do objeto de estudo foram obtidas na planilha de MathCAD citada anteriormente e 

os resultados das dimensões da estrutura foram então modeladas em 3D.  

2.4 ANSYS Workbench 
 

ANSYS Workbench 19.2 foi usado para fazer uma análise estrutural do olhal. ANSYS 

consiste em um pacote de software de elementos finitos que é amplamente utilizado pela 

indústria para análise de estruturas. A análise realizada no software, bem como as condições 

de contorno utilizadas, estão explicitadas ao longo desse texto 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES 
 

O dimensionamento de uma estrutura de içamento depende das cargas que serão 

içadas, assim como das condições do içamento. Outro fator que deve ser considerado é o 

material a ser utilizado e da configuração da estrutura. A fim de aplicar esse estudo, serão 

consideradas as seguintes premissas: 

● Peso da carga: 30 ton. 

● Estrutura: Será considerado um bloco com os olhais de içamento nas extremidades da 

estrutura; 

● Ângulo de trabalho do olhal: 60º 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Estruturas metálicas no geral são estruturas que são amplamente normatizadas. Olhal é 

uma estrutura metálica de içamento cujo dimensionamento é normatizado. Há algumas 

normas que podem ser utilizadas para dimensionar um olhal, como a API-RP-2A, DNVGL-

ST-N001 e N-2683 - esse trabalho usará as duas últimas como referência ao longo desse 

texto.  

Além das referências normatizadas utilizadas nesse texto, esse estudo propõe-se em 

estudar em paralelo os esforços sofridos no objeto de estudo através de outras referências. 

Para tal, serão utilizadas referências clássicas de estudos de elementos de máquina, como o 

Elementos de Máquina do Shigley (Budynas&Richard, 2016).  

 

4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

 

4.1 APLICAÇÃO DAS FORÇAS 
 

As forças aplicadas no olhal, conforme especificado acima, são iguais para os quatro 

olhais devido à simetria do caso proposto. Dessa forma, a carga aplicada em cada um dos 

olhais será igual e, portanto, este deverá ser igual. Dessa forma, a fim de simplificar os 

resultados obtidos, os quatro olhais serão representados por um único que será descrito ao 

longo do texto. 

 

4.1.1 Força aplicada no olhal 
 

Devido à simetria do problema em questão, discutido anteriormente, temos que cada 

olhal será submetido a uma carga vertical de 7,5 ton. De acordo com Petrobras (2010), o olhal 

deve ser projetado de tal forma que evite cargas fora do plano, o que poderia causar um 

esforço no eixo mais fraco da estrutura. Dessa forma, seguindo o que a norma diz, para o caso 

analisado nesse trabalho, a melhor disposição do objeto de estudo na estrutura seria seguindo 
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a angulação em que os cabos de içamento fazem, que seria de 45° de tal forma em que não há 

forças aplicadas fora do plano.  

Tal caso será utilizado nessa análise.  A figura 4.1 demonstra a vista superior do 

içamento da carga com os cabos da lingada. 

 

4.1 - Estrutura com olhais 

 

4.1.2 Fatores de segurança 
 

A fim de deixar o problema mais realista, foram aplicados também à carga fatores de 

segurança. A norma utilizada neste trabalho utiliza-se da metodologia LRFD (Fator de design 

de carga e resistência). Tal metodologia majora as cargas ao aplicar fatores de segurança, e 

diminui o limite de resistência (Galambos, n.d.). Os fatores de segurança utilizados estão 

apresentados abaixo: 

 Fator de desvio de carga: fdc = 1,25 

 Fator de contingência de peso: fcp = 1,10 

 Fator de incerteza no centro de gravidade: fcg = 1,05 

 Fator de amplificação dinâmica: FAD = 1,3 

 Fator de conseqüência de falha no olhal: fc = 1,3 
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4.1.3 Cálculo da força da lingada de design 
 

A fim de determinar a carga total que será aplicada no olhal, temos que levar em 

consideração que a força aplicada na lingada será aplicada a 60º. A figura 4.2 representa a 

aplicação da força no olhal. 

 

 

 

 

 Dessa forma, utilizando decomposição de componentes, temos que a carga total que 

olhal será submetido será de: 

 

𝑺𝑾𝑳 = 𝒇𝒅𝒄 ∗ 𝒇𝒄𝒑 ∗ 𝒇𝒄𝒈 ∗ 𝑭𝑨𝑫 ∗ 𝒇𝒄
𝟕,𝟓

𝒔𝒆𝒏(𝟔𝟎°)
=21,13 te                        (4.1) 

 

 

 

 

Figura 4.2 - Cargas aplicadas no olhal 
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E a carga total do pino da manilha que será transferida ao olhal, será de: 

 

𝑭𝒑𝒊𝒏𝒐 = 𝟏, 𝟑. 𝑺𝑾𝑳. 𝒈 = 𝟐𝟒𝟒. 𝟒 𝒌𝑵                                                   (4.2) 

 

4.1.4 Material 
 

Ao longo desse texto será considerado o aço ASTM A36 para o dimensionamento da 

estrutura. A escolha de tal material se dá devido a sua comum aplicação em estruturas 

metálicas por indústrias da área, sendo um aço de comum aplicação em olhais de içamento.  

Algumas de suas propriedades mecânicas (Gelson Luiz, n.d.) estão especificadas na tabela 4-1 

a seguir. 

 

Tabela 4-1 - Propriedades do ASTM A36 

Módulo de elasticidade 200 GPa 

Limite de escoamento 250 MPa 

Coeficiente de Poisson 0,26 

 

 

4.1.5 Manilha 
 

A fim de estudar o problema proposto por esse trabalho, será considerada uma 
manilha comercial. Será considerada a manilha do catálogo da empresa Gunnebo (Gunnebo 
Industries, 2016). 
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Figura 4.3 – Manilha 
Fonte: Gunnebo (2016) 

 

 

As especificações dimensionais da manilha apresentada na figura 4.3 acima estão 

dispostas na tabela 4-2 (Gunnebo industries, 2016). Tais dimensões foram levadas em 

consideração durante do dimensionamento do olhal, conforme será discutido ao longo desse 

texto. 
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Tabela 4-2- Dimensões da manilha 
Fonte: Gunnebo (2016) 

A 50 mm 

B 57 mm 

C 111 mm 

D 50 mm 

E 83 mm 

F 197 mm 

G 138 mm 

H 331 mm 

I 272 mm 

J 238 mm 

 

 

4.1.6 Espessura do olhal 
 

De acordo com Petrobras (2010), a espessura total do olhal (T) é dada pela seguinte 
equação: 

 
𝑻 =  𝒕𝒐𝒍𝒉𝒂𝒍 + 𝟐𝒕𝒂𝒏𝒆𝒍                                                                                                                  (4.3) 

Onde: 

  tolhal= espessura da chapa principal do olhal 

  tanel= espessura do anel de reforço 

 

 

𝑻 =
𝑭𝒑𝒊𝒏𝒐

𝟎,𝟗∗𝑭𝒀∗𝒅𝒑𝒊𝒏𝒐
                                                                                            (4.4) 
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Onde:  

  FY = tensão de escoamento do material do olhal 

  dpino= diâmetro do pino da manilha 

  Fpino= Força atuante no pino da manilha 

 

 T deve ser menor que a espessura da manilha. Além disso, é indesejado que aja folga. 

Dessa forma, para fins desse estudo, será considerado T = 50 mm e tanel = 10 mm. 

 

4.1.7 Análise dos esforços 
 

Uma força aplicada a um olhal, conforme exemplificado acima, sujeita o último a 

esforços como pressão de contato, tração e cisalhamento. Ao longo desse capítulo serão 

discutidos os esforços aplicados à estrutura. 

 

4.1.7.1 Contato entre o pino e o olhal 
 

Conforme já exemplificado anteriormente, a força é transferida ao olhal através do 

pino da manilha. Essa tensão causada pelo contato será estudada ao longo desse item. Serão 

discutidas duas metodologias para o cálculo: tensão hertzianas e tensão de esmagamento. A 

figura 4.4 demonstra esse caso. 

Figura 4.4- Tensão de contato 
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4.1.7.1.1 Tensão de hertz 

De acordo com Budynas&Nisbett (2016), tensão de Hertz para o caso cilíndrico 

consiste em uma tensão de contato quando dois cilindros são pressionados um contra o outro 

por uma força F. A área de contato entre ambos cilindros é representada pela meia largura b. 

A figura 4.5 representa o contato cilíndrico. 

 

O caso aqui estudado também se trata de contato entre dois cilindros: contato entre 

cilindro e superfície cilíndrica interna – pino e a superfície cilíndrica do furo do olhal. Para 

casos de superfície cilíndrica interna, a formulação de hertz também se aplica e deve-se adotar 

o diâmetro (d) negativo de tal superfície nas formulações que serão descritas nesse item, de 

acordo com Budynas&Nisbett (2016). 

A meia largura a é calculada da seguinte forma (Budynas&Nisbett, 2016). 

Figura 4.5 - Tensões de contato de Hertz 
Fonte: Budynas&Nisbett (2016) 
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𝒂 =

𝟐∗𝑭 

𝝅𝒍
∗

𝟏 𝒗𝟏
𝟐

𝑬𝟏

𝟏 𝒗𝟐
𝟐

𝑬𝟐
𝟏

𝒅𝟏

𝟏

𝒅𝟐

                                                                   (4.5) 

 

Onde:  

E1 = módulo de elasticidade do cilindro 1 

E2 = módulo de elasticidade do cilindro 2 

v1 =coeficiente de Poisson do cilindro 1 

v2 = coeficiente de Poisson do cilindro 2 

d1 = diâmetro do cilindro 1 

d2 = diâmetro do cilindro 2 

l = comprimento de contato  

 

4.1.7.1.2 Tensão de esmagamento 

 

De acordo com Budynas&Nisbett (2016), a tensão de esmagamento de um pino em 

contato com uma chapa é dada por: 

𝝈 =
𝑭

𝒕∗𝒅
                                                                                                                 (4.6) 

  

Onde: 

t= espessura da chapa 

d = diâmetro do pino 
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A partir da fórmula acima, e sabendo que tensão é a força sobre a área 

(Budynas&Nisbett, 2016), observa-se que a área sobre esmagamento é a área projetada do 

pino (t x d). 

 

4.1.7.1.3 Considerações 

Dada as equações acima, é possível observar que a tensão de Hertz é mais crítica que a 

de esmagamento, devido à maior área de contato da última em comparação com a primeira. 

De acordo com Petrobrás (2010), para o furo do olhal até 3% maior que o diâmetro externo do 

pino, usa-se tensão de esmagamento. Caso contrário, devem-se usar tensões hertzianas. Dessa 

forma, a fim de evitar a as concentrações críticas das tensões hertzianas, consideraremos um 

furo no limite. Ou seja: 

 

𝑭𝒐𝒍𝒈𝒂 = 𝟎, 𝟎𝟑 ∗ 𝒃 = 𝟏, 𝟕𝟏𝒎𝒎                                                                                         (4.7) 

 

O que nos resulta em: 

𝑑 = 58,7𝑚𝑚 
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4.1.7.2 Tensão de cisalhamento 

 

Um dos esforços que o olhal está submetido é a tensão cisalhante. A figura 4.6 

seguinte representa a área sob cisalhamento de um olhal.  

 

 

 

Figura 4.6 - Área de um olhal sob cisalhamento 

 

 

De acordo com Petrobrás (2010), o cisalhamento fv no olhal deve obedecer à seguinte 
relação: 

 

𝒇𝒗 =
𝑭𝒑𝒊𝒏𝒐

𝟐∗ 𝑹 𝒅𝒑𝒊𝒏𝒐 ∗𝑻
𝒅𝒂𝒏𝒆𝒍

𝟐

𝒅𝒇𝒖𝒓𝒐

𝟐
∗𝟐∗𝒕𝒂𝒏𝒆𝒍

≤ 𝟎, 𝟒 ∗ 𝑭𝒀                          (4.8) 

 

 Onde determinamos que o raio mínimo para o olhal de ser no mínimo R=69.18mm. 
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4.1.7.3 Tração 
 

Outro esforço que deve ser analisado é a tração sofrida pelo olhal. A figura 4.7 

demonstra a área sob tração.  

 

 

  

 

De acordo com Petrobrás (2010), a tração fa na área especificada acima, deve ser: 

𝒇𝒂 =
𝑭𝒑𝒊𝒏𝒐

𝟐∗𝒃𝟏∗𝑻 𝟒∗𝒃𝟐∗𝒕𝒂𝒏𝒆𝒍
≤ 𝟎, 𝟒𝟓 ∗ 𝑭𝒀                                                                      (4.9) 

 

Onde b1 e b2 são calculados de acordo com apêndice 8.1. O que é verificado pelos dados 

já especificados anteriormente. 

 

 

 

Figura 4.7 - Área de um olhal sob 
tração 
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5 ELEMENTOS FINITOS 
 

Para análise de elementos finitos foi usado ANSYS Workbench 19.2 para se fazer a 

análise estrutural no olhal de içamento. ANSYS é um pacote de Elementos finitos que é usado 

como critério em determinar a falha de materiais dúcteis.  

5.1 ANÁLISE 
 

A análise da estrutura está descrito ao longo desse capítulo. Serão apresentadas a forma 

em que a análise foi estruturada, descrevendo o processo de malha, os carregamentos 

aplicados e as condições de contorno. Ao final do capítulo serão apresentados os resultados, 

bem como um paralelo com os resultados obtidos no dimensionamento feito apresentado 

anteriormente, a fim de comparar os resultados em ambos os casos. 

5.1.1 Geometria do modelo 
 

Olhal de içamento é uma estrutura que é soldada a uma estrutura metálica com a 

finalidade de servir como um ponto de içamento. Uma vez que o objetivo de estudo desse 

trabalho é analisar o olhal em si, a estrutura a ser içada foi omitida do modelo e análise.  

O modelo 3D foi elaborado no SpaceClaim. SpaceClaim é parte do pacote de modelagem 

3D que faz interface com ANSYS Workbench. O olhal foi modelado, bem como o pino da 

manilha. Uma vez que a manilha não é objetivo de estudo desse trabalho ela foi omitida. Uma 

vez que o pino da manilha faz contato direto com o olhal, e a fim de transferir o carregamento 

entre o pino da manilha e o olhal de forma mais real, o pino da manilha também foi incluído 

na análise.  A figura 5.1 mostra o modelo tridimensional do olhal em conjunto com o pino da 

manilha. Tal modelo foi importado para o ANSYS para análise estrutural de elementos 

finitos. 
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Figura 5.1 - Modelo 3D 

5.1.2 Malha 
 

Uma parte muito importante para estudos de elementos finitos é o processo de criação de 

malhas. Para essa análise foram elementos hexagonais de malha onde possível. Foram usado 

um total de 67539 nós e 17465 elementos de malha, conforme mostra as figuras 5.2 e 5.3.   

 

Figura 5.2 - Elementos de malha do olhal 
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Figura 5.3 - Elementos de malha do pino da manilha 

 

 

5.1.3 Carregamento e condições de contorno 
 

Uma vez que o olhal é soldado na estrutura de içamento, o contato entre o olhal e a 
estrutura a ser içada foi considerado como fixo, uma vez que a estrutura içada não está sendo 
representada análise (Figura 5.4). 
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Figura 5.4 - Suporte fixo do olhal 

 

O carregamento do olhal foi aplicado nas extremidades do pino de acordo com os ângulos 

da lingada (Figura 5.6), já descrito acima. Além disso, o pino foi configurado como 

deslocamento zero no eixo Y e livre nos outros eixos de rotação, conforme apresentado na 

Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Deslocamento do pino 

 

 

 

 

Figura 5.6 - Força aplicada no pino 
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Por fim, o contato entre o pino e o olhal (Figura 5.7) de içamento foi configurado 
como fricção com coeficiente de atrito dinâmico de 0,15 (Budynas&Nisbett, 2016). 

 

 

 

Figura 5.7 - Contato entre olhal e pino 

 

5.1.4 Resultados 
 

O modelo discutido acima, foi analisado estruturalmente. Os resultados da análise 
estrutural do conjunto de içamento, bem como do olhal estão apresentados na Figura 5.8 e 
Figura 5.9, respectivamente, onde pode-se ver a tensão equivalente de Von Mises na estrutura 
de estudo. 
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Figura 5.8 - Resultados da análise estrutural do olhal e pino 

 

 

Figura 5.9 - Resultado da análise estrutural do olhal 

 A deformada do olhal também foi analisada e está apresentado na Figura 5.10. 
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Figura 5.10 - Deformação no olhal 

A fim de ver como se comporta as tensões máximas no olhal, foi feito um corte para 
analisá-lo internamente, conforme mostrado na figura 5.11. 

 
Figura 5.11 - Corte no olhal 
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6 CONCLUSÕES E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

Como se pode ver ao longo desse texto, normatizações como a N-2683 são baseadas 

em teorias da engenharia, como era de se esperar. Além disso, de acordo com os cálculos 

feitos anteriormente, vê-se que o dimensionamento para a carga inicial, faz-se conforme 

descrito ao longo deste texto.  

O dimensionamento do olhal feito conforme discutido ao longo do texto resultou nas 

dimensões apresentadas na tabela 6-1. 

Tabela 6-1 - Dimensões do olhal 

Raio externo do olhal 72 mm 

Espessura da chapa do olhal 50 mm 

Diâmetro externo do anel de reforço 120 mm 

Espessura do anel de reforço 10 mm 

 

Além disso, vemos pelos resultados de elementos finitos que há algumas 

concentrações de tensões no olhal. Entretanto, vemos que o resultado corrobora com o 

encontrado na planilha. As concentrações encontradas são pontuais e conforme demonstrado 

no corte da imagem acima, não apresenta grandes riscos à estrutura.  

Fazendo uma comparação da tensão equivalente de Von Mises apresentada acima com 

o material usado no dimensionamento e utilizando o AISC (American Institute of Steel 

Construction, 2016) como base para objetos submetidos à tensão tem que, para a metodologia 

ASD, o limite do material será de 150 MPa. Ao observar os resultados acima, tem-se que a 

tensão máxima é um pouco acima desse limite. Porém, pode-se observar também no corte 

feito que está tensão está concentrada apenas na superfície de contato e não atravessa a 

espessura do olhal. Dessa forma, as tensões não são críticas e o estudo de elementos finitos 

corrobora os resultados encontrados no dimensionamento feito na planilha de MathCAD com 

base na norma citada.  
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Como continuação desse trabalho, é proposto um olhar mais aprofundado sobre a 

utilização dos anéis do olhal. Os mesmos aumentam a área de contato com o pino e 

consequentemente diminuem a tensão aplicada.  
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8.1 – Apêndice 1 
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