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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste no dimensionamento de um transtêiner, equipamento 

para movimentação onshore de contêineres. Será feita a análise estática de seus componentes, 

assim como seus respectivos dimensionamentos, analisando se haverá falha em algum deles. 

O trabalho será dividido em estruturas e mecanismos, a fim de facilitar e organizar a 

elaboração do equipamento. As análises serão feitas de forma analítica e numérica, 

confrontando os resultados, a fim de atestar a veracidade dos cálculos.  

 

Palavras-Chave: Transtêiner, Contêiner, Onshore, Dimensionamento. 

 

 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper consists of designing a transtainer, equipment for handling containers 

onshore. It willbemadethe static analysis of its components, as well as their designing, 

analyzing if any of them will fail.Thepaper will be divided into structures and mechanisms, in 

order to facilitate and organize the preparation of equipment. Analyses will be made of 

analytical and numerical methods, comparing the results in order to certify the veracity of the 

calculations. 

 

Key-Words: Transtêiner, Container, Onshore, Design. 
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SIMBOLOGIA 

 

A – Área. 

a – Comprimento de um painel. 

Aaba – Área da aba. 

𝑨𝒓– Área real exposta. 

𝑨𝒕– Área total, Área da seção transversal resistente do parafuso. 

B– Distância entre faces. 

b – Altura de um painel, Largura útil do boleto de um trilho. 

C – Coeficiente aerodinâmico. 

Ca– Carga de serviço (kgf). 

𝑪𝒂𝒑– Capacidade de carga. 

𝐂𝟏 – Coeficiente aplicado à pressão limite em uma roda, sendo função da rotação da mesma. 

𝐂𝟐 – Coeficiente aplicado à pressão limite em uma roda, sendo função do grupo a que 

pertence o mecanismo. 

d – Diâmetro mínimo do cabo de aço. 

𝒅𝒆 – Diâmetro do eixo. 

𝑫𝑷– Diâmetro da polia. 

𝑫𝒓– Diâmetro da roda. 

𝑫𝑻– Diâmetro do tambor. 

E – módulo de Young.  

e – Espessura da alma. 

𝑬𝒂 – Erro absoluto. 

𝑬𝒓 – Erro relativo. 

𝒇 – Coeficiente de atrito de rolamento. 

Fcm– Força de inércia média. 



 

Fcmax– Força de inércia máxima. 

𝑭𝒎𝒂𝒙– Força máxima em cada roda. 

𝑭𝒎𝒊𝒏– Força mínima em cada roda. 

𝑭𝒑𝒐𝒓 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒂 – Solicitação em uma junta aparafusada 

𝑭𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒇𝒖𝒔𝒐 – Solicitação em um parafuso. 

𝑭𝒓 – Força média por roda. 

𝑭𝒓𝒐𝒍 – Força de rolamento. 

𝒇𝒔 – Fator de serviço. 

FSf – Fator de segurança para flambagem localizada. 

FSp – Fator de segurança. 

Fw– Força do vento. 

𝑭𝒘𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝟏– Força de vento total nas vigas principais. 

𝑭𝒘𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝟐 – Força de vento total nas pernas portantes. 

𝑯𝟏 – Coeficiente necessário à determinação do diâmetro de polias e tambores, sendo função 

do grupo do mecanismo. 

𝑯𝟐 – Coeficiente necessário à determinação do diâmetro de polias e tambores, sendo função 

da configuração entre polias e tambores. 

i – Relação de redução motor-tambor. 

𝑰𝒏 – Momento de inércia equivalente das peças em rotação. 

𝑰𝒙 – Momento de inércia do eixo x. 

𝑰𝒚 – Momento de inércia do eixo y. 

Jm– Aceleração ou desaceleração média. 

𝐊𝟏 – Coeficiente para majorar o valor da tração, relacionado ao peso próprio do cabo. 

𝐊𝟐 – Coeficiente para majorar o valor da tração, relacionado ao peso do moitão. 

𝐊𝟑– Coeficiente que majora peso de polias, cabo, moitão e componentes de montagem. 

𝐤′𝟏– Fator de serviço para freios. 

𝑲𝝈 – Coeficiente de flambagem localizada para tensões normais. 

𝑲𝝉 – Coeficiente de flambagem localizada para tensões cisalhantes. 

L – Comprimento das vigas principais. 

𝑳𝑻– Comprimento do tambor.  

𝑴𝒃𝒄𝒓𝒊𝒕 – Momento fletor crítico. 

𝑴𝒃𝒑𝒑 – Momento fletor devido ao peso próprio. 



 

𝑴𝒃𝒘 – Momento fletor devido ao vento.  

𝒎𝒄𝒑 – Massa do contrapeso. 

mest– Massa da estrutura. 

Mest – Momento de estabilidade. 

mL– Massa da carga. 

Mtomb – Momento de tombamento. 

𝑴𝒙–Coeficiente de majoração. 

N – Força normal. 

n– número de cabos que saem no moitão. 

𝑵𝒅 – Potência dinâmica do motor. 

𝑵𝒊– Potência de partida do motor. 

𝒏𝒎– Rotação do motor. 

NR – Potência de Regime. 

𝒏𝒕– Rotação do tambor. 

P – massa a ser içada. 

p– Passo de enrolamento. 

𝑷𝒂 – Pressão aerodinâmica. 

Pcm– Peso carro trolley e mecanismos. 

𝑷𝒄𝒑 – Peso do corrimão e passadiço, Peso do contrapeso. 

𝑷𝒄𝒕 – Peso da carga total. 

𝑷𝒅 – Pressão diametral. 

𝑷𝒍𝒊𝒎 – Pressão limite. 

𝑷𝒏– Potência Nominal. 

𝑷𝒑𝒂𝒋– Peso próprio acima da junta. 

𝑷𝒑𝒎 – Peso próprio dos mecanismos. 

Ppp– Peso da perna portante. 

𝑷𝒕𝒓 – Peso do carro Trolley. 

Pvc– Peso viga de cabeceira. 

Pvp– Peso da Viga principal. 

Q – Coeficiente para determinação do diâmetro dos cabos de aço. 



 

q – Coeficiente que depende do grupo em que está classificado no mecanismo. 

R – Relação entre tensão mínima e máxima na verificação a fadiga. 

𝐫𝒙 – Raio de giração para o eixo x. 

𝐫𝒚 – Raio de giração para o eixo y. 

Sg– Solicitação devido ao peso próprio. 

SH – Solicitação horizontal. 

SL – Solicitação devido à carga. 

𝑺𝒑 – Resistência de prova. 

Sw – Solicitação devido ao vento. 

T– Esforço máximo de tração que atua sobre o cabo. 

ta – Tempo de aceleração. 

𝒕𝒄 – Espessura mínima da chapa calandrada para confecção do tambor. 

𝑻𝒅– Torque dinâmico. 

𝑻𝒇– Torque de frenagem. 

𝑻𝒊– Torque de partida 

𝑻𝒎𝒂𝒙 – Torque máximo do motor de içamento. 

𝑻𝒑 – Força de aperto do parafuso. 

TR – Torque de Regime. 

𝑻𝒕– Torque do tambor. 

𝑽𝒄𝒓𝒊𝒕 – Cortante crítico. 

𝐕𝐄 –Velocidade de translação da estrutura. 

𝑽𝑳–Velocidade de içamento. 

𝐕𝐓–Velocidade de translação do carro Trolley. 

𝒘– Velocidade angular do motor. 

W1 – Carga distribuída devido ao passadiço com o corrimão. 

Wpp– Carga distribuída devido ao peso próprio. 

𝑾𝒕 – Coeficiente baseado nas inversões dos cabos de aço nas polias. 

𝑾𝑻𝑹 – Fator de tração. 

𝑾𝒙 – Módulo resistente em relação ao eixo x. 

𝑾𝒚 – Módulo resistente em relação ao eixo y. 



 

Za – Índice de avaliação para a influência a. 

Zb– Índice de avaliação para a influência b. 

Zc– Índice de avaliação para a influência c. 

𝜷 – Coeficiente, entre 1,10 e 1,25, que representa a influência das peças em rotação na 

necessidade de potência de partida. 

𝜹–Coeficiente de redução, Coeficiente que majora o momento de inércia. 

ηm – Rendimento do motor. 

ηt – Rendimento total do sistema. 

𝛌𝒙 – Índice de esbeltez para o eixo x. 

𝛌𝒚 – Índice de esbeltez para o eixo y. 

μ – Coeficiente de atrito. 

𝝁′– Coeficiente de atrito de valor 0,1 para mancal de deslizamento e 0,01 para mancal de 

rolamento. 

𝝆 – Massa específica do material utilizado. 

𝛔𝐚 – Tensão admissível. 

𝛔𝐜 – Composição das tensões. 

𝛔𝐞 – Tensão de escoamento. 

𝝈𝒑𝒑 – Tensão devido ao peso próprio das pernas. 

𝝈𝒑𝒑𝒂𝒑 – Tensão devido ao peso próprio acima das pernas. 

𝛔𝐫 – Tensão de ruptura. 

𝝈𝑻+𝒅 – Tensão devido ao peso do travessão e das diagonais. 

𝝈𝑬
𝑹 – Tensão de referência de Euler. 

𝝈𝑽
𝒄𝒓 – Tensão normal crítica de flambagem localizada. 

𝝈𝑽
𝑪 𝒄𝒓 – Tensão combinada crítica de flambagem localizada. 

𝛔𝟏 – Tensão superior devido ao momento fletor. 

𝛔𝟐 – Tensão superior devido ao momento fletor. 

𝝉 – Tensão cisalhante. 

𝝉𝒎á𝒙 – Tensão cisalhante máxima. 

𝝉𝒎é𝒅 – Tensão cisalhante média. 

𝝉𝒎𝒊𝒏– Tensão cisalhante mínima. 

𝝉𝑽
𝒄𝒓 – Tensão cisalhante crítica de flambagem localizada. 

υ – Coeficiente de Poisson. 



 

φ – Coeficiente dinâmico. 

𝛗𝐡 – Coeficiente dinâmico horizontal. 

𝝓𝑻– Deflexão final por superposição de esforços. 

𝝓𝟏 – Deflexão máxima devido à carga. 

𝝓𝟐– Deflexão máxima devido ao peso próprio. 

𝛚𝒙 – Coeficiente de flambagem global para o eixo x. 

𝝎𝒚 – Coeficiente de flambagem global para o eixo y. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO DE CARGA 

 

Para que o transporte de cargas em portos e armazéns seja realizado da maneira mais 

eficaz possível são necessárias máquinas robustas capazes de minimizarem as avarias dos 

produtos transportados, além de reduzirem os esforços antes realizados por máquinas menores 

ou até mesmo por serviço braçal. Entre os equipamentos mais utilizados em portos 

encontram-se o portêiner, o guindaste, a empilhadeira, os mobiles e o transtêiner. 

O portêiner, Figura 1.1, é um grande equipamento cuja fixação se dá no porto e é 

responsável pela movimentação de contêineres navio/porto. São capazes de 

carregar/descarregar cerca de 45 contêineres por hora e otimizam o processo de atracação.É 

através da quantidade de movimentações desse equipamento que se mede a produtividade de 

um terminal portuário. As intervenções feitas pela manutenção devem ser realizadas no 

próprio local de operação do equipamento, devido à sua altura, complexidade da estrutura, a 

limitação do comprimento dos cabos elétricos que o alimentam e ao fato de que ele se desloca 

em trilhos, tornando a sua movimentação lenta. As intervenções de manutenção são na maior 

parte das vezes preventiva, já que é o equipamento portuário que gera mais lucro, e o gasto 

com peças sobressalentes é alto, devido à alta complexidade da parte elétrica e por possuir 

peças mecânicas que precisam ser feitas sobre encomenda.  
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Figura 1.1: Portêiner 

 Fonte:http://www.btp.com.br/ 

 

Guindastes, Figura 1.2, são equipamentos geralmente compostos por uma grua, 

cabos ou correntes e roldanas, cuja finalidade é elevar e baixar materiais de pesos elevados 

assim como transportá-los horizontalmente para outros lugares.  

 

Figura 1.2: Guindaste portuário 

 Fonte: http://evsa.com.br/ 

 

As empilhadeiras, Figura 1.3, possuem uma extensa variação de tamanhos e são 

responsáveis para o transporte de carga por pequenas ou médias distâncias. As variações mais 

significativas desses equipamentos são as paleteiras, empilhadeiras de pequeno porte 

destinadas a transportar palétes, e as ReachStacker’s, equipamentos de grande porte que 

destinam-se a transportar e empilhar contêineres dentro do pátio portuário. A ocorrência de 
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manutenção por falha é bem superior à preventiva, por ser tratar de equipamentos com menor 

importância nos portos. 

 

Figura 1.3: Empilhadeira portuária 

Fonte: http://ahmsolution.com.br/ 

 

Os móbiles, Figura 1.4, são equipamentos pouco utilizados e se assemelham a um 

guindaste, mas possuem formas irregulares e se descolam por meio de correntes, fazendo com 

que a movimentação ocorra em pequenos perímetros. São utilizados para movimentação de 

cargas de projeto, e não contêineres, como os demais equipamentos. 

 

Figura 1.4: Mobile 

 Fonte: http://www.teporti.com.br/ 
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1.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O transtêiner, Figura1.5, é um equipamento utilizado para a movimentação de 

contêineres, podendo ser projetado em uma vasta gama de formas e dimensões. Capazes de 

elevar e transladar cargas, os transtêiners são constituídos por uma estrutura metálica 

autoportante que pode se movimentar sobre caminhos de rolamentos dispostos no piso ou 

sobre pneus. Sobre a estrutura de vigas duplas move-se um carro-guincho. Nessas condições, 

a carga do transtêiner é movimentada tridimensionalmente, limitada pelo vão do equipamento, 

pelo comprimento do caminho de rolamento e pela altura de elevação (CSM Indústria, 2013). 

 

 

Figura 1.5: Transtêiner 

Fonte:http://www.btp.com.br/  

 

O projeto consiste em um modelo de um transtêiner que translada sobre trilhos, 

apresentado seguindo as diretrizes básicas apresentadas na norma NBR8400. Para sua 

elaboração também foram utilizados conhecimentos adquiridos pelas disciplinas Mecânica 

dos Sólidos, Engenharia dos Materiais, Elementos de Máquinas, Projetos de Máquinas, 

Dinâmica, Métodos Computacionais, entre outras. A elaboração do projeto está dividida de 

acordo como fluxograma presente na Figura 1.6. 
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Figura 1.6: Fluxograma de elaboração do projeto
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2 DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

 

Nesse capítulo, foi realizado o dimensionamento da estrutura do equipamento, para tal, 

foram confrontados cálculos realizados de forma analítica e pelo método de elementos finitos. 

A Figura 2.1 demonstra a estrutura do equipamento projetado, com as medidas em mm. 

 

Figura 2.1: Estrutura do transtêiner a ser projetado 
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2.1 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

 

Seguindo diretrizes básicas para o início do projeto, apresentam-se primeiramente os 

dados referentes ao equipamento a ser projetado: 

 

 Carga média a ser içada: 10 toneladas; 

 Carga máxima a ser içada: 20 toneladas; 

 Região de trabalho: Local sujeito a corrosão e vento; 

 Caso II de solicitação; 

 Vida útil: 15 anos; 

 Velocidade de içamento(𝑉𝐿): 0,05 m/s; 

 Velocidade de translação da estrutura (𝑉𝐸 ): 1 m/s 

 Velocidade de translação do carro trolley (𝑉𝑇): 0,83 m/s 

 Comprimento das pernas portantes: 6 m 

 Comprimento das vigas principais (L): 12 m  

 Comprimento das vigas de cabeceira: 8 m 

 

2.1.1 Classificação das Estruturas dos Equipamentos 

 

As estruturas dos equipamentos foram classificadas em grupos, conforme o serviço 

que irão executar, a fim de determinar as solicitações que foram levadas em consideração no 

projeto. Os dois fatores que regem essa classificação são: classe de utilização e estado de 

carga. 
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2.1.1.1 Classe de Utilização 

 

A classe de utilização caracteriza a frequência de utilização do equipamento e fornece 

o número de ciclos que se espera que o equipamento trabalhe durante toda sua vida útil. O 

ciclo se inicia no içamento da carga e termina quando o equipamento está pronto para o 

içamento seguinte. O número de ciclos foi calculado da seguinte forma: 

 

 Ciclos = ciclos/hora x horas/dia x dias/ano x tempo de vida útil                                    (2.1) 

 

O equipamento realizará 4 ciclos por hora e será projetado para ter uma vida útil de 15 

anos. Considera-se também que o transtêiner trabalhará durante 345 dias/ano, numa jornada 

de trabalho de 16 horas/dia. Dessa forma, teve-se como esperado 331.200 ciclos. 

Pela Tabela 2.1, a estrutura se enquadra na classe de utilização C: até 6,3 x 105ciclos 

com utilização regular em serviço intermitente. 

 

Tabela 2.1: Classe de utilização 

Classe de 

utilização 
Freqüência de utilização do movimento de levantamento 

Número 

convencional 

de ciclos de 

levantamento 

A 
Utilização ocasional não regular, seguida de longos períodos 

de repouso 
6,3 x 104 

B Utilização regular em serviço intermitente 2,0 x 105 

C Utilização regular em serviço intensivo 6,3 x 𝟏𝟎𝟓 

D 
Utilização em serviço intensivo severo, efetuado, por 

exemplo, em mais de um turno 
2,0 x 106 

Fonte: NBR 8400(1984) 
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2.1.1.2 Estado de Carga 

 

O estado de carga caracteriza em que proporção o equipamento levanta a carga 

máxima, ou somente uma carga reduzida, ao longo de sua vida útil (NBR 8400, 1984). 

A capacidade do transtêiner projetado é de 20 toneladas e a carga média esperada para 

sua utilização nos portos é de 10 toneladas. Logo, pela Tabela 2.2, o protótipo se enquadrou 

no estado de carga 2: equipamentos que frequentemente levantam a carga nominal e 

comumente cargas compreendias entre 1/3 e 2/3 da carga nominal. 

 

Tabela 2.2: Estado de Carga 

Estado de carga Definição 
Fração mínima da 

carga máxima 

0 (muito leve) 

Equipamentos levantando excepcionalmente a 

carga nominal e comumente cagas muito 

reduzidas 

P = 0 

1 (leve) 

Equipamentos que raramente levantam a carga 

nominal e comumente cargas de ordem de 1/3 

da carga nominal 

P = 1/3 

2 (médio) 

Equipamentos que freqüentemente levantam 

a carga nominal e comumente cargas 

compreendias entre 1/3 e 2/3 da carga 

nominal 

P = 2/3 

3 (pesado) 
Equipamentos regularmente carregados com a 

carga nominal 
P = 1 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

2.1.1.3 Grupo da Estrutura e Coeficiente de Majoração 

 

Diante das informações obtidas da classe de utilização e do estado de carga verificou-

se, pela Tabela 2.3, que o equipamento pertence ao grupo 5e, portanto, pela Tabela 2.4, seu 

coeficiente de majoração é de 𝑴𝒙 = 1,12. 
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Tabela 2.3: Classificação da estrutura dos equipamentos (ou elementos da estrutura) em 

grupos 

Estado de cargas (ou estado de 

tensões para um elemento) 

Classe de utilização e número convencional de ciclos de 

levantamento (ou de tensões para um elemento) 

A 

6,3 x 104 

B 

2,0 x 105 

C 

6,3 x 𝟏𝟎𝟓 

D 

2,0x106 

0 (muito leve) 

P = 0 

1 2 3 4 

1 (leve) 

P = 1/3 

2 3 4 5 

2(médio) 

P = 2/3 

3 4 5 6 

3(pesado) 

P = 1 

4 5 6 6 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Tabela 2.4: Valores do coeficiente de majoração para equipamentos industriais 

Grupos 1 2 3 4 5 6 

Mx 1 1 1 1,06 1,12 1,20 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

2.1.1.4 Coeficiente dinâmico 

 

O coeficiente dinâmico pôde ser estabelecido através do tipo de equipamento a ser 

projetado e da velocidade de içamento da carga. Como está sendo projetado um transtêiner, 

que se assemelha a um pórtico, com uma velocidade de içamento de 0,05m/s, verificou-se, 

através da Tabela 2.5, que o coeficiente dinâmico é calculado da seguinte forma: 

 

𝜑 = 1,15                                                                                                                               (2.2) 
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Tabela 2.5: Valores do coeficiente dinâmico φ 

Equipamento Coeficiente Dinâmico (φ) Faixa de velocidade de 

elevação de carga (m/s) 

 

Pontes ou Pórticos Rolantes 

1,15 𝟎 < 𝑽𝒍 ≤ 𝟎, 𝟐𝟓 

1 + 0,6𝑉𝑙 0,25 < 𝑉𝑙 < 1 

1,60 𝑉𝑙 ≥ 1 

 

Guindaste com lanças 

1,15 0 < 𝑉𝑙 ≤ 0,5 

1 + 0,3𝑉𝑙 0,5 < 𝑉𝑙 < 1 

1,3 𝑉𝑙 ≥ 1 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

2.1.1.5 Coeficiente de Segurança da Estrutura e tensão admissível 

 

Conforme o caso de solicitação foi possível determinar, pela Tabela 2.6, o fator de 

segurança da estrutura e, consequentemente, sua tensão admissível. Como a estrutura possui o 

caso II de solicitação, seu fator de segurança é de FSp = 1,33. Sendo assim, é possível 

calcular sua tensão admissível: 

 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑒

𝐹𝑆𝑝
                                                                                                                              (2.3) 

𝜎𝑎 =
250

1,33
= 188𝑀𝑃𝑎 

 

Tabela 2.6: Valores do fator de segurança em relação ao caso de solicitação 

Caso de Solicitação Caso I Caso II Caso III 

FSp 1,5 1,33 1,1 

Fonte: NBR 8400 (1984) 
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2.1.2 Análise Estática e Dimensionamento das Vigas Principais 

 

Foram escolhidas vigas principais de comprimento L=12 m e de perfil I, que terá suas 

dimensões estabelecidas conforme a análise estática da viga sob carga máxima. 

Para os cálculos iniciais do dimensionamento foi escolhido o aço estrutural ASTM 

A36, cujas propriedades mecânicas são: 

 Tensão de escoamento (𝜎𝑒): 250 MPa 

 Tensão de ruptura (𝜎𝑟): 400 MPa 

 Massa específica (ρ): 7860 𝑘𝑔 𝑚3⁄   

O peso do carro Trolley (𝑃𝑡𝑟) mais o do passadiço com corrimão (𝑃𝑝𝑐) foi estimado em 

1,5 toneladas (Brasil et al., 1988). 

As pernas distam de 9,0 m e foiconsiderado que a estrutura é simétrica, com isso a 

carga total (carga do contêiner + peso do carro trolley + passadiço com corrimão) é dividida 

igualmente entre as vigas principais. 

 

𝑃𝑐𝑡 =
𝑃𝑡𝑟+𝑃𝑝𝑐+𝑃𝑐

2
                                                                                                                 (2.4) 

𝑃𝑐𝑡 =
1 + 0,5 + 20

2
= 10,75𝑡 

Antes de a análise estática ser realizada foi necessário saber a posição da carga que 

apresentará o momento fletor mais crítico para a estrutura. Para essa finalidade, foi elaborado 

um programa no MatLab, que movimenta a carga em toda a estrutura e analisa o momento 

fletor crítico e o cortante crítico em cada posição da carga. Com isso, chegou-se a conclusão 

de que a posição mais crítica é na ponta da lança, como mostrado nas Figura 2.2 e Figura 

2.3. 
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Figura 2.2: Momento fletor crítico x posição da carga 

 

Figura 2.3: Cortante crítico x posição da carga 

. 

O programa encontrou os seguintes momento fletor e cortante críticos: 
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𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡 = −309,94𝑘𝑁. 𝑚 

𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 = 103,63𝑘N 

 

Com base nesses dados, os tipos de solicitações na viga encontram-se na Figura 2.4, 

onde P1 = 10,5 t,é a força provocada pelo carro trolley e pela carga, enquanto w1= 

500𝑥9,81 

12
= 409

𝑁

𝑚
 é o carregamento distribuído provocado pelo passadiço com corrimão. 

 

 

Figura 2.4: Solicitações nas vigas principais 

 

Analisando os momentos provocados no ponto x = 0 e as forças verticais, 

desconsiderando o peso próprio, chegou-se às seguintes equações: 

 

∑ 𝑀𝐴 = 9,0. 𝑅𝑏 − 12.10,5.9,81 −   409.12.6 = 0                                                               (2.5) 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 − 10,5.9,81 − 409.12 = 0                                                                        (2.6) 

 

E resolvendo o sistema, encontraram-se as reações. 

 

𝑅𝑎 = −33,5𝑘𝑁 

𝑅𝑏 = 139,0𝑘𝑁 
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Notou-se que a reação da primeira perna está com o sinal negativo, isto significa que 

na verdade o sentido da força é para baixo, e não para cima. Com as reações calculadas, 

dividiu-se a viga em duas seções, a fim de calcular e confeccionar os gráficos do momento 

fletor, Figura 2.6, e do cortante, Figura 2.5, em todo seu comprimento. 

 

 

Figura 2.5: Cortante x comprimento da viga 

 

 

Figura 2.6: Momento Fletor x comprimento da viga 

 

Assim, foi possível estabelecer o momento fletor e o cortante crítico para esta posição 

da carga, ambos na posição x= 9,0 m. 

 

𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡 = 103,62𝑘𝑁 

𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡 = −309,93𝑘𝑁. 𝑚 
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Comparando os resultados analíticos e numéricos, chegou-se à conclusão de que o erro 

entre os dois métodos encontrou-se na segunda casa decimal, resultando numa boa precisão 

entre os dois tipos de cálculo. A análise do erro absoluto e do erro relativo do momento fletor 

crítico entre o resultado analítico e numérico encontra-se nas equações 2.7 e 2.8: 

 

𝐸𝑎 = |𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑛 − 𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎|                                                                                                 (2.7) 

𝐸𝑎 = |−309,94 + 309,93| = 0,01 

𝐸𝑟 = |
𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑛−𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎

𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡𝑎
|                                                                                                           (2.8) 

𝐸𝑟 = |
−309,94 + 309,93

−309,93
| = 32,26. 10−6 

 

E a tensão devida ao momento fletor crítico pôde ser calculada através da seguinte 

expressão, da qual se pode tirar o módulo resistente em relação ao eixo x (Wx): 

 

188𝑀𝑃𝑎 =
𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡

𝑊𝑥
                                                                                                             (2.9) 

𝑊𝑥 ≥
𝑀𝑏𝑐𝑟𝑖𝑡

188
 

𝑊𝑥 ≥
309934690[𝑁. 𝑚𝑚]

188[𝑀𝑃𝑎]
 

𝑊𝑥 ≥ 1648,60.10³𝑚𝑚³ 

 

Como ainda não foi considerada a tensão provocada pelo peso próprio de cada viga 

principal, assim como o coeficiente dinâmico e coeficiente de majoração, foi escolhido um 

perfil que possua um módulo resistente confortavelmente maior que o calculado, ou seja, o 

perfil 1200x244, através do catálogo de vigas soldadas de perfil I do fabricante SoldaViga. 
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As dimensões do perfil, assim como a área, o módulo resistente e o momento de inércia em 

relação ao eixo x encontram-se na Figura 2.7: 

 

Figura 2.7: Dimensões do perfil das vigas principais 

 

𝐴 = 311,3𝑐𝑚² 

𝑊𝑥 = 13733𝑐𝑚³ 

𝑊𝑦 = 1512𝑐𝑚³ 

𝐼𝑥 = 720523𝑐𝑚4 

Com isso, foi possível fazer os cálculos da tensão resultante devido a todos os esforços 

atuantes nas vigas principais.  
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2.1.2.1 Solicitação Devido ao Peso Próprio 

 

Para o cálculo do peso próprio, foi calculado o volume da viga principal e o 

multiplicou pela massa específica do material utilizado, a saber, aço ASTM A36 com massa 

específica de 7860 𝑘𝑔 𝑚³⁄ . 

Massa da viga = 0,03113 𝑚² . 12 𝑚 . 7860 𝐾𝑔 𝑚³⁄ = 2936 kg. Como a massa da 

viga é distribuída, seu peso assim será: 

 

𝑊𝑝𝑝 =
2936 𝑥 9,81

12
= 2400

𝑁

𝑚
                                                                                         (2.10) 

 

Pôde-se considerar o passadiço com corrimão como uma carga distribuída ao longo da 

viga principal dado por w1, já calculada. 

 

w1= 409 N/m 

 

Foi acrescentado ainda nessa seção, o esforço devido ao carro trolley, representado por 

uma força de valor 4.905N na ponta da viga. 

A solicitação foi calculada pela razão do momento fletor máximo encontrado (M), 

conforme Figura 2.9,com o módulo de resistência da viga (W). 

 

𝑆 =
𝑀

𝑊
                                                                                                                                 (2.11) 



38 

 

 

Figura 2.8: Cortante devido ao peso próprio na viga principal 

 

 

Figura 2.9: Momento fletor devido ao peso próprio na viga principal 

 

𝑆𝑔 =  
𝑀

𝑊𝑥
=  

27355,5

13733
= 2,0 𝑀𝑃𝑎                                                                                  (2.12) 

  

2.1.2.2 Solicitação Devido à Carga 

 

Na ponta da viga, x = 12 m, foi encontrada a posição mais crítica para flexão e, de 

acordo com a Figura 2.11, encontrou-se o maior momento, logo a carga foi colocada nessa 

situação para que se encontrasse sua solicitação máxima. 

A força (FL) provocada pela carga é FL= (20000kg. 9,81 m/s²)/2 ( 2 vigas principais) = 

98100N. 
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Figura 2.10: Cortante devido à carga na viga principal 

 

 

Figura 2.11: Momento fletor devido à carga nas vigas principais 

 

𝑆𝐿 =  
𝑀

𝑊𝑥
=  

294300

13733
= 21,4 𝑀𝑃𝑎                                                                                 (2.13) 

 

2.1.2.3 Solicitação Devido ao Movimento Horizontal da Carga 

 

O procedimento utilizado para calcular a solicitação horizontal da viga principal foi 

todo baseado na Norma NBR 8400. 

Sabendo que a massa da carga (mL) é 20t e que a massa da estrutura(mest) pode ser 

aproximada para 18t, foi verificado: 

Normal às rodas motoras: 
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𝑁 =  𝜇[(mL +  mest). 9,81] (
𝑛º 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑛º 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
)                                                       (2.14) 

 

Utilizando um total de 8 rodas, sendo que dessas 4 são motoras 

 

𝑁 = 0,15(20000 + 18000). 9,81. (
4

8
) = 27958 𝑁 

 

Cálculo da aceleração ou desaceleração média (Jm): 

𝐽𝑚 =  
𝐹

𝑚𝐿+𝑚𝑒𝑠𝑡
=

27958

20.000+18.000
= 0,74𝑚/𝑠²                                                            (2.15) 

  

Força de inércia média:  

 

𝐹𝑐𝑚 =  𝑚𝐿. 𝐽𝑚 = 20000 . 0,74 = 14800 𝑁                                                                        (2.16) 

 

Coeficiente 𝜇: 

 

𝜇 =  
𝑚𝐿

𝑚𝑒𝑠𝑡
=

20000

18000
= 1,1                                                                                                (2.17) 

 

Como 𝜇 > 1, pode-se usar a fórmula: 

 

𝜑ℎ = √2 + 𝜇 +
1

𝜇
                                                                                                                (2.18) 
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𝜑ℎ = 2 

Assim, foi possível calcular o valor de FcMax e ,pela Figura 2.13, foi verificado o 

momento gerado por essa força. 

 

𝐹𝑐 𝑚𝑎𝑥 =  𝐹𝑐𝑚 . 𝜑ℎ                                                                                                                (2.19) 

𝐹𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 29600 𝑁 

 

 

Figura 2.12: Cortante devido à solicitação horizontal na viga principal 

 

 

Figura 2.13: Momento fletor devido à solicitação horizontal nas vigas principais 

 

𝑆𝐻 =
𝑀

𝑊𝑦
=

59200

1512
= 39 𝑀𝑃𝑎                                                                                        (2.20) 
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2.1.2.4 Solicitação Devido aos Efeitos Climáticos 

 

A ação do vento depende essencialmente da forma da estrutura e deve ser prevista na 

direção mais desfavorável (NBR 8400, 1984). 

O clima local se enquadra no caso II – equipamento em serviço normal com vento 

limite de serviço – e tem o valor da pressão aerodinâmica de Pa = 250 N/m², de acordo com a 

Tabela 2.7, apresentada abaixo. 

 

Tabela 2.7: Valores da pressão aerodinâmica 

Altura em 

relação ao 

solo (m) 

Vento limite de serviço 
Vento máximo 

 (equipamento fora de serviço) 

Velocidade Pressão 

aerodinâmica 

(N/m²) 

Velocidade Pressão 

aerodinâmica 

(N/m²) (m/s) (km/h) (m/s) (km/h) 

0 a 20 

20 72 250 

36 130 800 

20 a 100 42 150 1100 

Mais de 100 46 165 300 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

O cálculo da força de vento foi feito da seguinte maneira: 

 

𝐹𝑤 = 𝐶. 𝐴. 𝑃𝑎                                                                                                                       (2.21) 

A = 14,4 m²(área exposta ao vento) 

C = coeficiente aerodinâmico 

 

O coeficiente aerodinâmico depende da relação l/h, de acordo com a Tabela 2.8: 
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Tabela 2.8: Valores de coeficiente aerodinâmico 

 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

𝑙

ℎ
=

12

1,2
= 10                                                                                                                     (2.22) 

 

Pela Tabela 2.8, C = 1,4. E a força de vento exercida sobre a viga ficou: 

 

𝐹𝑤 = 1,4 . 14,4 . 250 = 5040 𝑁 

 

Pela Figura 2.15, encontrou-se o momento fletor na viga. 
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Figura 2.14: Cortante devido à carga de vento na viga principal 

 

 

Figura 2.15: Momento fletor devido à carga de vento na viga principal 

 

𝑆𝑤 =  
𝑀

𝑊𝑦
=  

3360

1512
= 2,2 𝑀𝑃𝑎                                                                                      (2.23) 

 

2.1.2.5 Composição das Tensões 

 

Através das tensões calculadas, do coeficiente dinâmico e do coeficiente de 

majoração, foi possível obter a tensão efetiva a que as vigas principais estão sendo 

submetidas, verificando se o perfil escolhido realmente suporta as solicitações impostas a ele 

(NBR 8400, 1984). 

 

𝜎 = 𝑀𝑥(𝑆𝑔 + 𝜑. 𝑆𝐿 +  𝑆𝐻) + 𝑆𝑤                                                                                        (2.24) 

𝜎 = 1,12(2,0 + 1,15.21,4 + 39,0) + 2,2 
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𝜎 = 75,7 𝑀𝑃𝑎 < 188 𝑀𝑃𝑎 

 

Reparou-se que a tensão total a que a estrutura é submetida é menor que a tensão 

admissível calculada. Logo, a viga não corre risco de falhar por escoamento. 

 

2.1.2.6 Flambagem Localizada 

 

Para o cálculo de verificação da flambagem localizada foi considerado um painel na 

lateral da viga principal, com as solicitações mostradas na Figura 2.16, devido à carga e ao 

peso próprio. 

 

Figura 2.16: Solicitações para a verificação da flambagem localizada 

 

Neste caso, o valor de a e b são os valores do comprimento da viga e sua altura, 

respectivamente. 

 

𝑎 = 12𝑚 

𝑏 = 1,2𝑚 

Fazendo o somatório de momentos no ponto A e o somatório de forças verticais, 

chegou-se às seguintes equações: 
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∑ 𝑀𝐴 = 9,0 .  𝑅𝑏 − 12 . 103,005 −   2,089 . 12 . 6 = 0                                                    (2.25) 

𝑅𝑏 = 159,81𝑘𝑁 

∑ 𝐹𝑦 = 𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 − 103,005 − 2,809 . 12 = 0                                                                   (2.26) 

𝑅𝑎 = −23,099𝑘𝑁 

 

E, como é considerado apenas um painel, calculou-se o momento fletor e o cortante, 

somando o cortante devido ao peso próprio e devido à carga, no ponto a/2, ou 6m. 

 

𝑀𝑏(6) + 2,809. 𝑥. (
𝑥

2
) − (−23,099). 𝑥 = 0                                                                      (2.27) 

 

Para x = 6m: 

 

𝑀𝑏(6) = −189,156𝑘𝑁. 𝑚 

𝑉(6) = 𝑉𝑝𝑝(6) + 𝑉𝐿(6)                                                                                                      (2.28) 

𝑉(6) = −7,25 − 32,7 = −39,95𝑘𝑁 

 

Como a viga é forçada para baixo, apresenta tensões trativas, devido ao momento 

fletor, na parte inferior e tensões compressivas na parte superior. A tensão devido ao cortante 

é constante em toda sua altura, calculada com a área da alma (1155,2mm x 9,5mm). 

 

𝜎1 =
𝑀𝑏(6)

𝑊𝑥
                                                                                                                        (2.29) 
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𝜎1 =
−18915600[𝑁. 𝑐𝑚]

13733[𝑐𝑚³]
= 13,77𝑀𝑃𝑎 

𝜎2 = −𝜎1 = −13,77𝑀𝑃𝑎 

𝜏 =
𝑉(6)

𝐴𝐴
                                                                                                                             (2.30) 

𝜏 =
−39950

115,52 . 0,95
= −3,65𝑀𝑃𝑎 

 

A alma é o painel crítico da viga, pois possui a menor espessura (e). Com as tensões 

calculadas foi possível estabelecer a tensão de referência de Euler através da equação abaixo, 

adotando um coeficiente de Poisson 𝜐 = 0,3. 

 

𝜎𝐸
𝑅 =

𝜋².𝐸

12(1−𝜐²)
(

𝑒

𝑏
)

2

                                                                                                       (2.31) 

𝜎𝐸
𝑅 =

𝜋². 207000

12(1 − 0,3²)
(

9,5

1155,2
)

2

= 12,65𝑀𝑃𝑎 

 

E o painel pôde ser classificado como Nº 3 e Nº 5, de acordo com a Tabela 2.9. 
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Tabela 2.9: Valor dos coeficientes de flambagemKσ e Kτ para placas apoiadas sobre as 

quatro bordas 

 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

De acordo com a Tabela 2.9,foi possível estabelecer os coeficientes de flambagem 

localizada, de acordo com suas classificações. 

𝜃 =
𝜎1

𝜎2
                                                                                                                                (2.32) 
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𝜃 = −1 

𝛼 =
𝑎

𝑏
                                                                                                                                  (2.33) 

𝛼 =
12

1,2
= 10 ≥ 1 

 

Logo, pela Tabela 2.9: 

 

𝐾𝜎 = 23,9                                                                                                                           (2.34) 

𝐾𝜏 = 5,34 +
4

𝛼²
                                                                                                                    (2.35) 

𝐾𝜏 = 5,34 +
4

10²
= 5,38 

 

E as tensões críticas foram calculadas e comparadas com as tensões devido ao 

momento fletor e ao cortante através das seguintes equações: 

 

𝜎𝑉
𝑐𝑟 = 𝐾𝜎 . 𝜎𝐸

𝑅                                                                                                                   (2.36) 

𝜎𝑉
𝑐𝑟 = 23,9.12,65 = 302,34𝑀𝑃𝑎 > 𝜎1 

𝜏𝑉
𝑐𝑟 = 𝐾𝜏. 𝜎𝐸

𝑅                                                                                                                    (2.37) 

𝜏𝑉
𝑐𝑟 = 5,38.12,65 = 68,06𝑀𝑃𝑎 > 𝜏 

 

Para completar a análise, calculou-se a tensão combinada e a comparou com a tensão 

combinada crítica. 
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𝜎c = √𝜎1² + 3𝜏²                                                                                                                 (2.38) 

𝜎c = √13,77² + 3(−3,65)² = 15,15𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑉
𝐶 𝑐𝑟 =

√𝜎1²+3𝜏²

(1+𝜃)

4
.

𝜎

𝜎𝑉𝑐𝑟
+√(

(3−𝜃)

4
.

𝜎

𝜎𝑉𝑐𝑟
)

2

+(
𝜏

𝜏𝑉𝑐𝑟
)

2
                                                                    (2.39)  

𝜎𝑉
𝐶 𝑐𝑟 =

15,15

√(
13,77

302,34
)

2

+ (
−3,65

68,06
)

2
= 215,32𝑀𝑃𝑎 

 

E pela Tabela 2.10, foi possível calcular o coeficiente de segurança para a flambagem 

localizada, para um painel inteiriço de caso II. 

 

Tabela 2.10: Coeficiente de segurança na flambagem localizada 

 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

FSf = 1,50 + 0,125(θ − 1)                                                                                                (2.40) 

FSf = 1,50 + 0,125(−1 − 1) = 1,25 

 

E assim, verificou-se que a viga principal passa no teste de flambagem localizada: 
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𝜎𝑉
𝐶 𝑐𝑟

𝐹𝑆𝑓
=

215,32

1,25
= 172,26𝑀𝑃𝑎 > 𝜎c 

 

2.1.2.7 Verificação das Estruturas Soldadas Contra Fadiga 

 

As chapas da viga principal serão unidas através de soldas. Aqui foi realizado o 

cálculo para verificar se a solda falhará por fadiga. Foram utilizadas soldas filete e qualidade 

comum, como ilustrada na Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17: Vista de perfil e isométrica da viga principal com detalhes da solda 

 

Inicialmente, foi feita a análise voltada aos esforços realizados pelo movimento 

horizontal da carga e pela carga de vento.  

 

𝜏𝑚é𝑑 =
𝐹𝑤+𝐹𝐻

2𝑥𝐴𝑎𝑏𝑎
=  

5040+31376

2𝑥2𝑥450𝑥6,3
= 3,2 𝑀𝑃𝑎                                                                (2.41) 

 

Como a tensão a atua nos dois sentidos: 

 

𝜏𝑚á𝑥 = 3,2 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑚𝑖𝑛 =  −3,2 𝑀𝑃𝑎 
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𝑅 =  
𝜏𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑚á𝑥
=  −1                                                                                                              (2.42) 

 

 

Figura 2.18: Cisalhamento no material e cordão de solda 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Pela Figura 2.18, foi verificado que τfad= 80 MPa no cordão de solda, valor bem 

maior que τmáx= 3,2 MPa. Logo, a solda não sofrerá problemas com fadiga devidos as 

solicitações horizontais de carga de vento e pendulação da carga. 

Analisou-se a solda agora sobre o ponto de vista da fadiga devido à tensão causada 

pela carga e pelo peso próprio: 

 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝑀𝑥(𝑆 + 𝜑. 𝑆𝐿)                                                                                                        (2.43) 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝑀𝑥(𝑆𝐺)                                                                                                                   (2.44) 

𝑅 =  
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚á𝑥
=

2,24

29,8
= 0,07                                                                                               (2.45) 
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Figura 2.19: Tensão limite de fadiga a tração 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Como em compressão as tensões são as mesmas calculadas para a tração, foi adotado 

o valor de fadiga relativo à tração, por esse ser mais crítico. 

Classificando a solda como K0, pouco risco de ruptura, e qualidade comum (QC), se 

deu, pela Figura 2.19: 

 

σfad = 142 MPa > σmáx= 29,8 MPa   

 

Assim, a solda da viga principal passou no teste contra a fadiga. 

 

2.1.2.8 Verificação de Necessidade de Contraflexa 

 

As vigas principais dos equipamentos foram projetadas com uma contraflexa cujo 

valor é igual à deflexão ocasionada pelo peso próprio das vigas mais 50% da soma do peso 

próprio do carro e da carga máxima. Fica a critério do fabricante a aplicação da contraflexa 

nos seguintes casos:  
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 Quando o valor calculado for inferior a 5 mm ou 1/2000 do vão (o que for 

maior); 

 Para vigas fabricadas de perfis simples. (NBR 8400, 1984) 

 

Foi utilizada a superposição dos esforços para encontrar a flexa máxima na viga 

principal. Primeiramente, é apresentada a deflexão causada pela carga na mesma: 

 

  

       

Figura 2.20: Viga Principal e Carga máxima (P) 

 

Ponto de deflexão máxima: 

 

𝑥 =  
𝐿√3

3
= 5,196 𝑚 

 

Deflexão máxima devido à carga (𝜙1): 

 

𝜙1 = 0,385 (
𝑃.𝑎.𝐿²

6.𝐸.𝐼
)                                                                                                        (2.46) 

𝜙1 = 0,385 (
10750 . 9,81 . 3 . 9²

6 . 200 . 109 . 720523 . 10−8
) = 1,14 𝑚𝑚 
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E agora, foi analisada a deflexão máxima devido ao peso próprio da viga: 

 

 

      Figura 2.21: Viga Principal e Peso Próprio (P) 

 

𝜙2 =  
𝑃.𝑏 [ 𝑥3− (𝐿2− 𝑏2).𝑥]

6.𝐸.𝐼.𝐿
                                                                                                 (2.47) 

 

Utilizando x = 5,196 m, ponto de deflexão máxima: 

 

𝜙2 = − {
2900 . 9,81 . 3[(5,196)3 −  (92 − 32). 5,196]

6 . 200 . 109 . 720523 . 10−8 . 9
} =  −0,256 𝑚𝑚 

 

Assim, a deflexão máxima encontrada por superposição de esforços na viga principal 

foi de: 

 

𝜙𝑇 =  𝜙1 + 𝜙2                                                                                                                  (2.48) 

 

𝜙𝑇 = 1,14 − 0,256 = 0,884 𝑚𝑚 

 

O resultado obtido se enquadrou no primeiro caso citado pela norma e, portanto não 

teve necessidade de contraflexa para a viga principal. 
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2.1.2.9 Análise Numérica das Vigas Principais 

 

Foi utilizado o software ANSYS para a análise das tensões devido à carga e ao peso 

próprio, assim como a deformação no eixo Y, nas vigas principais. Abaixo encontram-se, 

respectivamente, os resultados para as tensões e as deformações. 

 

 

Figura 2.22: Análise numérica das tensões devido à carga e ao peso próprio na viga 

principal, realizada pelo ANSYS 

 

 

Figura 2.23: Análise numérica da deformação no eixo Y, na viga principal, realizada 

pelo ANSYS 
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Analisando os resultados, verificou-se que a tensão da carga somada com a do peso 

próprio é de 24,089MPa, na posição onde a viga se encontra apoiada na perna dianteira 

(x=9m), e a deformação máxima no eixo Y é de 9,2066. 10−4. Comparando o resultado para 

a tensão com o resultado analítico, foi possível chegar aos seguintes erros absolutos e 

relativos: 

 

𝐸𝑎 = |𝑁𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝐴𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜|                                                                                          (2.49) 

𝐸𝑎 = |24,089 − 23,4| = 0,689𝑀𝑃𝑎 

𝐸𝑟 = |
𝑁𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜−𝐴𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜

𝑁𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜
|                                                                                                     (2.50) 

𝐸𝑟 = |
24,089 − 23,4

24,089
| = 2,86% 

 

Tais erros foram aceitáveis e, podem ser explicados pela malha grosseira que foi 

utilizada na simulação e na propagação de erro de arredondamento nos cálculos analíticos. 

 

2.1.3 Dimensionamento das Vigas de Cabeceira 

 

Para o dimensionamento das vigas de cabeceira, foi considerado um comprimento de 

8m e um perfil em U, com as dimensões indicadas na Figura 2.24. (Beer et al., 2011). 
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Figura 2.24: Dimensões do perfil das vigas de cabeceira 

𝐴 = 1850𝑚𝑚² 

𝑊𝑥 = 99,2𝑐𝑚³ 

𝑊𝑦 = 10,2𝑐𝑚3 

 

Com os dados obtidos, foi possível calcular os momentos devido ao peso próprio e à 

ação do vento, já que a mesma não sofre momento fletor devido à solicitação pela carga, nem 

por solicitação pela pendulação do carregamento. 

 

2.1.3.1 Solicitação Devido ao Peso Próprio 

 

Massa da viga = 0,00185𝑚² . 8 𝑚 . 7860 𝑘𝑔 𝑚³⁄ =  117 kg. Como a massa da viga 

é distribuída, sua distribuição assim será: 
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wpp= 
117 .9,81

8
= 144 𝑁/𝑚 

 

 

Figura 2.25: Cortante devido ao peso próprio de vento na viga de cabeceira 

 

 

Figura 2.26: Momento fletor devido ao peso próprio na viga de cabeceira 

 

 

Pela Figura 2.26, encontrou-se um momento máximo (M) de 1152 N.m, e assim: 

𝑆𝑝𝑝 =  
𝑀

𝑊𝑥
=  

1152

99,2
= 11,6 𝑀𝑃𝑎                                                                                  (2.51) 

 

2.1.3.2 Solicitação Devido Aos Efeitos Climáticos 

 

Fw = C. A. Pa                                                                                                                        (2.52) 

A = 1,43 m² (área exposta ao vento) 
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C = 1,6 

Pa = 250 N/m² 

𝐹𝑤 = 1,6.1,43.250 = 572 𝑁 

A carga de vento é distribuída ao longo da viga, com distribuição de w = 572/8 = 

71,5N/m. 

 

 

Figura 2.27: Cortante devido à carga de vento na viga de cabeceira 

 

 

Figura 2.28: Momento fletor devido à carga de vento na viga de cabeceira 

 

Pela análise da Figura 2.28, encontrou-se o valor da tensão causada devida carga de 

vento: 

𝜎𝑤 =  
𝑀

𝑊𝑦
=  

572

10,2
= 56,1 𝑀𝑃𝑎                                                                                    (2.53) 
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2.1.3.3 Composição das Tensões 

 

Calculadas todas as tensões que atuam na viga de cabeceira, pôde-se fazer a 

composição das tensões para verificar a resistência da viga ao escoamento. 

 

𝜎 = 𝑀𝑥(𝑆𝑔 + 𝜑. 𝑆𝐿 + 𝑆𝐻) + 𝑆𝑤                                                                                        (2.54) 

𝜎 = 1,12(11,6) + 56,1 

𝜎 = 69,1 𝑀𝑃𝑎 < 188 𝑀𝑃𝑎 

 

Calculando o coeficiente de segurança (CS): 

 

CS =  
σadm

σ
=  

188

69,1
= 2,72                                                                                            (2.55) 

 

Reparou-se que a tensão total em que a estrutura é submetida é menor que a tensão 

admissível calculada, com um coeficiente de segurança aceitável. Logo, a viga não corre risco 

de falhar por escoamento. 

 

2.1.3.4 Verificação das Estruturas Soldadas Contra Fadiga 

 

A viga escolhida não apresenta soldas e, portanto não foi analisada contra a fadiga 

nesse aspecto. 
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2.1.4 Dimensionamento das Pernas da Estrutura 

 

As pernas da estrutura possuem o comprimento de 6m, devido à altura de içamento do 

contêiner. Foi realizado o dimensionamento contra flambagem, pois estão sendo solicitadas à 

compressão. Considerou-se a carga acima de duas pernas, representando a posição mais 

crítica. Com base nessas informações foi escolhido o seguinte perfil em U para estas vigas 

conforme Figura 2.29 (Beer et al., 2011): 

 

Figura 2.29: Dimensões do perfil das pernas 

 

A = 6430𝑚𝑚² 

I𝑥 = 134. 106𝑚𝑚4 

I𝑦 = 3,34. 106𝑚𝑚4 

 

Foi considerado o uso de travessão e diagonais para evitar a flambagem no eixo Y e 

foi feita a suposição de que o peso dessas estruturas seja de 2 kN. Abaixo se encontra os 
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cálculos para a determinação das tensões devido à solicitação imposta pelos travessões e 

diagonais (𝜎𝑇+𝑑), peso próprio acima das pernas (𝜎𝑝𝑝𝑎𝑝), peso próprio das pernas (𝜎𝑝𝑝), pela 

carga (𝑆𝐿) e pela ação do vento (𝑆𝑤), respectivamente. 

 

𝜎𝑇+𝑑 =
2000

2 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠.𝐴
                                                                                                            (2.56)  

𝜎𝑇+𝑑 =
2000

2 .6430
= 0,16𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑝𝑝𝑎𝑝 =
(2.P𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙+P𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦+P𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑙𝑎çã𝑜+2.P𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎𝑠).𝑔

4 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠.𝐴
        (2.57) 

𝜎𝑝𝑝𝑎𝑝 =
(2.2,93 + 1 + 0,5 + 2.0,12). 10³. 9,81

4 .6430
= 2,90𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑝𝑝 = 𝜌. 𝑔. 𝐿                                                                                                                        (2.58) 

𝜎𝑝𝑝 = 7860.9,81.6 = 0,46𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝐿 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

2 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠.𝐴
                                                                                                                 (2.59) 

𝑆𝐿 =
20.10³. 9,81

2 .6430
= 15,26𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝑤 =
𝑃.𝐶.𝐻.𝐿

𝐴
                                                                                                                          (2.60) 

𝑆𝑤 =
250.1,4.0,381.6

6430
= 0,12𝑀𝑃𝑎 

 

Para calcular o esforço total devido às tensões compressivas, considerou-se o 

coeficiente dinâmico e o coeficiente de majoração já estabelecido, através da seguinte 

equação (NBR 8400, 1984): 

 

𝜎 = 𝑀𝑥(𝜎𝑇+𝑑 + 𝜎𝑝𝑝𝑎𝑝 + 𝜎𝑝𝑝 + 𝜑. 𝑆𝐿) + 𝑆𝑤                                                                     (2-60) 
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𝜎 = 1,12(0,16 + 2,90 + 0,46 + 1,15.15,26) + 0,12 = 23,72 𝑀𝑃𝑎 

 

Foram consideradas também as pernas como sendo rotuladas em suas extremidades, 

como mostrado na Tabela 2.11, possuindo assim, um fator de multiplicação K=1. Através dos 

dados fez-se possível calcular a esbeltez de cada eixo das pernas, a fim de realizar a 

verificação contra flambagem(NBR 8400, 1984). 

Tabela 2.11: Fator de multiplicação para determinação do comprimento de flambagem 

 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Para o eixo x: 

 

𝑟𝑥 = √
𝐼𝑥

𝐴
                                                                                                                            (2.62) 
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𝑟𝑥 = √
13400

64,30
= 14,44𝑐𝑚 

λ𝑥 =
𝐾.𝐿

𝑟𝑥
                                                                                                                             (2.63) 

λ𝑥 =
1600

14,44
= 41,55 

 

Para o eixo y, considerando o comprimento das pernas pela metade, devido ao 

travessão e às diagonais: 

 

𝑟𝑦 = √
𝐼𝑦

𝐴
                                                                                                                             (2.64) 

𝑟𝑦 = √
454

64,30
= 2,28𝑐𝑚 

 

λ𝑦 =
𝐾.𝐿/2

𝑟𝑦
                                                                                                                          (2.65) 

λ𝑦 =
1.300

2,28
= 131,58 

 

Aproximando a esbeltez de ambos os eixos para λ𝑥 = 42 e λ𝑦 = 132, foi possível 

estabelecer um coeficiente ω para cada eixo pela Tabela 2.12, e assim comparar a tensão 

multiplicada por tal coeficiente com a tensão admissível, verificando se haverá falha por 

flambagem (NBR 8400, 1984). 
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Tabela 2.12: Valor do coeficiente ω em função da esbeltez λ para laminados em aço de 

37 daN/mm². 

 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

ω𝑥 = 1,15 

ω𝑦 = 2,94 

ω𝑥. σ ≤ σ𝑎                                                                                                                           (2.66) 

27,3MPa ≤ 188MPa 

𝐶𝑆 =  
188

27,3
= 6,9                                                                                                              (2.67) 

ω𝑦 . σ ≤ σ𝑎                                                                                                                           (2.68) 

69,74MPa ≤ 188MPa 



67 

 

𝐶𝑆 =  
188

69,74
= 2,69                                                                                                         (2.69) 

Com esses cálculos, foi possível concluir que os coeficientes de segurança estão bem 

definidos e a estrutura não sofrerá falha por flambagem nas pernas. 

 

2.1.5 Critério Para Escolha dos Aços 

 

Todas as verificações até aqui realizadas não proporcionaram segurança contra a 

ruptura frágil. Para assegurar que não ocorrerá esse tipo de falha devemos selecionar um tipo 

de aço em função da influência desta ruptura. 

Os principais fatores que afetam a sensibilidade à ruptura são: 

 

1. Influências combinadas das tensões de tração devidas ao peso próprio e das tensões 

devidas à carga; 

2. Espessura da peça; 

3. Influências de baixas temperaturas. 

 

As influências foram avaliadas por um número de ponto os quais somados determinam 

o aço a ser utilizado, de acordo com as Tabela 2.13 e Tabela 2.14 abaixo. 

 

Tabela 2.13: Classificação dos grupos de qualidade em função da soma dos índices de 

avaliação 

 

Fonte: NBR 8400 (1940) 
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Tabela 2.14: Grupos de qualidade dos aços 

 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

2.1.5.1 Análise da Viga Principal 

 

Analisando a influência 1 para a viga principal, observou-se que as condições a 

enquadraram no caso II, cordão de solda longitudinal e assim: 

 

𝑍𝑎 =  
𝑆𝐺

0,5 .𝜎𝑎
                                                                                                                       (2.70) 

 

σa = tensão admissível de tração em relação ao limite elástico para o caso 1 de carregamento; 

σG = tensão de tração devido ao peso próprio; 

Za = índice de avaliação para a influência a. 

 

𝜎𝑎 =
250

1,5
= 160 𝑀𝑃𝑎 

𝑆𝐺 = 2,0 𝑀𝑃𝑎 
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𝑍𝑎 =  
2,0

0,5 . 160
= 0,025 

 

Tomando a influência 2 para análise, para 20mm < e < 100mm : 

 

𝑍𝑏 =  0,65√𝑒 − 14,81 −  0,05                                                                                           (2.71) 

 

Para esse caso foi escolhida a maior espessura da viga, e = 22,4 mm: 

 

𝑍𝑏 =  0,65√22,4 − 14,81 −  0,05 = 1,74 

 

Analisando o critério 3: 

 

Considerou-se a possibilidade de o equipamento trabalhar a temperaturas negativas e 

assim, Zc= 0,4. 

 

𝑍𝑎 + 𝑍𝑏 + 𝑍𝑐 = 2,17                                                                                                         (2.72) 

 

Pela Tabela 2.14, a viga teria que ser elaborada utilizando um aço do grupo de 

qualidade 2 e o ASTM A-36 faz parte desse grupo, mostrando que a escolha do material foi 

bem sucedida. 
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2.1.5.2 Análise da Viga de Cabeceira 

 

Para a influência 1, foi considerado 𝑍𝑎 = 0, já que o perfil dessa viga não é soldado e 

seu 𝑆𝐺 = 11,6 𝑀𝑃𝑎 <   0,5𝜎𝑎 = 80 𝑀𝑃𝑎, o que impossibilita de usar o caso I de avaliação. 

Analisando a influência 2,será utilizada a maior espessura do perfil, a saber, e = 9,3 

mm. 

Para 5 mm < e < 20 mm: 

 

𝑍𝑏 =  
9

2500
𝑒2                                                                                                                   (2.73) 

𝑍𝑏 = 0,31 

 

De acordo com o critério 3, foi considerada a possibilidade de o equipamento trabalhar 

a temperaturas negativas e assim, Zc= 0,4. 

 

𝑍𝑎 + 𝑍𝑏 + 𝑍𝑐 = 0,71                                                                                                         (2.74) 

 

Pela Tabela 2.14, a viga teria que ser elaborada utilizando um aço do grupo de 

qualidade 2 e o ASTM A-36 faz parte desse grupo, mostrando que a escolha do material foi 

pertinente. 

 

2.1.5.3 Análise das Pernas Portantes 

 

Para a influência 1, foi considerado 𝑍𝑎 = 0, já que o perfil dessa viga não é soldado e 

seu 𝑆𝐺 = 0,46 𝑀𝑃𝑎 <   0,5𝜎𝑎 = 80 𝑀𝑃𝑎, o que impossibilita de usar o caso I de avaliação. 
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Analisando a influência 2, foi utilizada a maior espessura do perfil, a saber, e = 16,5 

mm. 

Para 5 mm < e < 20 mm: 

 

𝑍𝑏 =  
9

2500
𝑒2                                                                                                                    (2.75) 

𝑍𝑏 = 0,98 

 

De acordo com o critério 3, foi considerada a possibilidade de o equipamento trabalhar 

a temperaturas negativas e assim, Zc= 0,4. 

 

𝑍𝑎 + 𝑍𝑏 + 𝑍𝑐 = 1,38                                                                                                          (2.76) 

 

Pela Tabela 2.14 a viga teria que ser elaborada utilizando um aço do grupo de 

qualidade 2 e o ASTM A-36 faz parte desse grupo, mostrando que a escolha do material foi 

viável. E após estas três análises, foi comprovada a escolha do aço ASTM A-36. 
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3 VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA ESTRUTURA 

 

A estabilidade ao tombamento fez-se necessária em prol de evitar falhas e assim 

propiciar uma maior segurança para o porto onde estará em funcionamento o devido 

equipamento. Para tal, foi levado em conta o critério 5.11 da norma NBR 8400, que se baseia 

nas majorações das cargas de serviço e efeitos dinâmicos e climáticos determinadas pela 

Tabela 3.1: 

 

Tabela 3.1: Condições de estabilidade 

 

Fonte: NBR8400 (1940) 
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3.1.1 Estabilidade ao Tombamento Lateral 

 

Para a análise do tombamento lateral, foi adotado o caso de vento máximo, com o 

equipamento fora de serviço.  Esta análise foi feita através da razão entre o momento de 

estabilidade e o momento de tombamento, que para o caso analisado, pela Tabela 3.1, terá 

que ser maior que 1,1. 

Para tal análise, necessitou-se de alguns dados referentes ao peso de partes da estrutura 

e de mecanismos: 

 

 Massa de cada Viga Principal: 2,9 t;Pvp = 28449 N 

 Massa de cada Viga de Cabeceira: 0,12 t; Pvc = 1177,2 N 

 Massa de cada Perna Portante: 0,31 t; Ppp = 3041,1 N 

 Massa do Carro Trolley e mecanismos de içamento: 2,5 t; Pcm = 24525 N 

 Massa da carga: 20 t; Pcarga = 196200 N 

 

Precisou-se calcular a força máxima, em cada viga principal, devido ao vento. Assim, 

para a primeira viga, verificou-se que: 

 

𝐹𝑤 = 𝐶. 𝐴. 𝑃𝑎                                                                                                                          (3.1) 

 

Com base na Tabela 2.7 e na Tabela 2.8: 

 

𝑃𝑎 = 800 𝑁
𝑚2⁄  

𝐶 = 1,4 

𝐴 = 14,4 𝑚² 

𝐹𝑤 = 1,4.14,4.800 = 16.128 𝑁 
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Para calcular a força na segunda viga, protegida pela primeira viga, fez-se necessário o 

uso de um coeficiente de redução (δ), calculado a seguir: 

                              

𝐴𝑟

𝐴𝑡
= 1                                                                                                                                  (3.2) 

 

Onde, 

 

𝐴𝑟 = Área real exposta 

𝐴𝑡 = Área total 

𝐵

ℎ
=

8

1,2
= 6,67                                                                                                                   (3.3) 

 

Onde, 

 

B = Distância entre faces 

h = Altura da viga 

 

 

Figura 3.1: Distância entre faces 
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Tabela 3.2: Valores do coeficiente de redução δ 

 

Fonte: NBR8400 (1940) 

 

De acordo com a Tabela 3.2, como 
𝐵

ℎ
> 6, usou-se δ = 1 e assim, Fw= 16128 N para as 

duas vigas principais. 

 

𝐹𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 = 2 . 16128 = 32256 𝑁 

 

Foi calculada agora a força de vento para as pernas portantes. As vigas principais 

serão expostas ao mesmo procedimento: 

 

𝐹𝑤 = 𝐶. 𝐴. 𝑃𝑎                                                                                                                          (3.4) 

𝑙

ℎ
=  

6000

381
≅ 16                                                                                                                   (3.5) 

 

Pela Tabela 2.8, C ≅ 1,5 

 

𝑃𝑎 = 800 𝑁
𝑚2⁄  

A = 0,086 .6 = 0,516 m² 
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𝐹𝑤 = 1,5 . 0,516 . 800 = 619,2 𝑁 

Por possuírem faces bem distantes umas das outras não foram realizados os cálculos 

de coeficiente de redução e será adotado δ = 1, ou seja, a força de vento é a mesma para as 

quatro pernas portantes da estrutura, assim: 

 

𝐹𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 = 4 . 619,2 = 2476,8 𝑁 

 

Analisando os momentos de estabilidade e de tombamento:  

 

      

      Figura 3.2: Esforços na estrutura considerados para o tombamento lateral 
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∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡. ≥ 1,1 ∑ 𝑀𝑡𝑜𝑚𝑏.                                                                                                         (3.6) 

2 . 𝑃𝑣𝑐  . 4 + 𝑃𝑐𝑚 . 4 + 2 . 𝑃𝑝𝑝 . 8 + 𝑃𝑣𝑝 . 8 ≥ 1,1. (𝐹𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1 . 6 + 𝐹𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 . 3)   

383767,2 𝑁 ≥ 221063,04 𝑁  

Pelo resultado obtido, concluiu-se que o equipamento não sofrerá tombamento lateral. 

 

3.1.2 Estabilidade ao Tombamento Frontal e Necessidade de Contrapeso 

 

Para o cálculo do tombamento frontal, foi levado em conta o equipamento carregado e 

em funcionamento, e foi realizada a mesma linha de raciocínio utilizada para o cálculo do 

tombamento lateral. Pela Tabela 3.1, o coeficiente de majoração a ser utilizado foi de 1,35. 

Esses cálculos foram realizados com a finalidade de encontrar o contrapeso necessário 

para que o equipamento não sofra tombamento frontal quando solicitado pela carga nominal.  
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     Figura 3.3: Esforços na estrutura considerados para o tombamento frontal 

 

∑ 𝑀𝑒𝑠𝑡. ≥ 1,35 ∑ 𝑀𝑡𝑜𝑚𝑏.                                                                                                       (3.7) 

9. (𝑃𝑣𝑐 + 𝑃𝑐𝑝 + 2 . 𝑃𝑝𝑝) + 3. (2 . 𝑃𝑣𝑝) −  3 . 𝑃𝑣𝑐 ≥ 1,35(3 . (𝑃𝑐𝑚 +  𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎))   

9 . 𝑃𝑐𝑝 +  232497 ≥ 893936,25 

𝑃𝑐𝑝 ≥  73493,25 𝑁 

 

Assim, foi adotado Pcp= 73493,25 N; 

 

𝑚𝑐𝑝 =
𝑃𝑐𝑝

9,81
= 7,5 𝑡                                                                                                      (3.8) 
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Pelos cálculos, houve a necessidade de incluir na estrutura um contrapeso de massa 

7,5 toneladas para que o equipamento não sofra tombamento frontal quando em utilização. 

 

 

                                       Figura 3.4: Estrutura com contrapeso 
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4 REVESTIMENTO ANTICORROSIVO 

 

A vida útil de equipamentos metálicos expostos a ambientes agressivos depende em 

grande parte de seu revestimento. Os revestimentos consistem em películas aplicadas sobre a 

superfície do material metálico com o intuito de dificultar o contato entre a superfície e o 

meio corrosivo.   

O tipo de revestimento a ser utilizado depende, entre outros fatores, da agressividade 

do meio e da natureza do material a ser revestido. Para a estrutura em questão, cujo material é 

o aço ASTM A36, foi utilizado um revestimento orgânico que tem por finalidade 

proporcionar proteção anticorrosiva, permitir manutenção (retoque e repintura) além de 

diminuir a rugosidade da superfície.  

 

4.1.1 Procedimento de Pintura 

 

O procedimento de pintura que vai ser utilizado na estrutura do equipamento consiste 

da preparação de superfície e aplicação de quatro demãos de tinta, cada qual com suas 

especificações e foi baseado na Norma Petrobras N-1735 – Pinturas de Máquinas, 

Equipamentos Elétricos e Instrumentos. 

O preparo da superfície é de suma importância no procedimento da pintura da 

superfície metálica por proporcionar condições adequadas à aderência do revestimento 

aplicado sobre o metal.  

Para tal etapa, vai ser utilizado um jateamento abrasivo seco até o padrão Sa 3, que 

consiste em eliminar completamente toda carepa de laminação, ferrugem e material estranho. 

Posteriormente a superfície deverá ser imediatamente limpa com aspirador, ar comprimido 

limpo e seco ou escova limpa.  
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Obedecendo ao tempo imposto por norma entre preparo de superfície e aplicação da 

tinta, seguirá o procedimento aplicando 1 (uma) demão de tinta de fundo, zinco etil-

silicato, com espessura mínima de película seca 75 µm. 

Respeitado o tempo entre demão, necessário para uma melhor ancoragem da tinta 

subseqüente, aplicar-se-á 2 (duas) demãos de tinta intermediária,  a primeira de tinta epóxi-

óxido de ferro, com espessura mínima de película seca de 30 µm e a segunda de tinta epóxi 

poliamida de alta espessura, com espessura mínima de película seca de100 µm. 

Finalizando o procedimento será aplicada 1(uma) demão de tinta de acabamento, 

poliuretano acrílico, com espessura mínima de película seca 70 µm. 

A espessura mínima de película seca ao final de todo procedimento de pintura deverá 

ser de 275 µm. Com essa espessura espera-se que o revestimento descrito dure cerca de 11 

anos cumprindo sua função com efetividade. 

Cabe ressaltar que a explicitação do esquema de pintura, a elaboração do 

procedimento de aplicação e a elaboração do plano de inspeção são ditadas por normas e 

devem ser obedecidas para completo sucesso do revestimento, porém esses temas não foram 

abordados, pois fogem do escopo do presente trabalho.   
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5 SELEÇÃO DOS MECANISMOS 

 

Para um equipamento operar em perfeito funcionamento, é preciso, além da estrutura, 

mecanismos que permitam com que ele movimente a carga de forma eficiente e segura.  

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS 

 

Os mecanismos são classificados devido a sua classe de funcionamento, que depende 

do tempo médio de funcionamento diário, e do estado de solicitação a que o mecanismo é 

submetido. 

 

5.1.1 Classe De Funcionamento 

 

O equipamento em questão, opera com o tempo médio de 0,15h por ciclo, realizando 4 

ciclos por hora e trabalhando 16 horas/dia, totalizando o tempo médio de 9,6 horas. Com isso, 

foi possível verificar sua classe de funcionamento através da Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1: Classe de funcionamento 

Classe de funcionamento 

Tempo médio de 

funcionamento diário 

estimado (h) 

Duração total teórica da 

utilização (h) 

V0,25 𝑡𝑚 ≤ 0,5 ≤ 800 

V0,5 0,5 < 𝑡𝑚 ≤ 1 1600 

V1 1 < 𝑡𝑚 ≤ 2 3200 

V2 2 < 𝑡𝑚 ≤ 4 6300 

V3 4 < 𝑡𝑚 ≤ 8 12500 

V4 𝟖 < 𝒕𝒎 ≤ 𝟏𝟔 25000 

V5 𝑡𝑚 > 16 50000 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

Através da análise, foi possível constatar que a classe de funcionamento dos 

mecanismos é a V4. 

 

5.1.2 Estado De Solicitação 

 

Através da Tabela 5.2, foi possível verificar o estado de solicitação dos mecanismos, 

que os relaciona com a frequência em que o equipamento trabalhará sob solicitação máxima, 

média ou reduzida. 
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Tabela 5.2: Estado de solicitação dos mecanismos 

Estados de solicitação Definição 
Fração da solicitação 

máxima 

 

1 

Mecanismos ou elementos de 

mecanismos sujeitos a 

solicitações reduzidas e raras 

vezes a solicitações máximas 

 

P = 0 

 

2 

Mecanismos ou elementos 

de mecanismos submetidos, 

durante tempos 

sensivelmente iguais, a 

solicitações reduzidas, 

médias e máximas 

 

P = 1/3 

 

3 

Mecanismos ou elementos de 

mecanismos submetidos na 

maioria das vezes a 

solicitações próximas à 

solicitação máxima. 

 

P = 2/3 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

 Como o transtêiner não trabalhará frequentemente sob solicitação máxima, os 

mecanismos possuem o estado de solicitação 2. 

 

5.1.3 Grupo Dos Mecanismos 

 

Através da classe de funcionamento e do estado de solicitação dos mecanismos, foi 

possível estabelecer qual o grupo a que eles pertencem, de acordo com a Tabela 5.3. 

 

 



86 

 

Tabela 5.3: Grupo dos mecanismos 

Estados de 

solicitação 

Classes de funcionamento 

V0,25 V0,5 V1 V2 V3 V4 V5 

1 1Bm 1Bm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 

2 1Bm 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 

3 1Bm 1Am 2m 3m 4m 5m 5m 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

Com a classe de funcionamento V4 e o estado de solicitação 2, os mecanismos do 

equipamento pertencem ao grupo 4m. 

 

5.2 DIMENSIONAMENTO DOS MECANISMOS DE ELEVAÇÃO 

 

5.2.1 Cabo de Aço 

 

Para o dimensionamento do cabo de aço, foi necessário calcular o esforço máximo de 

tração T em daN, que atua sobre o cabo no estado 1 de solicitação (NBR 8400). 

 

T =  
K1.K2.Ca.φ.981

n
                                                                                                         (5.1)                   

 

K1 = coeficiente para majorar o valor da tração, relacionado ao peso próprio do cabo; 

K2 = coeficiente para majorar o valor da tração, relacionado ao peso do moitão; 

Ca = carga de serviço (kgf); 

φ= coeficiente dinâmico; 

n = número de cabos que saem no moitão; 
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Considerou-se K1 = 1,05 e K2 = 1,02 e o número de cabos chegando nomoitãon = 6. 

O coeficiente dinâmico teve o valor de 1,15, e a carga de serviço, 20 kgf, permanecendo os 

mesmos valores utilizados nos cálculos de estrutura.  

 

T =  
1,05.1,02.20.1,15.981

6
= 4027,5 daN 

 

Com isso, foi possível estabelecer o diâmetro mínimo do cabo de aço procurado: 

 

𝑑 =  Q√𝑇                                                                                                                              (5.2) 

 

Q = coeficiente que pode ser estabelecido de acordo com o grupo do mecanismo, através da 

Tabela 5.4. 

Tabela 5.4: Valores mínimos de Q 

 

Grupo de mecanismo 

Valores mínimos de Q 

Cabo normal Cabo não rotativo 

1Bm 0,265 0,280 

1Am 0,280 0,300 

2m 0,300 0,335 

3m 0,335 0,375 

4m 0,375 0,425 

5m 0,425 0,475 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

Logo, para cabos normais, de grupo 4m: 

𝑑 =  0,375√4027,5 = 23,8𝑚𝑚 
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Para a escolha do cabo, foi utilizado o catálogo da NEADE, de cabos de aço 6x19, 

apresentado na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5: Catálogo de cabos de aço 6x19 com fibra de nylon, da empresa NEAD 

 

Fonte: http://www.neade.ind.br/ 

 

Como o diâmetro mínimo obtido foi de 23,8mm, foi escolhido o cabo de aço com as 

seguintes características: 

Cabo de aço 6x19 com alma de fibra 

Diâmetro: 26,0mm/1” 

Massa aproximada: 2,442 kg/m 

Carga de ruptura mínima: 38,50 tf (IPS) 

 

 

 

http://www.neade.ind.br/
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5.2.2 Polias 

 

De acordo com a Norma NBR 8400, o diâmetro mínimo da polia foi determinado pelo 

diâmetro mínimo de enrolamento do cabo. 

𝐷𝑃 ≥ 𝐻1. 𝐻2. 𝑑                                                                                                                       (5.3) 

 

𝐻1= coeficiente que pode ser estabelecido de acordo com o grupo do mecanismo, através da 

Tabela 5.6. 

𝐻2= coeficiente estabelecido de acordo com o parâmetro 𝑊𝑡, calculado de acordo com o 

número de polias no tambor e de inversões nos sentidos de enrolamento. 

 

Tabela 5.6: Valores de H1 

Grupo de 

mecanismo 

Tambores Polias Polia de compensação 

Cabo 

normal 

Cabo não 

rotativo 

Cabo 

normal 

Cabo não 

rotativo 

Cabo 

normal 

Cabo não 

rotativo 

1Bm 16 16 16 18 14 16 

1Am 16 18 18 20 14 16 

2m 18 20 20 22,4 14 16 

3m 20 22,4 22,4 25 16 18 

4m 22,4 25 25 28 16 18 

5m 25 28 28 31,5 18 20 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

 Pela tabela, encontrou-se H1 = 25, para polias de cabo normal, do grupo 4m. E as 

polias e os cabos estão organizados de acordo com a Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Esquema do enrolamento do cabo para o cálculo de Wt 

 

 Para o cálculo de Wt, contou-se 1 para a volta no tambor, 2 para cada enrolamento 

em polia e 4 para polias que invertem o sentido de enrolamento. Logo, analisando o sistema 

da Figura 5.1, foi possível verificar que possui um enrolamento no tambor, um na polia, e um 

em uma polia que inverte o sentido, ficando da seguinte forma: 

 

𝑊𝑡 = 1 + 2 + 4 = 7                                                                                                             (5.4) 

 

 Pela Tabela 3.7, foi possível verificar o valor de 𝐻2. 

Tabela 5.7: Valores de H2 

𝑊𝑡 ≤ 5 𝟔 𝒂 𝟗 ≥ 10 

𝐻2 1 𝟏, 𝟏𝟐 1,25 

Fonte: NBR 8400 (1940) 
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 Como Wt = 7, estipulou-se que H2 = 1,12, e assim foi possível calcular o diâmetro 

mínimo das polias. 

 

𝐷𝑃 ≥ 25 . 1,12 . 26 = 728𝑚𝑚 ≅ 29 5/8" 

 

Para a escolha das polias, foi utilizado o catálogo de polia da Gunnebo Johnson 

Corporation, apresentado na Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8: Catálogo parcial de polias da empresa Gunnebo Johnson Corporation 

ModelNumber WireRope Range Material Weight A C E G T 

  Minimum Maximum   Pounds OutsideDiameter Rim Width Shaft 

Assembly 

Width 

Hub 

OutsideDiameter 

  Inch (mm) inch (mm)       Max Dia Maximum   Maximum Nominal 

18-250 ¾ 19.0 1.125 29.000 ForgeFab 2 69 18.00 2.13 5.000 2.755 7.53 

20-25 9/16 14.5 1.125 29.000 ForgeFab 2 72 20.00 2.31 3.000 2.500 4.75 

20-25-1 5/8 16.0 1.125 29.000 ForgeFab 2 78 20.00 2.31 3.500 2.500 5.50 

20-250 9/16 14.5 1.125 29.000 ForgeFab 2 82 20.00 2.25 5.000 2.755 7.50 

24-25 9/16 14.5 1.250 32.000 ForgeFab 2 130 24.00 2.31 3.000 2.500 4.75 

24-25-1 ¾ 19.0 1.125 29.000 ForgeFab 2 107 24.00 2.19 3.500 2.500 5.50 

24-250 5/8 16.0 1.375 35.000 ForgeFab 2 136 24.00 2.69 5.000 2.755 7.50 

26-250 7/8 22.0 1.250 32.000 ForgeFab 2 160 26.00 2.44 5.000 2.755 8.50 

30-250 1 26.0 1.500 38.000 ForgeFab 2 238 30.00 2.56 5.000 2.755 7.50 

30-350 1¼ 32.0 2.000 52.000 ForgeFab 2 301 30.00 3.56 8.000 3.755 11.50 

34-250 1 26.0 1.250 32.000 ForgeFab 2 248 34.00 2.56 5.000 2.755 7.50 

36-350 1 1/8 29.0 1.750 45.000 ForgeFab 2 430 36.00 3.69 8.000 3.750 11.50 

42-350 1 3/8 35.0 1.750 45.000 ForgeFab 2 587 42.00 3.69 8.000 3.750 11.50 

Fonte: http://www.gunnebojohnson.com/ 

 Através desse catálogo, foram escolhidas as polias com as seguintes características: 
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Número do modelo: 30-250 

Diâmetro externo: 30” 

Massa: 107,96 kg 

 

5.2.3 Moitão 

 

Optou-se por usar um moitão composto por três polias, com a configuração dada pela 

Figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Configuração do moitão a ser utilizado 

 

Foi escolhido no catálogo da empresa Gunnebo Johnson Corporation, apresentado na 

Tabela 5.9, o moitão ideal para realizar o trabalho de içamento. 
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Tabela 5.9: Catálogo de moitões com três polias de compensação, da empresa Gunnebo 

Johnson Corporation

 

Fonte: http://www.gunnebojohnson.com/ 

 

Escolheu-se assim o moitão com as seguintes características: 

 

Modelo: J-20T10RTA 

Massa: 230 kg 

Número de polias de compensação: 3 

Carga suportada: 20 t 
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5.2.4 Tambor 

 

Serão utilizados dois tambores. Para o dimensionamento de cada tambor,foi necessário 

que se calcule seu diâmetro, considerando H2 = 1. E pela Tabela 5.5, foi possível verificar 

que H1 = 22,4. 

 

𝐷𝑇 ≥ 𝐻1. 𝐻2. 𝑑                                                                                                                       (5.5) 

𝐷𝑇 ≥ 22,4 . 1 . 26 = 582,4𝑚𝑚 

 

O comprimento do tambor pôde ser calculado pelo número de voltas que o cabo dará 

nele, acrescido de 3, para fornecer atrito, assegurando o não-deslizamento. 

 

𝐿𝑇 = (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 + 3). 𝑝                                                                                        (5.6) 

 

p = passo de enrolamento 

 

𝑝 = 1,05. 𝑑                                                                                                                            (5.7) 

𝑝 = 1,05.26 = 27,3𝑚𝑚 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 =
𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥 𝑛

𝜋(𝐷𝑇+𝑑)
                                                              (5.8) 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 =
5000 . 6

𝜋(582,4 + 26)
= 15,7 

 



95 

 

Para dois tambores, o número de voltas é dividido para cada um deles: 

 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑠 =
15,7

2
= 7,85 

 

E assim, foi possível calcular o comprimento: 

𝐿𝑇 = (7,85 + 3). 27,3 = 296,20𝑚𝑚 

 

Outro aspecto que teve que ser verificado foi a espessura mínima da chapa calandrada, 

dada pela seguinte equação: 

 

𝑡𝑐 ≥
𝑇

𝜎𝑎.𝑝
                                                                                                                            (5.9) 

 Considerando aço ASTM A-36 para os mecanismos, σr = 370MPa, e levando em 

conta que são do grupo 4m e caso de solicitação 2, pelas Tabela 5.10 e Tabela 5.11, foi 

possível estabelecer q e FSr para o cálculo da tensão admissível (σa). 

Tabela 5.10: Valores de q 

Grupos de mecanismos Q 

1Bm 1 

1Am 1 

2m 1,12 

3m 1,25 

4m 1,40 

5m 1,60 

Fonte: NBR 8400 (1940) 
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Tabela 5.11: Valores de FSr 

Casos de solicitação FSr 

Casos I e II 2,8 

Caso III 2 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

Sendo assim: 

 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑟

𝑞.𝐹𝑆𝑟
                                                                                                                      (5.10) 

𝜎𝑎 =
370

1,40.2,8
= 94,4𝑀𝑃𝑎 

 

E o valor a espessura mínima foi de: 

 

𝑡𝑐 ≥
40275

94,4.27,3
= 15,63𝑚𝑚 

 

Porém, recomenda-se que a espessura mínima não seja menor que o diâmetro do cabo 

de aço, logo: 

 

𝑡𝑐 = 𝑑 = 26𝑚𝑚 

 

5.2.5 Motor de Içamento 

 

Para o içamento da carga, foi utilizado um motor para cada tambor. Eles foram 

dimensionados conforme o torque e a potência. Para isso,foi necessário estimar o peso dos 
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componentes do sistema de içamento, para tal utilizou-se um coeficiente K3 = 1,05, que 

serviu para majorar o peso das polias, moitão, cabo e componentes de montagem, como 

parafusos.  

Algumas considerações foram utilizadas no cálculo do motor de içamento: 

 

 

 Carga a ser erguida: 20 toneladas 

 Velocidade de içamento (VL): 0,05 m/s 

 Rotação nominal do motor utilizado: 900 rpm 

 Rotação do tambor: 𝑛𝑡 =
𝑛º𝑐𝑎𝑏𝑜𝑥𝑉𝐿

𝜋𝑥𝐷𝑡
 = 

3𝑥0,015

𝜋𝑥0,583
 = 5 rpm 

 Rendimento de cada engrenamento: 0,98 

 Rendimento do mancal de rolamento: 0,99 

 Rendimento acoplamento flexível: 0,98 

 Tempo de aceleração (ta) = 1,5s 

 

Cálculo do rendimento total do sistema de içamento (ηt): 

 

Para o cálculo do rendimento total do sistema, fez-se necessário saber a redução (i), 

utilizado no processo: 

 

𝑖 =  
𝑛𝑚

𝑛𝑡
=

900

5
= 180                                                                                                     (5.11) 

 

 Sabendo que a redução máxima em um engrenamento é de 5:1, fez-se necessário 

utilizar 4engrenamentos para que se conseguisse tal redução. 

 Assim, foram necessários 10 mancais de rolamento de redução, 2 mancais de 

rolamento do tambor , 4 engrenamentos e 2 acoplamentos flexíveis ( motor-redutor; redutor-
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tambor). Utilizou-se ainda um rendimento do motor, ηm= 0,8, que foi analisado e corrigido 

posteriormente. 

Verificando o rendimento total: 

 

η𝑡 = 0,80. 0,982. 0,984. 0,9910. 0,992 = 0,63                                                                   (5.12) 

Cabe ressaltar que o rendimento dos mancais de rolamento das polias já foi 

considerado no cálculo do cabo de aço e, portanto não foi levado em consideração aqui 

novamente.  

Cálculo da potência de regime (NR) e torque de regime (TR): 

 

N𝑅 =
𝑃.𝑉𝐿

2.𝜂𝑡
=

𝐶.𝐾3.𝑉𝐿

2.𝜂𝑡
=

20000 .9,81 .1,05 .0,05

2 .0,63
= 8200 𝑊                                            (5.13) 

𝑇𝑅 =  
N𝑅

𝑤
                                                                                                                            (5.14) 

 

Onde w é a velocidade angular do motor, dada por: 

 

𝑤 = 2𝜋.
900

60
= 94,2

𝑟𝑎𝑑

𝑠
.                                                                                                (5.15) 

𝑇𝑅 =  
8200

94,2
=  87 𝑁. 𝑚 

 

Realizando uma análise estática do torque, foi possível confirmar o motor necessário 

para operação do equipamento. 

 

𝑇𝑡 =  
𝑃.𝐷𝑇

2.𝑛°𝑐𝑎𝑏𝑜
=  

20000 .1,05 .9,81 .0,583

6 .2
= 10008 𝑁. 𝑚                                            (5.16) 

𝑇𝑅 =  
𝑇𝑡

𝑖.𝜂𝑡
= 88,2 𝑁. 𝑚                                                                                                  (5.17) 
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Os torques de regime encontrados pelas diferentes maneiras assumem valores 

próximos, mas não idênticos, o que pode ter sido motivado por arredondamentos. Porém o 

valor obtido é aceitável. 

Assim, a potência de regime necessária foi de:  

NR = 8200
735,5⁄ = 11,15 𝑐𝑣                                                                                (5.18) 

 

Tabela 5.12: Catálogo motores trifásicos WEG IP55 de 8 pólos 

 

Fonte: www.weg.net 

O motor escolhido então foi o de 12,5 cv, pois é o mais próximo acima de 11,15 cv. 

http://www.weg.net/
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Cálculo do torque dinâmico do motor: 

 

𝑇𝑑 =  
𝛿.𝐼𝑛.𝑤

𝑡𝑎
+  

𝑃.𝑉𝐿

𝑤.𝑡𝑎.𝜂𝑡
                                                                                                      (5.19) 

Onde: 

 

𝛿 = coeficiente que varia de 1 a 1,25. (valor adotado: 1,15) 

 𝐼𝑛 = Momento de inércia equivalente das peças em rotação. (𝐼𝑛 = Imotor + IAF= 0,248 + 0,037 

= 0,285 kgm²) 

P = massa a ser içada (20.000x1,05 = 21000 kg) 

𝑇𝑑 = 18,5 𝑁. 𝑚 

 

Potência dinâmica do motor: 

 

𝑁𝑑 =  𝑇𝑑 . 𝑤 = 18,5 . 94,2 = 1742,7 𝑊                        (5.20) 

𝑁𝑑 =  
1742,7 𝑊

735,5
= 2,37 𝑐𝑣 

 

Com todos esses valores calculados, encontrou-se o conjugado nominal e foi 

verificado a pertinência do motor escolhido. 

 

 Conjugado máximo: 
𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑇𝑅
=  

𝑇𝑅+𝑇𝑑

𝑇𝑅
= 1,21< 2,70 (fornecido pela Tabela 5.12) 

OK 

 Torque nominal: 87 N.m< (10,2x9,81) = 100,1 (fornecido pela Tabela 5.12) 

OK 

 Tempo de motor bloqueado: 1,5s <<10s (fornecido pela Tabela 5.12) OK 
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 Rendimento: 0,80 < 0,88(fornecido pela Tabela 5.12) OK 

 

Logo o motor escolhido será satisfatório para realizar a função de içamento da carga. 

 

Motor trifásico IP55 – 8 pólos, 60 Hz 

Potência: 9,2kW 

Rotação: 875rpm 

Conjugado máximo: 2,7 

Tempo máximo com rotor bloqueado a quente: 10 s 

 

5.2.1 Redutor 

 

Para o cálculo do redutor a ser utilizado, baseou-se no catálogo de redutores Helimax, 

da Cestari. 

Para escolher corretamente o redutor mais adequado às necessidades do equipamento, 

é necessário conhecer a potência a transmitir, as rotações por minuto dos eixos de entrada e 

saída do redutor, o tipo de máquina a ser acionada e o ciclo operativo da máquina (Catálogo 

Cestari). 

O Fator de serviço depende do tipo de carga, tipo de motor e das horas de 

funcionamento diário do equipamento e, de acordo com o catálogo, esse fator é 2 para o dado 

projeto. Foi possível calcular a potência nominal (𝑃𝑛), da seguinte forma: 

 

𝑃𝑛 =  𝑃. 𝑓𝑠                                                                                                                          (5.21) 

 

Sendo: 
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P = Potência do motor 

𝑓𝑠 = Fator de serviço 

 

𝑃𝑛 =  9,2.2 = 18,4 𝑘𝑊 

De posse também da redução necessária i = 180, com entrada de 900 rpm e saída de 5 

rpm, foi possível encontrar o redutor na Tabela 5.13. 

Tabela 5.13: Reprodução parcial do catálogo de redutores de 4 estágios, da Cestari 

 

Fonte: http://www.cestari.com.br/ 

Tabela 5.14: Massa aproximada dos redutores, em Kgf 

 

Fonte: http://www.cestari.com.br/ 

http://www.cestari.com.br/
http://www.cestari.com.br/
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Modelo: Redutor de 4 estágios, tamanho 28 

Massa: 870 Kg 

 

5.2.2 Acoplamento Flexível 

 

Foram especificados aqui dois acoplamentos flexíveis responsáveis respectivamente 

pela ligação entre motor de içamento – redutor e redutor – tambor. 

Para o cálculo de qual acoplamento utilizar, baseou-se nas fórmulas fornecidas pelo 

catálogo da RD-FLEX ACOPLAMENTOS. 

Para seleção do acoplamento, foi utilizado: 

 

(𝐾𝑊. 1,36). 𝑓𝑠 = 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑠𝑒𝑟 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎                                     (5.22) 

 

KW = Potência do motor em kW 

𝑓𝑠= Fator de serviço (para o projeto em questão 𝑓𝑠= 2) 

 

Para o acoplamento motor-redutor: 

 

(𝐾𝑊. 1,36). 𝑓𝑠 = 9,2.1,36.2 = 25 

 

Pela Tabela 5.15, necessitou-se de um acoplamento modelo RD-50, cujas 

especificações se encontram na Tabela 5.16.  

 

Modelo: Cubo Normal RD-50 

Massa: 5,6 kg 
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Tabela 5.15: Transmissão por HP nominais 

 

Fonte: http://www.rdflexacoplamentos.com.br/ 
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Tabela 5.16: Dados Técnicos dos acoplamentos 

 

 

Fonte http://www.rdflexacoplamentos.com.br/ 

 

Para o acoplamento redutor-tambor, foi calculado: 

 

𝑇𝑡. 𝑛𝑡 .
2𝜋

60
= 𝑘𝑊                                                                                               (5.23) 
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10008.5.
2𝜋

60
= 5,24 𝑘𝑊 

 

E assim: 

 

(𝐾𝑊. 1,36). 𝑓𝑠 = 5,24.1,36.2 = 14,25 

 

Pela Tabela 5.15, foi selecionado o modelo RD-45, cujas especificações se encontram 

na Tabela 5.16. 

 

Modelo: Cubo Normal RD-45 

Massa: 5,3 kg 

 

5.2.3 Freios 

 

Para o dimensionamento dos freios do motor de içamento, baseou-se no catálogo da 

SIME S.A. Para tal, foram necessitadas informações como a potência do motor de elevação 

(P), rotação do motor (𝑛𝑚) e o fator de serviço do motor de elevação (𝑘′1). 

De posse de tais dados, foi possível encontrar através da equação abaixo o freio 

específico para tal operação. 

 

𝑇𝑓 = 736.60.
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑒𝑚𝐶𝑉.𝑘′1

2𝜋.𝑛𝑚
                                                                       (5.24) 

𝑇𝑓 = 736.60.
12,5.2,25

2𝜋. 875
= 226 𝑁𝑚 

Assim, pela Tabela 5.17, catálogo da empresa SIME, foi escolhido o freio adequado. 
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Tabela 5.17: Catálogo de freios SIME (reprodução parcial) 

 

Fonte: http://www.b2bmaquinas.com.br/ 

 

Modelo: Freio de serviço 5KH 

Momento de frenagem: 260 Nm 

Diâmetro dos discos de freio: 395 mm 

 

5.3 DIMENSIONAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSLAÇÃO DO CARRO 

TROLLEY 

 

Além do dimensionamento dos mecanismos de içamento, fez-se necessário também o 

dimensionamento dos componentes responsáveis pela translação do carro trolley através da 

estrutura. Isso permite com que seja realizado o movimento de coletar e depositar o contêiner 

em diferentes espaços, deixando o equipamento com dois graus de liberdade. 

 

5.3.1 Rodas e Trilhos 

 

Para dimensionar as rodas e os trilhos, foi considerado o peso de todos os mecanismos 

responsáveis pelo içamento, assim como do carro trolley. Supõe-se também o deslocamento 

sobre quatro rodas, obtendo-se a força média por roda. 
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𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦 = 1,5 𝑡 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑎𝑠 ≅ 216 𝑘𝑔  

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟 ≅ 300 𝑘𝑔 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 = 100 + 230 + 1500 + 216 + 300 = 2346 𝑘𝑔 

 

Com isso, foipossível calcular a força mínima e máxima que cada roda irá aguentar. 

 

𝐹𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑝𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
                                                                                                  (5.25) 

 

𝑃𝑝𝑚= peso próprio dos mecanismos 

 

𝐹𝑚𝑖𝑛 =
2346.9,81

4
= 5,75 𝑘𝑁 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
𝑃𝑝𝑚

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
+

𝜑.𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠/2
                                                            (5.26) 

𝐹𝑚𝑎𝑥 =
2046.9,81

4
+

1,15.20000.9,81

4/2
= 118,51 𝑘𝑁 

 

E a força média por roda foi estabelecida por: 

 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑚𝑖𝑛+2.𝐹𝑚𝑎𝑥

3
                                                                                                              (5.27) 

𝐹𝑟 =
5,75 + 2.118,51

3
= 80,92 𝑘𝑁 
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 Fez-se necessário a determinação da dimensão do boleto do trilho. Este foi escolhido 

de acordo com o catálogo de trilhos europeus, da empresa AcelorMittal, apresentado na 

Tabela 5.18. 

 

 

Figura 5.3: Configuração do trilho europeu a ser utilizado 

 

Tabela 5.18: Catálogo de trilhos europeus da empresa AcelorMittal

 

Fonte: https://www.belgo.com.br/ 

 

Através do catálogo, foi escolhido o trilho com as seguintes características: 

Nomenclatura: A65 

Boleto = 65mm 

Material: ferro fundido 𝝈𝒓 = 𝟔𝟗𝟎𝑴𝑷𝒂 
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Para o cálculo do diâmetro das rodas, foi necessário estabelecer a pressão limite e as 

constantes C1 e C2, através das Tabela 5.19, Tabela 5.20 e Tabela 5.21. 

 

Tabela 5.19: Pressão limite 

𝜎𝑟do material (daN/mm²) Pressão limite 𝑃𝑙𝑖𝑚 (daN/mm²) 

> 50 0,50 

> 60 0,56 

> 70 0,65 

> 80 0,72 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

Tabela 5.20: Valores de C1 em função do diâmetro e da velocidade de translação 

Diâmetro 

da roda em 

mm 

Velocidade de translação em m/min 

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 

200 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 - - - 

250 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 - - 

315 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 - 

400 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 0,66 

500 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 0,72 

630 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 0,77 

710 - 1,16 1,14 1,13 1,12 1,1 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,89 0,84 0,79 

800 - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 0,82 

900 - - 1,16 1,14 1,13 1,12 1,1 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,89 0,84 

1000 - - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 0,87 

1120 - - - 1,16 1,14 1,13 1,12 1,1 1,07 1,04 1,02 0,99 0,96 0,92 0,89 

1250 - - - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 

Fonte: NBR 8400 (1940) 
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Tabela 5.21: Valores de C2 

Grupo do mecanismo 𝐶2 

1Bm – 1Am 1,12 

2m 1 

3m 0,9 

4m – 5m 0,8 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

Com isso, foi possível verificar que C2 = 0,8 e Plim = 5,6Mpa. Para determinar C1foi 

necessário fazer um método iterativo, verificando se o diâmetro da roda tabelado satisfaz o 

diâmetro calculado. 

Fazendo C1 = 0,94, para velocidade de translação de 50 m/min: 

 

𝐷𝑟 ≥
𝐹𝑟

𝑏.𝑃𝑙𝑖𝑚.𝐶1.𝐶2
                                                                                                               (5.28) 

𝐷𝑟 ≥
80,92. 103

65. 10−3. 5,6. 106. 0,94.0,8
≥ 296𝑚𝑚 

 

 E de acordo com a Tabela 5.20, Dr = 315 mm, que satisfaz o diâmetro mínimo 

calculado. Assim, foi possível escolher as rodas, no catálogo da empresa MWL Brasil, 

apresentado na Tabela 5.22. 
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Tabela 5.22: Catálogo parcial de rodas forjadas, da empresa MWL Brasil 

 

Fonte: http://www.mwlbrasil.com.br/ 

 

Foram escolhidas as rodas com as seguintes características: 

 

Modelo: MC-121 

Diâmetro da roda: 𝑫𝒓 = 𝟑𝟎𝟒, 𝟖𝒎𝒎 
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5.3.2 Motor de Translação do Carro Trolley 

 

Para dimensionar o motor de translação do carro trolley, foi necessário verificar sua 

potência de partida e de regime, assim como seus respectivos torques. Para isso, fez-se 

necessário o cálculo de parâmetros como o fator de tração: 

 

𝑊𝑇𝑅 =
2

𝐷𝑟
(𝑓 + 𝜇′.

𝑑𝑒

2
) . 9810                                                                                       (5.29) 

 

𝑓 = coeficiente de atrito de rolamento = 0,05; 

𝜇′ = coeficiente de atrito de valor 0,1 para mancal de deslizamento e 0,01 para mancal de 

rolamento; 

𝑑𝑒 = diâmetro do eixo; 

 

 Considerou-se o mancal como sendo de deslizamento, assim como o diâmetro do 

eixo de 80 mm. 

 

𝑊𝑇𝑅 =
2

30,48
(0.05 + 0,1.

8

2
) . 9810 = 289,66 𝑁/𝑡𝑜𝑛 

 

 E assim, a força de rolamento foi dada por: 

 

𝐹𝑟𝑜𝑙 = 𝑊𝑇𝑅 . (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)                                                       (5.30) 

𝐹𝑟𝑜𝑙 = 289,66. (2,346 + 20) = 6,47 𝑘𝑁 

 

Para o cálculo do rendimento do sistema, considerou-se o motor com 80% de 

rendimento e um acoplamento flexível. 
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ƞ𝑡 = 0,80𝑥0,98 = 0,78 

 

E o tempo de aceleração foi estabelecido de acordo com a Tabela 5.23.  

 

Tabela 5.23: Tempos de aceleração e acelerações 

 

Velocidade a atingir 

Equipamentos de 

velocidade lenta e média 

Equipamentos de 

velocidade média e alta 

(aplicações comuns) 

Equipamentos de alta 

velocidade com fortes 

acelerações 

(m/s) (m/min) Tempos de 

aceleração 

(s) 

Acelerações 

(m/s²) 

Tempos de 

aceleração 

(s) 

Acelerações 

(m/s²) 

Tempos de 

aceleração 

(s) 

Acelerações 

(m/s²) 

4,00 240 - - 8,0 0,50 6,0 0,67 

3,15 189 - - 7,1 0,44 5,4 0,58 

2,50 150 - - 6,3 0,39 4,8 0,52 

2,00 120 9,1 0,22 5,6 0,35 4,2 0,47 

1,60 96 8,3 0,19 5,0 0,32 3,7 0,43 

1,00 60 6,6 0,15 4,0 0,25 3,0 0,33 

0,63 37,8 5,2 0,12 3,2 0,19 - - 

0,40 24 4,1 0,098 2,5 0,16 - - 

0,25 15 3,2 0,078 - - - - 

0,16 9,6 2,5 0,064 - - - - 

Fonte: NBR 8400 (1940) 

 

 Como a tabela não possui valores de tempos de aceleração para a velocidade de 

translação do equipamento, foi feita uma interpolação de acordo com os valores para 

equipamentos de velocidade média e alta: 

 

4,0−𝑡′𝑎

4,0−3,2
=

60−50

60−37,8
                                                                                                              (5-31) 
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𝑡′𝑎 = 3,6 𝑠 

 

Com isso, foi possível calcular as potências de regime e de partida do motor: 

 

𝑁𝑅 =
𝐹𝑟𝑜𝑙.𝑣𝑡

ƞ𝑡
                                                                                                                       (5.32) 

𝑁𝑅 =
6,47.10³. 50/60

0,78
= 6,91 𝑘𝑊 

𝑁𝑖 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠+𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎).𝑣𝑡

2.𝛽

ƞ𝑡 .𝑡′𝑎
                                                                 (5.33) 

 

𝛽 = coeficiente, entre 1,10 e 1,25, que representa a influência das peças em rotação na 

necessidade de potência de partida; 

 

𝑁𝑖 =
22346. (50/60)². 1,25

0,78.3,6
= 6,91 𝑘𝑊 

 

E os torques de regime e de partida, considerando a rotação do motor de 875 rpm, são 

dados por: 

 

𝑇𝑅 =
𝑁𝑅

𝑤′𝑚
                                                                                                                           (5.34) 

𝑇𝑅 =
6910

875.2𝜋/60
= 76,18 𝑁𝑚 

 

𝑇𝑖 =
𝑁𝑖

𝑤′𝑚
                                                                                                                            (5.35) 
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𝑇𝑖 =
6910

875.2𝜋/60
= 76,18 𝑁𝑚 

 

 Através do catálogo de motores trifásicos, de 8 pólos, da empresa WEG, apresentado 

na Tabela 5.12, foi possível escolher o motor com as seguintes características: 

 

 

Motor trifásico IP55 – 8 pólos, 60 Hz 

Potência: 7,5 kW 

Rotação: 875 rpm 

Conjugado máximo: 2,5 

Tempo máximo com rotor bloqueado a quente: 19 s 

 

Verificou-se se os valores calculados do conjugado nominal e do tempo de aceleração 

respeitam os valores tabelados no catálogo: 

 

𝑇𝑖

𝑇𝑅
=

76,18

76,18
= 1 < 2,5 

𝑡′𝑎 = 3,6 𝑠 < 19 𝑠 

Como mostrado, os valores calculados respeitam os encontrados no catálogo. 

 

5.3.3 Acoplamento Flexível 

 

 O dimensionamento do acoplamento flexível para o motor de translação do carro 

trolley – eixo da roda seguiu os mesmos passos do dimensionamento para o acoplamento do 

motor de içamento de carga, seguindo o catálogo da empresa RD-FLEX ACOPLAMENTOS. 

Sendo assim: 
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(𝐾𝑊. 1,36). 𝑓𝑠 = 7,5.1,36.2 = 20,4 

 

Pela Tabela 5.15, foi escolhido o modelo RD-50, cujas especificações técnicas se 

encontram na Tabela 5.16.  

 

Modelo: Cubo Normal RD-50 

Massa: 5,6 kg 

 

5.3.4 Freios 

 

 Para o dimensionamento dos freios do motor de translação do carro trolley, foi 

utilizada a mesma lógica que os freios de içamento de carga. O fator de serviço k′1 = 2,25 foi 

obtido através do catálogo da empresa SIME S.A., para rotação de 900 rpm. 

 

𝑇𝑓 = 736.60.
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝐶𝑉 𝑥𝑘′1

2𝜋.𝑤′𝑚
                                                                  (5.36) 

𝑇𝑓 = 736.60.
10 𝑥2,25

2𝜋. 875
= 180,73 𝑁𝑚 

 

Logo, pelo catálogo da Tabela 5.17, foi escolhido o freio com as seguintes 

características: 

 

Modelo: Freio de serviço 5KH 

Momento de frenagem: 190 Nm 

Diâmetro dos discos de freio: 315 mm 
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5.4 DIMENSIONAMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSLAÇÃO DA 

ESTRUTURA 

 

A estrutura irá se locomover lateralmente sobre trilhos, possibilitando com que ela 

alcance áreas maiores no porto, adquirindo três graus de liberdade. 

 

5.4.1 Rodas e Trilhos 

 

O dimensionamento das rodas e dos trilhos foi realizado da mesma forma que foi feito 

para a translação do carro trolley, porém com oito rodas, com quatro motoras. Sendo assim, a 

força mínima e a força máxima atuante nas rodas foram de: 

 

Massa total dos mecanismos = 2346 kg 

Massa das vigas principais = 2x2936 kg = 5872  kg 

Massa das vigas de cabeceira = 2x117 kg = 234 kg 

Massa das pernas = 4x303 kg = 1212 kg 

Massa própria da estrutura = 2346 + 5872 + 234 + 1212 = 9664 kg  

Massa do contrapeso da estrutura = 7500 kg 

 

Fmin =
Ppm

número de rodas
                                                                                                   (5.37) 

Fmin =
(9664 + 7500).9,81

8
= 21,05 kN 

Fmax =
Ppm

número de rodas
+

φ.carga

número de rodas/2
                                                              (5.38) 

Fmax =
(9664 + 7500).9,81

8
+

1,15.20000.9,81

8/2
= 77,46 kN 
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 E a força média foi de: 

 

Fr =
Fmin+2.Fmax

3
                                                                                                              (5.39) 

Fr =
21,05 + 2.77,46

3
= 58,66 kN 

 Através do catálogo da Tabela 5.18, foi escolhido o trilho com as seguintes 

características: 

 

Nomenclatura: A65 

Boleto = 65 mm 

Material: ferro fundido 𝝈𝒓 = 𝟔𝟗𝟎𝑴𝑷𝒂 

 A pressão limite teve o valor de 5,6MPa e a constante C2 = 0,8. Para estabelecer a 

constante C1, foi feito o cálculo do diâmetro das rodas com o valor de C1 = 0,91, para 

velocidade de translação de 50m/min. 

 

Dr ≥
Fr

b.Plim.C1.C2
                                                                                                                (5.40) 

Dr ≥
58,66.103

65. 10−3. 5,6. 106. 0,91.0,8
≥ 221mm 

 

E de acordo com a Tabela 5.20, Dr = 250 mm, que satisfaz o diâmetro mínimo 

calculado. Assim, foi possível escolher as rodas, no catálogo da empresa MWL Brasil, 

apresentado na Tabela 5.22. 

 

Foram escolhidas as rodas com as seguintes características: 

Modelo: MC-250 

Diâmetro da roda: 𝑫𝒓 = 𝟐𝟓𝟎𝒎𝒎 
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5.4.2 Motores de Translação da Estrutura 

 

Para dimensionar os quatro motores de translação da estrutura, foram necessários os 

mesmos processos que foram utilizados para dimensionar o motor de translação do carro 

trolley, sendo assim, considerando o diâmetro do eixo de 80 mm e mancal de deslizamento: 

 

𝑊𝑇𝑅 =
2

𝐷𝑟
(𝑓 + 𝜇′.

𝑑𝑒

2
) . 9810                                                                                       (5.41) 

𝑊𝑇𝑅 =
2

20,0
(0.05 + 0,1.

8

2
) . 9810 = 441,45 𝑁/𝑡𝑜𝑛 

 

E assim, a força de rolamento é dada por: 

 

𝐹𝑟𝑜𝑙 = 𝑊𝑇𝑅 . (𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜𝑑𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑜 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)                   (5.42) 

𝐹𝑟𝑜𝑙 = 441,45. (9,664 + 7,500 + 20) = 16,41 𝑘𝑁 

 

Para o cálculo do rendimento do sistema, considerou-se o motor com 80% de 

rendimento e um acoplamento flexível. 

 

ƞ𝑡 = 0,80𝑥0,98 = 0,78 

 

E o tempo de aceleração, que é estabelecido de acordo com a Tabela 5.22, será de 

𝑡′𝑎 = 3,6 𝑠. 

Com isso, foi possível calcular as potências de regime e de partida de cada um dos 

quatro motores: 

 

𝑁𝑅 =
𝐹𝑟𝑜𝑙.𝑣𝑡

ƞ𝑡 .4
                                                                                                                       (5.43) 
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𝑁𝑅 =
16,41.10³. 50/60

0,78.4
= 4,38 𝑘𝑊 

 

𝑁𝑖 =
(𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜𝑑𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎+𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑒𝑠𝑜+𝑃𝑒𝑠𝑜𝑑𝑎𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎).𝑣𝑡

2.𝛽

ƞ𝑡.𝑡′𝑎.4
                                  (5.44) 

𝑁𝑖 =
37164. (50/60)². 1,25

0,78.3,6.4
= 2,87 𝑘𝑊 

 

E os torques de regime e de partida, considerando a rotação dos motores de 865rpm, 

são dados por: 

𝑇𝑅 =
𝑁𝑟

𝑤′𝑚
                                                                                                                           (5.45) 

𝑇𝑅 =
4380

865.2𝜋/60
= 48,35 𝑁𝑚 

 

𝑇𝑖 =
𝑁𝑖

𝑤′𝑚
                                                                                                                            (5.46) 

𝑇𝑖 =
2870

865.2𝜋/60
= 31,68 𝑁𝑚 

 

Através do catálogo de motores trifásicos de 8pólos, da empresa WEG, apresentado na 

Tabela 5.12, foi possível escolher os motores com as seguintes características: 

 

Motor trifásico IP55 – 8 pólos, 60 Hz 

Potência: 4,5kW 

Rotação: 875rpm 

Conjugado máximo: 2,5 

Tempo máximo com rotor bloqueado a quente: 29 s 



122 

 

Verificou-se se os valores calculados do conjugado nominal e do tempo de aceleração 

respeitam os valores tabelados no catálogo: 

 

𝑇𝑖

𝑇𝑅
=

31,68

48,35
= 0,65 < 2,5 

𝑡′𝑎 = 3,6 𝑠 < 29 𝑠 

 

Como mostrado, os valores calculados respeitam os encontrados no catálogo. 

 

5.4.3 Acoplamento Flexível 

 

O dimensionamento do acoplamento flexível para o motor de translação da estrutura – 

eixo da roda seguiu os mesmos passos do dimensionamento para o acoplamento do motor de 

içamento de carga, seguindo o catálogo da empresa RD-FLEX ACOPLAMENTOS. Sendo 

assim: 

 

(𝐾𝑊. 1,36). 𝑓𝑠 = 4,5.1,36.2 = 12,2                                                                     (5.47) 

 

Pela Tabela 5.15, foi escolhido o modelo RD-45, cujas especificações técnicas se 

encontram na Tabela 5.16. 

 

Modelo: Cubo Normal RD-45 

Massa: 5,3 kg 
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5.4.4 Freios 

 

Para o dimensionamento dos freios do motor de translação da estrutura, foi utilizado 

mesmo procedimento que para o motor de translação do carro trolley. O fator de serviço 

𝑘′1 = 2,25 foi obtido através do catálogo da empresa SIME S.A., para rotação de 900 rpm. 

 

𝑇𝑓 = 736.60.
𝑃𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝐶𝑉 𝑥 𝑘′1

2𝜋.𝑤′𝑚
                                                                 (5.48) 

𝑇𝑓 = 736.60.
6,0 𝑥2,25 

2𝜋. 875
= 108,44 𝑁𝑚 

Logo, pelo catálogo da Tabela 5.17, da empresa SIME S.A, foi escolhido o freio com 

as seguintes características: 

 

Modelo: Freio de serviço 650H 

Momento de frenagem: 110Nm 

Diâmetro dos discos de freio: 175mm 
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6 MONTAGEM DA ESTRUTURA 

 

A montagem da estrutura será realizada através de juntas aparafusadas, a fim de 

facilitar o seu transporte e sua montagem em campo. 

 

6.1 UNIÃO DAS VIGAS PRINCIPAIS COM AS DE CABECEIRA 

 

Para realizar essa montagem foi necessário considerar os seguintes fatores: 

 

 Caso II de solicitação – FSP = 1,33 

 Material ASTM A-36 - μ = 0,3 

 Estrutura de grupo 5 –𝑀𝑥=1,12 

 Velocidade de Içamento- 0,05m/s 

 Menor espessura de chapa das vigas = 5,3 mm 

 Capacidade de Carga = 20t 

 Massa acima das juntas = Massa das vigas principais+ Massa total dos mecanismos + 

Massa das vigas de cabeceira = 5872 + 2346 + 234 = 8452 kg 

 φ = 1,15 

 

Considerou-se também a carga içada estando exatamente acima das juntas 

aparafusadas, para efetuar o dimensionamento devido à maior carga suportada pelos 

parafusos. Além disso, tem-se que os esforços são paralelos ao plano da junta, resultando em 

esforços cortantes, calculados nas equações 6.1 e 6.2:



125 

 

  

Fpor junta = Mx (
Ppaj

Número total de juntas
+ φ.

Cap

Número de juntas  por cabeceira
)         (6.1) 

Fpor junta = 1,12 (
8452x9,81

4
+ 1,15.

20000x9,81

2
) = 149,60 kN 

 

Foi feita a suposição de que cada junta possua oito parafusos, logo: 

 

Fpor parafuso =
 Fpor junta

8
                                                                                                  (6.2) 

Fpor parafuso =
149,60

8
= 18,70kN 

 

Considerando a solicitação em cada parafuso como estando no limite, foi possível 

estabelecer a força de aperto do parafuso. 

 

Tp =
 FSP.Fpor parafuso

μ.(número de planos de atrito)
                                                                                    (6.3)    

Tp =
1,33.18,70

0,3.1
= 82903 N 

 

Serão utilizados parafusos ISO 8.8, com as seguintes características: 

 

σe = 660 MPa 

σr = 830 MPa 

 

Pela norma NBR8400, a resistência de prova é obtida através da tensão limite de 

escoamento, com a seguinte equação: 
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Sp = 0,7σe                                                                                                                            (6.4) 

Sp = 0,7.660 = 462MPa 

 

E a área da seção transversal resistente do parafuso é dada por: 

 

At =
Tp

Sp
                                                                                                                                (6.5) 

At =
82903

462
= 179,44 mm² 

 

Com isso, foi possível determinar o diâmetro dos parafusos a serem utilizados, através 

da Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1: Esforços transmissíveis de montagem por parafuso e por plano de atrito 

Diâmetro do 

parafuso 

(mm) 

Secão 

Resistente 

(mm²) 

Esforço 

de aperto 

(daN) 

Torque 

aplicado 

(m.daN) 

Superfície simplesmente 

preparada 

Superfícies tratadas 

especialmente 

μ = 0,3 μ = 0,5 

Caso I 

(daN) 

Caso II 

(daN) 

Caso III 

(daN) 

Caso I 

(daN) 

Caso II 

(daN) 

Caso III 

(daN) 

10 58 4170 8,27 830 940 1140 1390 1570 1890 

12 84,3 6060 14,4 1210 1360 1650 2020 2280 2750 

14 115 8270 22,9 1650 1860 2250 2750 3100 3760 

16 157 11300 35,8 2260 2550 3080 3770 4250 5140 

18 192 13800 49,2 2760 3100 3760 4600 5180 6270 

20 245 17600 69,7 3520 3970 4800 5850 6610 8000 

22 303 21800 95,0 4360 4930 5970 7250 8200 9900 

24 353 25400 120 5080 5710 6940 8450 9550 11550 

27 459 33000 176 6600 7420 9000 11000 12400 15000 

Fonte: NBR 8400 (1940) 
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O parafuso a ser utilizado foi o com as seguintes especificações: 

At = 192mm² 

Diâmetro do parafuso = 18mm 

 

Torque de aperto =  Tp. 0,2. Diâmetro do parafuso                                                          (6.6) 

Torque de aperto =  82903.0,2.18 = 298,45N. m 

 

Analisou-se a pressão diametral, para verificar se a montagem é possível: 

    

Pd =  
Fpor parafuso

diâmetro do parafuso x menor espessura das chapas
                                                (6.7) 

Pd =  
18700

18 x 5,3
= 196,01MPa < σe 

 

Logo, é possível a montagem através dos parafusos dimensionados. 

 

6.2 UNIÃO DAS VIGAS PRINCIPAIS COM AS PERNAS 

 

O dimensionamento dos parafusos utilizados na junta entre as pernas e as vigas 

principais foi feito de forma análoga aos anteriores.  

 

Menor espessura de chapa das vigas = 9,5 mm 

Massa acima das juntas = Massa das vigas principais + Massa total dos mecanismos + Massa 

das vigas de cabeceira = 5872 + 2346 + 234 = 8452 kg 
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Os esforços são perpendiculares ao plano da junta, quando a carga se encontra na 

extremidade do equipamento, resultando em esforços de compressão na junção com as pernas 

em x=9m, no valor de 261,6 kN, e tração na junção com as pernas da extremidade (x=0m), no 

valor de 65,4 kN. Os parafusos foram dimensionados para a tração, pois é o estado mais 

crítico. Os cálculos realizados encontram-se abaixo: 

 

Fpor junta = Mx (
Ppaj

Número total de juntas
+ φ.

Cap

Número de juntas  por cabeceira
)        (6.8) 

Fpor junta = 1,12 (
8452x9,81

4
+ 1,15.

65400

2
) = 65,33kN 

 

Foi feita a suposição de que cada junta possua quatro parafusos, logo: 

 

Fpor parafuso =
 Fpor junta

4
                                                                                    (6.9) 

Fpor parafuso =
65,33

4
= 16,33kN 

 

Considerando a solicitação em cada parafuso como estando no limite, foi possível 

estabelecer a força de aperto do parafuso. 

 

Tp =  FSP. Fpor parafuso                                                                                                       (6.10) 

Tp = 1,33.16,33 = 21718,9 N 

Foram utilizados parafusos ISO 8.8, com as seguintes características: 

 

σe = 660 MPa 

σr = 830 MPa 
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E a área da seção transversal resistente do parafuso é dada por: 

At =
Tp

Sp
                                                                                                                              (6.11) 

At =
21718,9

462
= 47,01 mm² 

 

Com isso, foi possível determinar as especificações dos parafusos a serem utilizados, 

através da Tabela 6.1: 

 

At = 𝟓𝟖 mm² 

Diâmetro do parafuso = 𝟏𝟎 mm 

 

Torque de aperto =  Tp. 0,2. Diâmetro do parafuso                                                        (6.12) 

Torque de aperto =  21718,9.0,2.10 = 43,44N. m 

 

Analisou-se a pressão diametral, para verificar se a montagem é possível: 

 

Pd =  
Fpor parafuso

diâmetro do parafuso x menor espessura das chapas
                                              (6.13) 

Pd =  
16330

10 x 9,5
= 171,89MPa < σe 

 

Logo, é possível a montagem através dos parafusos dimensionados. 
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7 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

Para que o equipamento em questão possa operar em seu ciclo diário, sem falhas ou 

paradas, procedimentos de segurança precisam ser tomados. Abaixo tais procedimentos são 

apresentados: 

 

 Alarme de limite de peso, evitando acidentes durante o período de trabalho. 

 

 

Figura 7.1: Sinalizador áudio visual 

Fonte:http://www.possemaquinas.com.br 

 

 Fiscalização da habilitação e treinamento dos funcionários, assim como de seus 

conhecimentos técnicos e funcionais do equipamento.  

 Fiscalização diária da condição física e psicológica dos funcionários, para 

evitar ao máximo falha humana. 

 Iluminação adequada para operações noturnas.
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 Fim de curso do carro trolley, a fim de conter o seu movimento no 

comprimento desejado. 

 

Figura 7.2: Sensor de fim de curso 

Fonte:http://www.possemaquinas.com.br 

 

 

 

Figura 7.3: Sensor anti colisão 

Fonte:http://www.possemaquinas.com.br 
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8 ANÁLISE DE CUSTO 

 

Foi necessário a confecção de uma análise de custo do equipamento para determinar a 

viabilidade deste no mercado. Para isso, foram pesquisados os preços das partes que compõe a 

estrutura e os mecanismos em diversas empresas. 

 

 Vigas principais – serão utilizadas duas vigas em I, com as medidas 

especificadas anteriormente, feitas de aço ASTM A-36. Através da empresa 

Gerdau, foi fornecido o preço de R$1,80/kg para a confecção das vigas. Sendo 

assim, o custo das vigas principais seria de R$10.569,60. 

 

 Vigas de cabeceira – serão utilizadas duas vigas em U, com as medidas 

especificadas anteriormente, feitas de aço ASTM A-36. O preço também foi 

estabelecido através da cotação da Gerdau, de R$1,80/kg.Sendo assim, o custo 

das vigas de cabeceira seria de R$421,20. 

 

 Pernas da estrutura - serão utilizadas duas vigas em U, com as medidas 

especificadas anteriormente, feitas de aço ASTM A-36. Mais uma vez, o preço 

foi estabelecido através da cotação da Gerdau, de R$1,80/kg.Sendo assim, o 

custo das vigas de cabeceira seria de R$2.181,60. 

 

 Motor de içamento – será utilizado um motor WEG trifásico IP55, com 

8pólos, 60 Hz e 12,5CV de potência. Através do catálogo da empresa Enselli, o 

custo do motor será de R$5.112,28.
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 Motor de translação do carro Trolley – será utilizado um motor WEG 

trifásico IP55, com 8pólos, 60 Hz e 7,5CV de potência. Através do catálogo da 

empresa Enselli, o custo do motor será de R$3.449,08. 

 

 Motor de translação da estrutura - será utilizado um motor WEG trifásico 

IP55, com 8pólos, 60 Hz e 4,5CV de potência. Através do catálogo da empresa 

Enselli, o custo do motor será de R$2.675,66. 

 

 Cabo de aço – o cabo de aço a ser utilizado será 6x19 com alma de fibra e 

diâmetro de 26,00mm ou aproximadamente 1”. O comprimento estimado de 

cabo no equipamento é de 40m . Pelo site da empresa Molyplast, a cotação 

para um cabo de aço com estas características, galvanizado, está em 

R$51,18/m. Totalizando em R$2.047,20. 

 

 Polias – serão utilizadas duas polias de 728𝑚𝑚 de diâmentro. Através do 

catálogo da empresa Enselli, o custo de uma polia de diâmetro aproximado 

será de R$512,47. Logo, as duas polias sairiam por R$1.024,94. 

 

Não foi possível, porém, o estabelecimento do preço dos demais mecanismos e 

insumos para a montagem do equipamento, devido à dificuldade no contato com as empresas 

fornecedoras. 
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9 CONCLUSÕES 

 

O projeto do transtêiner proposto está seguindo à risca a norma NBR 8400, a fim de 

verificar todos os componentes da estrutura contra falhas. Cada componente foi verificado de 

acordo com assuas falhas críticas. 

A análise estática da estrutura foi descrita e confrontada com o método numérico. 

Após esta etapa, foi feito o dimensionamento de cada parte da estrutura, dos mecanismos, e 

dos componentes de montagem, garantindo com que todos passassem nos critérios contra as 

falhas críticas. 

As vigas principais foram dimensionadas contra fadiga nas soldas e flambagem 

localizada, assim como foi verificada a composição das tensões. As pernas foram 

dimensionadas contra flambagem global e as vigas de cabeceira foram testadas apenas devido 

à solicitação do vento e analisada a composição das tensões. 

A fim de validar e comparar com o método analítico, foi feita uma simulação 

numérica, através do software ANSYS, dos esforços nas vigas que apresentavam o estado 

mais crítico, ou seja, as vigas principais. O resultado foi satisfatório, sendo bem próximo do 

analítico, com um erro relativo de 2,86%. Além disso, foi feito um estudo sobre a deformação 

máxima causada na viga. 

 O revestimento da estrutura foi selecionado a partir da análise do ambiente portuário, 

considerando todos os possíveis agentes prejudiciais ao material do equipamento. 

 Os mecanismos foram todos dimensionados e verificados, assim como a parte 

estrutural do equipamento. Todos passaram com êxito nos testes a que foram submetidos.
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 A montagem foi realizada pensando na logística de descolamento do equipamento e 

na dificuldade da sua realização em campo. Assim sendo, os parafusos foram dimensionados 

e verificados para aguentar todo o peso da estrutura, dos mecanismos e dos esforços a que 

serão solicitados. 

 A análise das medidas de segurança foi realizada baseada nas necessidades e 

cuidados com o equipamento e o ambiente portuário, assim como com os funcionários 

responsáveis e que circulam nas proximidades. 

 Há de se observar a dificuldade para a realização da análise de custo do equipamento, 

tendo em vista que uma boa parte dos preços a ser obtidos, necessitava de uma consulta com 

as empresas especializadas, e nenhuma demonstrava interesse em nos atender. Seria 

importante a realização de uma análise de custos mais precisa. Não obstante, o projeto foi 

concluído com êxito. 

O presente trabalho foi possível de ser concretizado, através dos conhecimentos de 

diversas disciplinas, como Mecânica dos Sólidos, Engenharia dos Materiais, Elementos de 

Máquinas, Projetos de Máquinas, Dinâmica, Métodos Computacionais, entre outras. Assim 

como no conhecimento proporcionado pela NBR 8400. 

Propostas para trabalhos futuros: 

 Realizar uma simulação numérica, com uma malha mais refinada, da estrutura 

inteira, assim como dos mecanismos solicitados aos esforços. 

 Dimensionar a montagem das partes que compõe a estrutura com os 

mecanismos. 

 Realizar uma análise de custos mais precisa. 
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11 APÊNDICES 

 

 

Programa, em MatLab, para realizar a análise estática na posição crítica 

 

% Análise estática na posição crítica 

clear,clc; 

Ra=-75.66; 

Rb=296.46; 

c=512.5; 

I=2000; 

passo=0.1; 

L=12; 

posB=0.7*L; 

posBaux=0.7*L+passo; 

pos=0:passo:L; 

cont=1; 

Mb=zeros(L/passo,1); 

V=zeros(L/passo,1); 

for ii=0:passo:posB 

  V(cont)=Ra-2.213*ii; 

  Mb(cont)=Ra*ii-1.106*ii^2; 

  cont=cont+1; 

end 

for ii=posBaux:passo:L 

  V(cont)=Ra+Rb-2.213*ii; 

  Mb(cont)=(Ra+Rb)*ii-posB*Rb-1.106*ii^2; 

  cont=cont+1;
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end 

figure(1),plot(pos,Mb,'r'),title('Momento Fletor'),xlabel('x(m)'),ylabel('Mb(KN.m)'); 

figure(2),plot(pos,V,'b'),title('Cortante'),xlabel('x(m)'),ylabel('V(KN)'); 

sigma=max(abs(Mb))*c/I 

 

 

Programa para encontrar a posição crítica da carga 

 

 

% Análise estática das vigas principais 

clear,clc; 

L=12; %comprimento da viga em m 

Peso=19.8; %carga aplicada, em toneladas, aplicada em uma viga 

P=Peso*9.81; % em KN 

pp=2.213; %peso próprio em KN/m (carga distribuída) 

H=1.025; %altura da alma + espessura das abas em m 

posicaop1=0; %posição das pernas (adimensional)  

posicaop2=0.7; 

Mcrit=0:0.005:1; 

C=H/2; 

R1=0; 

R2=0; 

Mb=zeros(1,201); % declarando o vetor momento fletor 

V=zeros(1,201); % declarando o vetor cortante 

Mbcritpos=zeros(1,200); % declarando o vetor momento fletor crítico positivo 

Vcritpos=zeros(1,200); % declarando o vetor cortante crítico positivo 

Mbcritneg=zeros(1,200); % declarando o vetor momento fletor crítico negativo 

Vcritneg=zeros(1,200); % declarando o vetor cortante crítico negativo 

Mbcrit=zeros(1,200); 

Vcrit=zeros(1,200); 

indice2=1; 

% loop para análise estática para cada posição da carga 

for ii=0.005:0.005:0.7 %variando X adimensional entre as pernas 

 R2=(P*ii+0.5*L*pp)/posicaop2; 

  R1=P+pp*L-R2; 
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  cont=0; 

  indice=1; 

  while cont<ii 

    V(indice)=R1-pp*L*cont; 

    Mb(indice)=-(pp*(L*cont)^2)/2+R1*L*cont; 

    cont=cont+0.005; 

    indice=indice+1; 

  end 

  while cont>=ii&&cont<0.7 

    V(indice)=R1-P-pp*L*cont; 

    Mb(indice)=-(pp*(L*cont)^2)/2-(L*cont-L*ii)*P+R1*L*cont; 

    cont=cont+0.005; 

    indice=indice+1; 

  end 

  while cont>=0.7&&cont<1.005 

    V(indice)=R1+R2-P-pp*L*cont; 

    Mb(indice)=-(pp*(L*cont)^2)/2-(L*cont-L*ii)*P+R1*L*cont+R2*(L*cont-0.7*L); 

    cont=cont+0.005; 

    indice=indice+1; 

  end 

  Mbcritpos(indice2)=max(Mb); 

  Vcritpos(indice2)=max(V); 

  Mbcritneg(indice2)=min(Mb); 

  Vcritneg(indice2)=min(V); 

  Mbcrit(indice2)=max(abs(Mb)); 

  Vcrit(indice2)=max(abs(V)); 

  indice2=indice2+1; 

end 

for ii=0.705:0.005:1 %variando X adimensional na lança 

  R2=(P*ii+0.5*L*pp)/posicaop2; 

  R1=P+pp*L-R2; 

  cont=0; 

  indice=1; 

  while cont<0.7 

    V(indice)=R1-pp*L*cont; 
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    Mb(indice)=-(pp*(L*cont)^2)/2+R1*L*cont; 

    cont=cont+0.005; 

    indice=indice+1; 

  end 

  while cont>=0.7&&cont<ii 

    V(indice)=R1+R2-pp*L*cont; 

    Mb(indice)=-(pp*(L*cont)^2)/2+R1*L*cont+R2*(L*cont-0.7*L); 

    cont=cont+0.005; 

    indice=indice+1; 

  end 

  while cont>=ii&&cont<1.005 

    V(indice)=R1+R2-P-pp*L*cont; 

    Mb(indice)=-(pp*(L*cont)^2)/2-(L*cont-L*ii)*P+R1*L*cont+R2*(L*cont-0.7*L); 

    cont=cont+0.005; 

    indice=indice+1; 

  end 

  Mbcritpos(indice2)=max(Mb); 

  Vcritpos(indice2)=max(V); 

  Mbcritneg(indice2)=min(Mb); 

  Vcritneg(indice2)=min(V); 

  Mbcrit(indice2)=max(abs(Mb)); 

  Vcrit(indice2)=max(abs(V)); 

  indice2=indice2+1; 

end 

poscarga=0.06:0.06:12; % vetor variação da posição da carga, em m 

figure(1),plot(poscarga,Mbcrit,'r') 

figure(2),plot(poscarga,Vcrit,'g') 

% Construindo os vetores momento fletor crítico e cortante crítico sem ser em módulo 

for jj=1:200 

  if abs(Mbcritpos(jj))>abs(Mbcritneg(jj)) 

    Mbcrit(jj)=Mbcritpos(jj); 

  else 

    Mbcrit(jj)=Mbcritneg(jj); 

  end   

end 
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for jj=1:200 

  if abs(Vcritpos(jj))>abs(Vcritneg(jj)) 

    Vcrit(jj)=Vcritpos(jj); 

  else 

    Vcrit(jj)=Vcritneg(jj); 

  end   

end 

for jj=1:200 

end 

% Plotando os gráficos momento fletor crítico x posição da carga e cortante crítico x 

posição da carga 

figure(3),plot(poscarga,Mbcrit,'r'),title('Momento Fletor Crítico'),xlabel('posição da 

carga (m)'),ylabel('Mbcrit(KN.m)'); 

figure(4),plot(poscarga,Vcrit,'b'),title('Cortante Crítico'),xlabel('posição da carga 

(m)'),ylabel('Vcrit(KN)'); 


