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RESUMO 

O trabalho consiste no dimensionamento de uma plataforma de elevação em um plano 

inclinado a ser utilizada, principalmente, por pessoas com mobilidade reduzida, visando, 

sobretudo, a melhoria na acessibilidade e mobilidade em locais urbanos com intenso trânsito 

de pessoas. A estrutura, os mecanismos e dispositivos de segurança da plataforma, assim 

como o ambiente de implementação, foram dimensionados de acordo com as normas vigentes 

NBR 15655 (plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida), 

NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), NBR 

8400 (Calculo de Equipamento Para Levantamento e Movimentação de Carga). O 

dimensionamento foi realizado baseando-se sempre nos esforços críticos em cada elemento 

constituinte da plataforma. Esses esforços foram mensurados a partir da análise estática da 

estrutura, incluindo tensões de flexão, cisalhamento, tração e compressão. Por fim, foram 

realizadas simulações computacionais usando o método de elementos finitos com o software 

Abaqus CAE e os resultados obtidos foram confrontados com as soluções analíticas. 

 

Palavras-Chave: Plataforma de elevação; acessibilidade; estrutura; dimensionamento. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This project consists of the design of a lifting platform in an inclined plane to be used mainly 

by people with reduced mobility, therefore improving the accessibility and mobility in urban 

areas with heavy traffic of people. The environment, structure, mechanisms and security 

devices of the platform were sized according with the standards ABNT NBR 156555, NBR 

9050 and NBR 8400. The design was based on the critical efforts in each platform element. 

These solicitations were measured from the static analysis of the structure based on the 

methods developed by Beer, including bending, shear and axial/compression stresses. Finally, 

computer simulations were made using numerical analysis by the finite element method 

(FEM) with software Abaqus/CAE and the results were compared to the analytical ones. 

 

Keywords: Lifting platform; accessibility; structure; sizing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Espaços urbanos se organizam para promover a maximização da troca de bens, 

serviços, cultura e conhecimentos entre seus habitantes. Para tal, é necessário que haja 

condições adequadas de mobilidade urbana.  

O planejamento do espaço urbano das grandes e médias cidades deve passar muito 

mais pelo aumento dessa mobilidade do que puramente pelo aumento do transporte ou do 

trânsito. É fundamental que os indivíduos transitem com qualidade e facilidade pelos espaços 

sem que barreiras arquitetônicas e urbanísticas impeçam o deslocamento. 

Nota-se, portanto, que a promoção dessa democratização do espaço urbano muito tem 

a ver com o conceito de acessibilidade. A possibilidade de que todos os indivíduos, 

independentes de sua condição social ou física, sejam capazes de realizar tais deslocamentos é 

a ideia que norteia este projeto. 

 

1.1 MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE 

O Ministério das Cidades define mobilidade como a habilidade de deslocar-se, em 

decorrência de condições físicas e econômicas. A mobilidade é um atributo associado às 

pessoas e corresponde às diferentes respostas dadas por indivíduos às suas necessidades de 

deslocamento, consideradas as dimensões do espaço urbano e a complexidade das atividades 

nele desenvolvidas. 

Surge assim o conceito de mobilidade sustentável, definida como o conjunto de 

políticas de transporte e circulação com objetivo claro de proporcionar acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, pela priorização de modos de transporte coletivo. Alguns 

países têm direcionado esta pesquisa com o objetivo de facilitar o deslocamento do maior 

número possível de pessoas, não excluindo, portanto, aquelas que possuem qualquer sorte de 

limitação de locomoção. Isto significa que, preconizada por leis e normas, a orientação das 

soluções para os espaços urbanos destinados à circulação de pessoas (sobretudo, pedestres) 
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tem sido cada vez mais contemplativas das necessidades de pessoas com algum tipo de 

dificuldade de locomoção. A figura 1.1 ilustra uma situação típica na vida de pessoas que 

utilizam cadeiras de rodas: calçadas com a altura indevida impedem e limitam a locomoção. 

A mobilidade de pedestres deve ser alcançada partindo do princípio de que as cidades 

devem ser acessíveis a qualquer pessoa, desde o seu nascimento até a sua velhice. Entra aí a 

filosofia do ―Desenho Universal‖ cuja concepção se baseia na proposta do atendimento das 

necessidades individuais de cada cidadão delineadas pelos limites extremos percebidos no 

coletivo, mas sem direcionar o atendimento a qualquer grupo especificamente. Os projetos 

devem, portanto, apresentar ambientes, edificações e objetos, que consideram desde o início 

de sua concepção a diversidade humana. A utilização dessa filosofia na escala urbana é 

relativamente recente, mas a meta de uma ―cidade para todos‖ deve ser estabelecida para 

todos os processos e projetos urbanísticos. A ideia básica por trás desta discussão então é o 

foco na inclusão social, na obtenção de oportunidades iguais para todos.      

 

Figura 1.1: Calçada que não promove acessibilidade adequada. 

Fonte: Associação dos Deficientes Físicos e Mentais de Arapiraca (2015) 

 

A acessibilidade está relacionada a capacidade dos indivíduos de atingirem um 

determinado lugar, levando-se em consideração o esforço despendido para tal deslocamento. 

No caso específico de indivíduos que apresentem necessidades especiais, o nível de 

acessibilidade de um espaço é aumentado com a promoção de uma maior facilidade de 
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deslocamento (ou mobilidade), garantindo um menor esforço despendido. A acessibilidade 

deve ser tratada sempre como uma exigência do projeto.  

No entanto, essa discussão ainda é considerada bastante recente no Brasil. Por 

exemplo, o fato de que a norma nacional ABNT NBR 9050 que trata de questões relativas à 

acessibilidade dos espaços urbanos só ter tido sua primeira versão publicada em 1984 

demonstra o quanto ainda necessita-se solidificar estas ideias.  

 

1.2 PANORAMA ATUAL DOS DEFICIENTES FÍSICOS NO BRASIL 

O último censo do IBGE, realizado em 2010, informou que cerca de 23,9%, uma 

parcela considerável da população brasileira, possui algum tipo de deficiência. Em números 

absolutos, isso significa que aproximadamente 45 milhões de pessoas, não tem as mesmas 

facilidades que as demais. A figura 1.2 identifica os tipos de deficiência da população. Nota-

se que 7% destes 45 milhões de pessoas são portadores de alguma deficiência motora.  

 

 

 

Figura 1.2: Tipos de deficiência. 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Segundo a revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios,2003, o mercado de 

negócios que envolvem deficientes físicos movimenta cerca de R$ 1 bilhão de reais, 

destacando-se neste meio, o segmento de plataformas ou veículos adaptados. Percebe-se 
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assim que este é um seguimento que, embora pouco explorado, movimenta já uma quantia 

razoável. 

Segundo Ferreira; Dvorecky; Melnick, 2005, as dificuldades encontradas pelos 

deficientes físicos começaram a ser questionadas somente na metade do século XX, devido a 

própria iniciativa dos portadores, que questionavam a escassez de locais públicos com 

acessibilidade, ou seja, como o ambiente poderia adequar-se a pessoas portadoras de 

deficiência, de modo a englobá-las ao meio social, sem impedir a locomoção de pessoas sem 

deficiência.  

Em diversas situações referentes à facilidade de deslocamento, os termos mobilidade e 

acessibilidade estão diretamente relacionados e muitas vezes se confundem. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que quando se aumenta o nível de acessibilidade de um determinado 

espaço, espera-se aumentar também as condições de mobilidade oferecidas aos usuários desse 

espaço — que deve incluir os que tenham dificuldade de locomoção. A acessibilidade está, 

deste modo, associada às oportunidades disponibilizadas pelo espaço urbano e às condições 

de utilização do sistema de transporte. Por outro lado, a mobilidade está ligada à condição de 

um indivíduo se deslocar, mas esta condição depende da performance do espaço (níveis de 

acessibilidade) e das características do próprio indivíduo. 

Em consequência da expansão do conceito de acessibilidade e mobilidade urbana, 

indivíduos com mobilidade reduzida passaram a estar mais ativos no mercado de trabalho, 

desempenhando papéis mais importantes dentro das empresas. Essa aparente inclusão 

decorreu-se, em parte, devido à uma maior conscientização social promovida através de leis 

vigentes de democratização no país. Entretanto, o cenário dos deficientes mantém-se aquém 

do ideal e ainda é possível observar muito preconceito e muitas barreiras dentro do mercado 

de trabalho.  

O último censo realizado pelo IBGE demonstrou um aumento na proporção de pessoas 

com deficiência que possuem algum tipo de ocupação como pode-se ver na figura 1.3. A 

figura 1.4 ilustra como a proporção de pessoas com deficiência na população mais idosa do 

país é maior em relação a outras faixas etárias. Este fato é bastante natural, uma vez que as 

pessoas idosas estão mais propensas a apresentarem algum problema de saúde que as deixe 

incapacitadas. Notou-se também um aumento significativo do número de pessoas com 

deficiência, especialmente nas pessoas acima de 65 anos. Este fato está ilustrado na figura 1.5. 
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Figura 1.3: Comparação da proporção de pessoas ocupadas que possuem ou não 

deficiência.  

Fonte: IBGE (2010) 

 

 

 

Figura 1.4: Proporção de pessoas com deficiência de acordo com a faixa etária. 

Fonte:IBGE (2010) 
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Figura 1.5: Comparação da proporção de deficientes entre os anos 2000 e 2010. 

Fonte: IBGE (2010) 

 

O quadro 1.1 demonstra que a proporção do número de pessoas com deficiência na 

população rural e urbana. É notório que o percentual entre áreas urbanas e rurais é 

equivalente, o que demonstra a importância de ações que visem a inclusão de pessoas com 

deficiência, independente da localização de seus domicílios. 

 

 

Quadro 1.1:Proporção de pessoas com deficiência nas zonas urbana e rural.  

Fonte: IBGE (2010) 

 

A Lei Federal n°. 10.098/00, abrange a questão dos deficientes e instituiu normas 

gerais e critérios básicos que vão desde ―a promoção da acessibilidade mediante a eliminação 

de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção 

e reforma de edifícios até meios de transporte e de comunicação, entendendo a acessibilidade 

como a  possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas 

e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida‖. 
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Neste cenário, nota-se que a acessibilidade e a democratização de espaços ainda 

carecem de muita evolução. A figura 1.6 demonstra como, apesar de uma legislação vigente 

que promova políticas de maior acessibilidade, a realidade de diversos espaços urbanos ainda 

é, de fato, frustrante. As cidades mais populosas do país que, ao menos em tese, demandam 

melhores índices de mobilidade, apresentam inúmeras carências estruturais básicas, criando 

verdadeiras barreiras físicas que impedem o deslocamento ideal dos indivíduos com 

mobilidade reduzida. 

. 
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Figura 1.6: Características do entorno dos municípios. 

Fonte:IBGE (2010) 
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1.3 PLATAFORMAS DE ELEVAÇÃO  

Existem disponíveis no mercado inúmeras soluções para o transporte entre dois 

pavimentos para pessoas com mobilidade reduzida. Neste nicho, destacam-se as plataformas 

de elevação vertical, os elevadores de carga e as plataformas de percurso inclinado. Cada 

opção apresentando suas peculiaridades, vantagens e desvantagens.  

As figuras 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 ilustram, respectivamente, cada caso citado. 

 

 

Figura 1.7: Plataforma de elevação vertical. 

Fonte: Portal dos Equipamentos (2016) 
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Figura 1.8: Elevador de acessibilidade. 

Fonte: Daikene Elevadores (2016) 

 

 

Figura 1.9: Plataforma para uso público. 

Fonte: Portal do cadeirante (2016) 
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Figura 1.10: Plataforma para uso particular. 

Fonte: Google Imagens (2016) 

 

1.3.1 Vantagens da plataforma de percurso inclinado 

A escolha por plataformas projetadas para transportar o usuário por um percurso 

inclinado que, geralmente, acompanha a inclinação da escada se deve, na grande maioria dos 

casos, à praticidade e à economia associada.  

Projetos como este necessitam de uma menor intervenção no ambiente, ficando 

restritos à uma pequena parcela da escada. Em comparação com projetos de maior 

intervenção, como é o caso de elevadores, em que é preciso quase sempre intervir em todo o 

ambiente para criar o espaço necessário para tal.  

Este tipo de plataforma também apresenta a vantagem de exigir uma menor potência 

do sistema de acionamento. O fato do translado ocorrer dentro de um plano inclinado reduz as 

forças à serem vencidas às componentes paralelas a este plano. Essa redução na potência se 

traduz diretamente numa economia no sistema de acionamento adotado no projeto. Como 

exemplo, caso este sistema seja composto por um motor elétrico, a redução na potência 

requerida exige um motor menos robusto e consequentemente mais barato. 
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2 METODOLOGIA 

 

O objetivo deste trabalho é o projeto de uma plataforma elevatória de percurso 

inclinado aplicado para o transporte de pessoas com deficiência de locomoção que utilizam 

cadeira de rodas. O enfoque principal é o dimensionamento adequado da estrutura e um pré-

dimensionamento dos seus principais mecanismos de operação e segurança, para que a 

plataforma seja capaz de suportar os esforços aos quais está sujeita dentro de níveis confiáveis 

de segurança.  

Em primeiro lugar, o ambiente no qual a plataforma é instalada precisou ser definido 

para que todas as escolhas subsequentes façam sentido. Uma vez que o objetivo principal 

desta plataforma é elevar-se sobre trilhos montados em uma escada comum, esta escada deve 

estar de acordo com as normas vigentes que definem as dimensões adequadas. A norma 

brasileira NBR 9077 diz respeito às saídas de emergência em edifícios e é a literatura mais 

adequada e mais utilizada quando se objetiva construir uma escada. A partir dela, definiu-se a 

altura dos espelhos e piso da escada, a consequente inclinação dos trilhos (que seguirá a 

mesma inclinação da escada) e o espaço reservado para entrada na plataforma antes da escada.  

Além disso, medidas pertinentes no que diz respeito à acessibilidade foram buscadas 

na norma NBR 9050.  Parâmetros importantes para o projeto como largura adequada para a 

plataforma, as dimensões e o peso de uma cadeira de rodas, a área de circulação e para 

manobra estão documentadas nesta norma e foram usadas na definição básica do ambiente 

onde o projeto será aplicado.  

Definido o ambiente, a estrutura básica da plataforma foi definida, buscando uma 

estrutura econômica, resistente e segura. Constituída por quatro vigas principais, duas colunas 

verticais, cada uma delas localizando-se de cada lado da plataforma, e duas barras auxiliares, 

é provado que a estrutura é capaz de receber e suportar os esforços em situações críticas ao 

qual será submetida. Acima desta estrutura, há uma placa plana de alumínio cuja função é a 

de distribuir os esforços e possibilitar a movimentação das pessoas acima dela. Duas rodas 

estão localizadas de cada lado da estrutura, totalizando quatro no total. Elas são responsáveis 

pela movimentação das plataformas sobre os trilhos e foram dimensionadas levando-se em 

consideração o tipo de trilho a ser utilizado e que também foi determinado neste projeto. Toda 

a plataforma deve ser plenamente segura para o uso de pessoas cadeirantes e, portanto, está 

equipada de tubos de alumínio com perfil circular cuja função é a de evitar o tombamento 

para fora da plataforma durante o seu funcionamento. Rampas laterais permitem o rápido 

acesso do nível do pavimento para o nível da plataforma que fica numa altura de 
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aproximadamente quinze centímetros. O motor responsável por gerar o movimento de 

içamento deve estar também instalado junto à plataforma e tem seu acionamento dado a partir 

de corrente elétrica AC. A escolha por um modelo que já possui em sua montagem um 

sistema de moto freio, apesar de mais cara, é justificada mais adiante. O sistema de redução, 

assim como os eixos de transmissão também são determinados.   

Foram utilizados conceitos de mecânica dos sólidos (Beer & Johnston) para fazer a 

análise estática da estrutura e estimar, desta forma, os esforços ao qual a plataforma está 

submetida. Os esforços calculados incluem as reações e momentos concentrados nos apoios 

da estrutura, o esforço cortante, os esforços de tração (ou compressão) e o momento fletor 

internos à estrutura, além da deformação elástica.  Os programas MDSolids e Ftool foram 

fundamentais nesta etapa, pois permitiram uma fácil comparação dos valores calculados e o 

esboço dos diagramas referentes ao momento fletor e esforço cortante em cada perfil.  

Estimados os esforços ao qual a estrutura está submetida, procedeu-se uma série de 

testes para demonstrar que, de fato, as tensões críticas encontradas na plataforma estão todas 

dentro de uma margem satisfatoriamente segura se comparada às tensões necessárias para que 

o material sofra algum tipo de falha que comprometa o devido funcionamento da plataforma 

ou que ocorra a deformação plástica do material. Para tal, seguiu-se a norma NBR 15655-

12009, que diz respeito a plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade 

reduzida, e as normas NBR 8400 referentes ao cálculo de estruturas metálicas destinadas à 

elevação de carga. 

Os perfis escolhidos para cada parte da estrutura foram selecionados diretamente do 

catálogo da fabricante brasileira Gerdau. A escolha baseou-se principalmente nos perfis mais 

econômicos e compactos possíveis dentro das tensões observadas. Definiu-se para as vigas 

principais um perfil laminado em I enquanto que para as colunas e vigas auxiliares foi 

preferível a escolha de um perfil retangular mais econômico e reduzido. 

As tensões observadas em soldas que conectam as vigas da estrutura e nas juntas 

aparafusadas responsáveis pela fixação da placa de alumínio sobre as vigas principais e pela 

conexão das vigas principais entre si foram testadas adotando-se o critério determinado pela 

norma NBR 8400. As soldas foram também testadas para o caso de uma possível falha por 

fadiga.  

Definidos os elementos estruturais, foram feitas simulações dos carregamentos sobre 

cada elemento usando o software de elementos finitos Abaqus/CAE. A posterior análise 

comparati-va entre os resultados obtidos analítica e computacionalmente conclui este estudo.  
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Por fim, uma estimativa preliminar do custo total do projeto foi feita, levando-se em 

conta todos os elementos dimensionados para a plataforma.    
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3 DADOS INICIAIS 

Como descrito na metodologia, os dados iniciais de projeto foram definidos a partir de 

valores descritos pelas normas NBR 9077 referente às saídas de emergência e NBR 9050 

sobre acessibilidade. Desta forma, os seguintes valores foram definidos para o ambiente e 

para a estrutura da plataforma: 

 

3.1 AMBIENTE 

Neste item, são descritas as especificações do ambiente no qual a plataforma é 

montada, baseando-se, sobretudo, nas normas NBR 9050 (acessibilidade) e 9077 (saídas de 

emergência em edifícios). 

3.1.1 Altura do degrau ou “espelho” 

A norma NBR 9077 estipula que essa altura deve estar compreendida entre 16 e 18 

centímetros.  

Valor determinado: 16 cm. 

 

3.1.2 Largura do degrau ou “piso” 

A norma NBR 9077 estipula que a soma do piso com duas vezes a altura do degrau 

deve estar contida no intervalo entre 63 e 64 centímetros. Sendo assim, o piso  (b) possui o 

seguinte valor:  

b = 28 cm.                                                                                                     (3.1)                                                 

Consequentemente, a inclinação (α) da escada é de 29,74°, aproximadamente 30°. Esta 

é exatamente a mesma inclinação dos trilhos responsáveis por guiar o movimento elevatório 

da plataforma. A norma NBR 9050/2004 delimita a inclinação de escadas para o intervalo 

entre 26,57° e 32,74°. Logo, as medidas definidas estão todas em acordo com as normas 

brasileiras. 

 

3.1.3 Área destinada a plataforma  

A norma NBR 9050 descreve algumas dimensões a ser atendidas para reservar a 

porção da escada aonde a plataforma operará. Como a figura 3.1 ilustra, a plataforma fica 

restrita à uma largura de 1,35 metros encostada na parede. É indicada também uma distância 

de 2,70 metros no pavimento inferior e 1,35 metros no pavimento superior. Essas distâncias 

dizem respeito à área reservada para que a pessoa cadeirante faça possíveis manobras 

necessárias para embarque e desembarque. 
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Figura 3.1 - Área reservada para plataforma. 

Fonte: ABNT NBR 9050 (2004) 

 

3.2 PLATAFORMA 

3.2.1 Dimensões da plataforma 

A plataforma foi esboçada com estrutura e mecanismos que não só propiciem o devido 

suporte aos esforços recebidos, como também sejam capazes de permitir que seu 

funcionamento ocorra com a segurança devida durante todo o trajeto. 

Foi utilizado o valor sugerido na norma NBR 9050 para a largura da plataforma, ou 

seja, 1,35 metros. Desta forma, o usuário tem plenas condições de realizar rotações de até 90°, 

aumentando assim sua praticidade e independência. A área para manobra é ilustrada na figura 

3.2. 
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Figura 3.2 - Área para manobra do cadeirante. 

Fonte: ABNT NBR 9050 (2004) 

  

3.2.2 Carga Nominal 

Carga Nominal é definida como a carga para a qual o equipamento foi projetado a 

suportar e cuja operação segura é garantida. A norma NBR 15655-1 para plataformas de 

elevação estipula que carga nominal deve ser não inferior a 250 kg. Para termos de projeto, 

será adotado um valor de carga nominal de 300 kg.  

A figura 3.3 ilustra a estrutura escolhida. A placa de alumínio recebe toda a carga 

nominal, sendo fundamental, portanto, que ela suporte o carregamento observado. As vigas 

principais, por outro lado, recebem não somente a carga nominal, mas também o devido 

acréscimo do peso-próprio atribuído a chapa de alumínio escolhida, pois esta localiza-se 

acima das vigas. Os esforços de flexão e cisalhamento observados serão usados para 

dimensionar o perfil escolhido. Em geral, observa-se que os elementos subsequentes da 

estrutura serão sempre encarregados de suportar não somente os esforços relativos à carga 

nominal determinada, mas também o peso distribuído de toda a plataforma que estiver acima 

deles. 
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Figura 3.3 - Esboço da estrutura da plataforma. 

Fonte: Autores (2016) 

 

3.2.3 Velocidade Nominal 

Velocidade nominal é a velocidade de operação obtida pela plataforma de elevação. A 

norma NBR 15655 limita essa velocidade a um valor máximo de 0,15 m/s. Prevê-se que a 

plataforma será capaz de percorrer uma distância de aproximadamente 6 metros num tempo 

de viagem de 40 segundos, considerado como razoável. Desta forma, a velocidade de 

operação 0,15 m/s se ajusta perfeitamente a norma e a situação retratada.  

3.2.4 Vida útil ou ciclos de operação previstos: 

No dimensionamento da estrutura, é importante definir a vida útil esperada para o 

equipamento. Para tal, estima-se a quantidade de vezes em que a plataforma repetirá o ciclo 

de operações. Essa estimativa varia de acordo com a aplicação prevista, uma vez que, se 

instalada em um espaço público, a previsão da demanda de operação é bem maior do que se, 

em contrapartida, ela for utilizada em um ambiente doméstico particular.  
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Estimada uma utilização de 15 ciclos diários para operar durante 15 anos, obtém-se, 

portanto: 

Nº de ciclos previstos = 15 (ciclos diários) x 365 (dias) x 10 (anos) = 54750 ciclos  

De acordo com a norma NBR 8400, este número de ciclos credencia a plataforma a ser 

enquadrada na classe de utilização A. 

3.2.5 Estado de carga 

O estado de carga caracteriza a proporção de carga máxima prevista para ser levantada 

pelo equipamento durante sua vida útil. A norma NBR 8400 descreve 4 principais tipos de 

estado de carga e o valor aqui adotado será o estado de carga 2 (médio), onde os 

equipamentos frequentemente levantam a carga nominal e comumente cargas compreendidas 

entre 1/3 e 2/3 da carga nominal. 

Com esses valores definidos para o estado de carga e vida útil, é possível definir o 

coeficiente de majoração ( ) uma vez que a plataforma se encaixa no grupo de estrutura 3. 

Neste caso, o coeficiente de majoração é 1. Este coeficiente é importante na hora do 

dimensionamento do projeto, verificando se as solicitações verificadas são menores que as 

máximas solicitações admitidas. 
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4 DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

Este capítulo trata do dimensionamento dos diversos elementos da estrutura baseado 

na análise estática presente no apêndice deste trabalho. A principal norma utilizada neste 

dimensionamento foi a NBR 8400 (Cálculo de equipamento para levantamento e 

movimentação de cargas).  

  

4.1 DIMENSIONAMENTO DA CHAPA DE ALUMÍNIO 

O primeiro elemento a ser dimensionado no projeto deve ser aquele que recebe 

diretamente a carga nominal e é, portanto, responsável por distribuir o carregamento pela 

estrutura que o sustenta. Foi escolhida uma chapa metálica para desempenhar tal função, uma 

vez que o material deve possuir boas propriedades ligadas à sua resistência mecânica. A 

dimensão da chapa equivale à área total da plataforma, isto é, um quadrado cujos lados 

medem 1,35 metros. O material escolhido foi a liga de alumínio 6351, disponibilizada no 

catálogo da empresa Império dos Metais e a espessura comercial de 11 milímetros foi a 

adotada. A figura 4.1 ilustra a chapa de alumínio. 

 

Figura 4.1 – Esboço da chapa de alumínio. 

Fonte: Autores (2016) 
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4.1.1 Cálculo da tensão máxima admissível para a chapa de alumínio 

Como precaução, adotou-se durante este projeto um fator de segurança de 5 para o 

alumínio com a justificativa de estar seguindo as normas internacionais para a utilização deste 

material. Portanto, a tensão admissível ( ) será encontrada pela seguinte equação: 

                                                                                                           (4.1)                                                                                                 

As seguintes propriedades mecânicas da liga de alumínio 6351 foram retiradas 

diretamente do fabricante: 

Modulo de Elasticidade (E): 70.000 MPa 

Tensão limite de resistência ( ): 290 MPa 

Tensão limite de escoamento ( ): 255 MPa 

 

Portanto, a tensão admissível para essa liga é: 

 

 

 

4.1.2 Dimensionamento da chapa de alumínio 

O volume total da chapa (V) é facilmente encontrado multiplicando a área superficial 

da chapa (A) por sua espessura (t). Desta forma, encontra-se: 

                                                                                                           (4.2) 

 

 

É possível, então, calcular a massa total da chapa escolhida pela relação entre o 

volume (V) e a massa específica ( ) da liga escolhida. Em seu catálogo, o fabricante informa 

que a liga de alumínio 6351 possui massa específica ρ = 2710 kg/m³, logo: 

                                                                                                     (4.3)    
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O cálculo da massa da chapa é importante, uma vez que todos os elementos que se 

encontram abaixo dela na estrutura devem suportar não somente as tensões devido à carga 

nominal, mas também os esforços relacionados ao peso-próprio da estrutura acima deles. Isso 

implica claramente que os cálculos subsequentes devem também incluir a massa do elemento 

da estrutura que for dimensionado. De fato, esse cálculo também é útil para uma posterior 

estimativa dos custos do projeto, uma vez que ela englobará o preço por quilograma do 

material selecionado para os constituintes da estrutura. 

Para uma análise se as dimensões e materiais selecionados para a chapa são mesmo 

adequados, deve-se calcular a tensão máxima atuante devido à carga nominal adotada para 

projeto. Caso essa tensão esteja abaixo da tensão admissível estipulada (baseando-se sempre 

na tensão de escoamento do material escolhido), então se considera que a chapa está atuando 

numa faixa segura de solicitação.  

A fórmula utilizada na obtenção desta tensão foi retirada do livro Roark’s Formulas 

for Stress and Strain dos autores W. C. Young e R. G. Budynas. Foi considerado o caso de um 

carregamento distribuído em uma porção da área superficial total de um plano, que neste caso 

corresponde à chapa. A tensão máxima equivale a: 

                                                                                                       (4.4) 

Os coeficientes β e W são obtidos pela figura 4.2. Nota-se que β é um coeficiente 

adimensional que depende puramente da geometria do problema adotado, enquanto W é 

determinado pela carga nominal agindo sobre a porção de área definida por  e . 

 

 

Figura 4.2: Ilustração do caso da carga distribuída pela chapa. 

Fonte: Roark’s Formulas for Stress and Strain, Young and Budynas 
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Os valores adotados para  e  são as dimensões do módulo de referência (M.R.) da 

norma de acessibilidade 9050. Ou seja, considera-se que o carregamento distribuído sobre a 

chapa devido à carga nominal está restrito à área ocupada pelo passageiro durante a operação 

da plataforma. 

 

Figura 4.3 – Módulo de referência. 

Fonte: NBR 9050/2004 

 

Assim, obtém-se os seguintes valores para o retângulo no qual o carregamento está 

restrito, cuja área é :                  

 

 

Tendo, portanto: 

0,96 m² 

 

Para o cálculo do carregamento distribuído sobre o plano (q), considerou-se a massa 

da chapa e a carga nominal (P) que equivale a 300 quilogramas, obtendo-se: 

                           (4.5) 

 

 

Observação: em todo este trabalho, adotou-se o valor para a aceleração da gravidade 

(g) com três algarismos significativos 9,81 m/s². 
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Pode-se calcular o valor de W, uma vez que: 

                               (4.6) 

 

 

Para calcular o parâmetro β, deve-se encontrar primeiro as razões de proporção entre o 

plano total e a área que restringe o carregamento. Com estes valores, procura-se o valor para o 

parâmetro na primeira tabela, uma vez que no caso do projeto a e b tem o mesmo 

comprimento de 1,35 metros. Desta forma, tem-se que: 

 

 

Com esses valores, faz-se uma interpolação simples para obter o valor de β. Logo, 

tem-se que: 

 

Com os parâmetros definidos, é possível, enfim, calcular a tensão máxima atuando 

sobre a chapa. Desta forma, obtém-se que, de acordo com a equação 4.4: 

 

Como o valor da tensão máxima calculada na chapa é inferior ao valor máximo da 

tensão admissível (51 MPa), conclui-se que a mesma suporta bem o carregamento aplicado. 

 

4.2 DIMENSIONAMENTO DA VIGA PRINCIPAL 

As vigas principais da estrutura da plataforma foram projetadas para suportar dentro 

dos limites de segurança estipulados às solicitações decorrentes dos esforços relativos à flexão 

e ao cisalhamento. A análise estática completa da estrutura da plataforma encontra-se no 

apêndice deste trabalho. Os valores para as tensões obtidas são calculados de forma 

semelhante ao procedimento descrito na análise da chapa de alumínio. A escolha de material 

para a viga principal pelo aço ASTM A-36, é baseada no fato dele ter um custo baixo, boa 

capacidade de ser soldado, bom reforço mecânico, dentre outros motivos.  
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4.2.1 Cálculo das máximas tensões admissíveis para o aço utilizado 

A norma brasileira NBR 15655 que se destina a plataformas de elevação impõe que, 

salvo exceções especificadas, o coeficiente de segurança para todas as partes do equipamento 

deve ser maior ou igual a 1,6 se este for constituído por aço ou materiais dúcteis equivalentes. 

No entanto, projetos semelhantes com o atual utilizaram um fator maior do que o estipulado 

na norma (2,25) por lidar com situações não previstas na mesma. A escolha por uma postura 

ainda mais conservadora da parte de deste estudo baseia-se no fato de estar lidando direta-

mente com pessoas com mobilidade reduzida, tomando-se, portanto, um cuidado a mais. O 

fator de segurança de 3 foi adotado para o aço, uma escolha considerada conservadora para 

englobar ali as incertezas não previstas e evitar assim qualquer falha que possa colocar em 

risco a segurança do usuário. 

Assim justificado, o cálculo das tensões admissíveis é descrito pela equação 4.1: 

 

E para as tensões de cisalhamento: 

                                            (4.7) 

 

 

4.2.2 Dimensionamento das vigas principais 

A partir da análise estática da estrutura, chegou-se à conclusão que as vigas principais 

estão submetidas ao carregamento distribuído ilustrado na figura 4.4: 
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Figura 4.4 – Esquema dos esforços sobre a viga principal. 

Fonte: dos autores (2016) 

 

O dimensionamento relativo à flexão é feito a partir da seguinte equação (Beer): 

                                   (4.8) 

E, portanto: 

 

Ou seja, o perfil da viga escolhido precisa ter um módulo de resistência da seção 

transversal (W) tal que satisfaça a inequação. Assim, utilizando o valor  determinado na 

análise estática pelo diagrama do momento-fletor, obtém-se que, de acordo com a equação 

4.8: 

 

 

Ou seja, o perfil escolhido precisa ter um módulo de resistência W superior a 16,56 

cm³. 

Já o dimensionamento relativo aos esforços de cisalhamento é determinado pela 

equação a seguir: 
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                             (4.9) 

E, portanto: 

 

Ou seja, o perfil da viga escolhido precisa ter uma alma cuja área seja tal que satisfaça 

a inequação. Assim, utilizando o valor V determinado na análise estática pelo diagrama do 

esforço cortante, obtém-se de acordo com a equação 4.9: 

 

 

Ou seja, o perfil escolhido precisa ter uma alma cuja área seja superior à 0,52 cm². 

Com os dados calculados, escolheu-se o perfil laminado de viga I fornecido pelo 

fabricante nacional Gerdau. O perfil escolhido está na página do catálogo da empresa presente 

no anexo deste trabalho e marcado na figura 4.5.  

 

Figura 4.5 – Perfil I escolhido do catálogo da fabricante Gerdau. 

Fonte: Gerdau (2016) 

Definido o perfil, pode-se determinar a massa associada às quatro vigas principais 

presentes na estrutura, uma vez que: 
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                                                  (4.10) 

 

No apêndice deste trabalho, estão presentes os cálculos da análise estática e os testes 

para flexão e cisalhamento na viga incluindo desta vez o peso próprio da viga com o perfil 

escolhido. Os resultados obtidos foram: 

                                                                                           (4.11) 

                                                                         

 

 Como previsto, a estrutura suporta de forma segura os esforços associados. 

 

4.3 DIMENSIONAMENTO DAS COLUNAS 

As colunas verticais da estrutura da plataforma foram projetadas para suportar, dentro 

dos limites de segurança estipulados, as solicitações decorrentes dos esforços relativos à 

compressão. Com o perfil selecionado, executa-se uma verificação seguindo o procedimento 

estabelecido pela norma 8400 para verificar se ela realmente suporta o carregamento e não 

sofre falha por flambagem geral. O detalhe da coluna e viga auxiliar estão ilustradas na figura 

4.6.  A carga ilustrada na figura 4.7 representa os resultados obtidos na análise estática 

(presente no apêndice deste trabalho) e no dimensionamento das vigas principais. Os valores 

para as tensões de compressão sobre as colunas são calculados levando em conta a carga 

nominal e o peso próprio da estrutura acima dela. O material escolhido para as colunas é, 

também, o aço ASTM A-36, por ter um custo baixo, boa capacidade de ser soldado, bom 

reforço mecânico, dentre outros motivos. 
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Figura 4.6 – Detalhe da coluna e viga auxiliar na estrutura. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

 

Figura 4.7 – Esquema dos esforços compressivos sobre a coluna. 

Fonte: dos autores (2016) 
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O dimensionamento das colunas é feito a partir das tensões de compressão, 

considerando um caso de solicitação crítico. Desta forma, tem-se que: 

                                                                         (4.12) 

Onde  refere-se a tensão de compressão causada pelo peso próprio da estrutura 

acima das colunas, ou seja, a massa da chapa e das vigas principais. Desta forma, a equação 

pode ser descrita como: 

                                                (4.13) 

 

 

O critério para dimensionamento da coluna é que esta tensão seja inferior a máxima 

tensão admitida, isto é: 

                                                                                             (4.14) 

Como calculado anteriormente, a máxima tensão admitida  para o aço ASTM A-36 

é de 83,3 MPa. Portanto, de acordo com a equação: 

 

 

 

Em posse desse resultado, optou-se por utilizar uma barra trefilada de seção quadrada 

no projeto. No anexo deste trabalho, encontra-se a página do catálogo da fabricante Gerdau na 

qual o perfil escolhido está mais bem especificado com todas as suas propriedades. Como 

ilustrada na figura a seguir, o perfil selecionado foi a bitola de ¼’. Nota-se que o perfil possui 

uma seção transversal bem acima do valor mínimo dimensionado. Essa escolha facilita na 

montagem e soldagem da estrutura, uma vez que perfis muito reduzidos exigiriam consigo um 

refinamento no acabamento que pode ser, por vezes, supérfluo. Além disso, optou-se por 

manter certa homogeneidade na estrutura e, como será visto na seção seguinte deste trabalho, 

a viga auxiliar será dimensionada para uma situação crítica na qual a tensão envolvida é maior 
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do que a tensão de compressão submetida sobre as colunas. Desta forma, a escolha de um 

perfil mais robusto se faz necessária, de acordo com a figura 4.8. 

  

 

Figura 4.8 – Barra trefilada selecionada para as colunas. 

Fonte: Gerdau (2016) 

 

É possível, então, calcular a massa de cada coluna pela simples equação: 

                                                                                         (4.15) 

 

 

Acrescentando à tensão de compressão na coluna a fração relativa ao peso próprio da 

barra escolhida, tem-se que: 

                                                 (4.16) 

Como o perfil escolhido é o de ¼’, tem-se que a área da seção é: 

 

E, portanto, de acordo com a equação 4.16: 
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Ou seja, de acordo com a equação 4.14: 

 

 

4.3.1 Verificação de flambagem na coluna 

Selecionado o perfil das colunas e definida a massa de cada uma delas, pode-se 

realizar a verificação se, de fato, não há flambagem. O procedimento a seguir segue as 

orientações da norma NBR 8400. 

Para os casos mais simples, o método aconselhado é majorar a tensão calculada por 

um coeficiente de flambagem ω que depende da esbeltez da peça. Desta forma, a inequação a 

seguir precisa continuar sendo válida: 

                                                                                        (4.17) 

O cálculo do fator ω é descrito abaixo: 

Primeiro, é necessário determinar a esbeltez λ da coluna que depende do fator K de 

engastamento, do comprimento L da viga em si e do raio de giração r do perfil escolhido. A 

esbeltez é, portanto, descrita pela equação a seguir: 

                                                                                                         (4.18) 

O fator K é determinado pela tabela 41 da da norma NBR 8400. Foi utilizado neste 

cálculo o valor teórico do primeiro caso de fixação, ou seja, k=0,5. 

O raio de giração do perfil escolhido depende do momento de inércia I e da área da 

seção transversal. Ele pode, então, ser calculado a partir da equação que segue: 

                                                                                                         (4.19) 

Nota-se que por estarmos lidando com um perfil quadrado, só existe um valor possível 

para o raio de giração. No entanto, em casos mais gerais, existem dois raios de giração para 

um mesmo perfil, cada um deles associado a um eixo de rotação distinto.  

Portanto, tem-se que, de acordo com a equação 4.19: 
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Com o valor do raio de giração calculado, é possível determinar a esbeltez λ e 

consequentemente encontrar o coeficiente de flambagem ω. Uma vez que, de acordo com a 

equação 4.18: 

  

A norma estipula, no entanto, que para os casos em que o índice de esbeltez é inferior 

a 20, o coeficiente de flambagem a ser empregado deve ser mesmo 1. Ou seja, a tensão 

admitida deve ser maior do que a própria tensão de compressão sobre a coluna. Como essa 

verificação já foi realizada acima, tem-se que a coluna está bem dimensionada para as 

solicitações provenientes dos esforços de compressão. 

 

4.4 DIMENSIONAMENTO DA VIGA AUXILIAR 

As vigas auxiliares da estrutura da plataforma foram projetadas para suportar dentro 

dos limites de segurança estipulados as solicitações decorrentes dos esforços relativos à 

frenagem. Como visto na análise estática, a viga auxiliar não recebe esforços de compressão 

ou tração no estado estático, no entanto, deve ser capaz de suportar os esforços axiais e de 

flexão quando a plataforma é desacelerada durante a operação. A seleção adequada do perfil é 

realizada verificando, seguindo o procedimento estabelecido pela norma 8400, se ela 

realmente suporta o carregamento e não sofre falha. Como já adiantado e justificado 

anteriormente, o perfil escolhido para as vigas auxiliares é o mesmo das colunas verticais: 

barras trefiladas de perfil quadrado produzidas pela fabricante nacional Gerdau. A figura 4.9 a 

seguir ilustra a forma como a força de frenagem atua sobre a viga auxiliar. A largura da viga 

auxiliar é calculada baseada na altura da coluna vertical e no ângulo inclinação da viga 

auxiliar que, claramente, precisa ser o mesmo que o ângulo de inclinação da escada e dos 

trilhos.   

 

É possível, portanto, calcular a massa da viga auxiliar, levando em consideração o 

peso linear aproximado do perfil escolhido (bitola de ¼’) fornecido pelo fabricante. Desta 

forma, tem-se que, através da figura 4.9: 
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                                                                 (4.20) 

 

 

Figura 4.9 – Esquema dos esforços de frenagem sobre a viga auxiliar. 

Fonte: Autores (2016) 

 

A força de frenagem é calculada considerando a massa total da estrutura acrescida da 

carga nominal e uma desaceleração duas vezes maior que a provocada pelo campo 

gravitacional. Este valor para a desaceleração é considerado conservador, mas para os termos 

deste projeto considerou-se adequado por representar mais uma decisão em favor da 

segurança. 

Desta forma, tem-se que: 

                                                       (4.21) 
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4.4.1 Cálculo da tensão axial 

A tensão axial nas vigas auxiliares associada ao esforço de frenagem pode então ser 

calculada pela equação: 

                                                                                           (4.22) 

Note que a força de frenagem é dividida por dois porque a estrutura possui duas vigas 

auxiliares as quais dividiram a função de receber esses esforços. Logo: 

   

 

4.4.2 Cálculo da tensão devido ao esforço fletor  

O momento fletor máximo na viga auxiliar é encontrado a partir da componente 

vertical da força de frenagem. Esta componente é a única que aplica um momento sobre a 

viga. Portanto, tem que: 

                                                                                   (4.23) 

 

 

A análise estática sobre a viga auxiliar permite calcular seu momento fletor máximo 

que é dado pela seguinte equação: 

                                                                                    (4.24) 

 

 

Com esse valor, pode-se, então, calcular o valor da tensão devido ao esforço fletor, de 

acordo com a equação 4.11:                                                                                         
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4.4.3 Verificação da viga auxiliar sobre esforços axiais e de flexão 

Procede-se então a verificação sugerida pela norma NBR 8400 para os casos de 

solicitação axial e de flexão simultânea: 

                                      (4.25) 

 

 

Chegou-se à conclusão, então, que a viga auxiliar está bem dimensionada para as 

solicitações provenientes dos esforços axiais e de flexão. 
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5 DIMENSIONAMENTO DOS MECANISMOS 

Neste capítulo os mecanismos responsáveis pelo translado da plataforma serão pré-

selecionados de acordo com o tipo de solicitação ao qual estão submetidos. Esta pré-seleção é 

também baseada nos procedimentos descritos pela norma NBR 8400. 

 

5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS EM FUNÇÃO DA CLASSE DE 

SERVIÇO 

Os mecanismos são os elementos e subconjuntos das máquinas responsáveis pela 

aplicação direta do deslocamento. Representam em geral 20% do peso total de um 

equipamento, por outro lado, o custo associado beira os 50%. Assim como a estrutura, os 

mecanismos desse projeto foram dimensionados com base na norma NBR 8400. Foram 

dimensionadas as rodas, os eixos, o motor e o redutor responsável pela transmissão.  

Os mecanismos podem ser classificados em diferentes grupos de acordo com a 

solicitação ao qual estão submetidos. Os fatores preponderantes na determinação do grupo ao 

qual os mecanismos de uma dada estrutura se encaixam são a classe de funcionamento e o 

estado de solicitação. 

5.1.1 Determinação da classe de funcionamento e do estado de solicitação 

A classe de funcionamento diz respeito ao tempo médio estimado (em horas) de 

funcionamento do mecanismo. Para este projeto, considerou-se que a plataforma opera 

estimadamente num intervalo de uma a duas horas diárias. Desta forma, de acordo com a 

tabela 5.1, retirada da norma NBR 8400, concluiu-se que a classe de funcionamento 

empregada é V1. 

Tabela 5.1: Classe de funcionamento dos mecanismos. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 
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O estado de solicitação caracteriza a proporção da carga máxima empregada ao qual 

os mecanismos estão frequentemente submetidos. Como se vê, é totalmente análogo ao estado 

de solicitação de uma estrutura. A tabela 5.2, retirada da norma NBR 8400, relaciona o estado 

de solicitação com a fração da solicitação máxima empregada. Percebe-se que o estado de 

solicitação dos mecanismos a ser adotado é o 3. 

 

Tabela 5.2: Estado de solicitação. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

Em posse da classe de funcionamento e do estado de solicitação, a tabela 5.3, também 

retirada da norma 8400 define o grupo dos mecanismos para este projeto, sendo, portanto, 

caracterizado pelo grupo 2m. 

 

Tabela 5.3: Grupos dos mecanismos. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

5.2 DIMENSIONAMENTO DAS RODAS 

As rodas foram dimensionadas seguindo o critério adotado pela norma NBR 8400. No 

cálculo devem ser levados em consideração a carga suportada pelas rodas, o material que a 
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constitui, o tipo de trilho em que rola, a rotação nominal adotada e o grupo de mecanismo em 

que está classificada. 

Com posse desses dados, basta dimensionar o diâmetro das rodas ( ) a partir da 

seguinte equação (5.1), utilizadas para os casos de solicitação I: 

                                                                             (5.1) 

 

Algumas observações a serem feitas sobre a equação de dimensionamento das rodas 

antes de efetuar-se os cálculos: 

1- A força calculada nas rodas ( ) não representa somente a força aplicada no 

momento em que a carga é máxima. De fato,  é uma média ponderada entre o 

estado de máxima carga, onde a carga encontra-se concentrada em apenas um lado 

da estrutura, ou seja, sobre apenas duas rodas, e o estado de carga mínima, onde o 

único esforço ao qual a roda está submetida é relativo ao peso-próprio da estrutura 

distribuído igualmente pelas 4 rodas. A equação a seguir define a força calculada 

nas rodas: 

                                                                                         (5.2) 

Portanto, as forças mínimas e máximas sobre as rodas podem ser calculadas a 

seguir: 

                                                                                        (5.3)     

 

 

 

 

                                                                                    (5.4)  
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E assim, substituindo na equação 5.2: 

 

 

 

2- A pressão limite de serviço ( ) é encontrada a partir da tabela 5.4, retirada da 

norma e depende exclusivamente do material escolhido para as rodas. Neste 

projeto, foi escolhido o material constituinte da roda como aço AISI 1045, cuja 

tensão limite de ruptura é de 655 MPa. Portanto, conclui-se que a pressão limite de 

serviço é de 5,6 MPa. 

Tabela 5.4: Pressão limite. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

3- Os coeficientes adimensionais  e  são determinados a partir da norma NBR 

8400 pelas tabelas 5.5 e 5.6, respectivamente.  

Tabela 5.5: Coeficiente   

 

Fonte: ABNT NBR 8400 
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Tabela 5.6: Coeficiente  

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

Assim, os valores adotados foram: 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Boleto do trilho. 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

 

4- O boleto do trilho (b), ilustrado na figura 5.1 é determinado pelos valores da 

largura do trilho (l) e o raio de curvatura na interface trilho-roda (r), de acordo com 

a equação a seguir:  

                                                                                             (5.5) 
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O trilho escolhido para o projeto foi o modelo S10. O catálogo do fabricante 

Comercial Forte, localizado no anexo deste trabalho, fornece os seguintes valores 

para as grandezas de interesse: 

 

 

Desta forma, tem-se que, substituindo na equação 5.5:  

 

 

Em posse de todos os parâmetros necessários para o dimensionamento do diâmetro da 

roda, retornamos à equação 5.1 que a define para obter o valor mínimo calculado: 

 

 

Conclui-se então que qualquer valor acima de 11,44 mm é possível para o diâmetro da 

roda da plataforma, pois esta é a dimensão mínima na qual a roda suporta os esforços 

solicitados. No entanto, para a escolha definitiva do diâmetro da roda, foram levados em 

consideração os diâmetros oferecidos pelo mercado assim como aspectos relacionados à 

montagem. Neste caso, concluiu-se que um diâmetro ligeiramente maior seria vantajoso e, 

portanto, adotou-se como valor definitivo uma roda com 50 mm de diâmetro. 

 

 

5.3 DIMENSIONAMENTO DOS EIXOS DAS RODAS  

Os eixos de transmissão do torque gerado pelo motor elétrico são dimensionados para 

que suportem os esforços de flexão e cisalhamento que lhe são solicitados. O material 

escolhido é o mesmo das rodas, ou seja, AISI 1045. Este material apresenta tensão limite de 

ruptura e de escoamento de, respectivamente, 655 MPa e 510 MPa. O dimensionamento segue 

a norma NBR 8400/2004 que define o diâmetro mínimo através da seguinte equação: 

                                                                                  (5.6) 

Substituindo na equação (4.1): 
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E o coeficiente  é um adimensional que leva em consideração diversos aspectos do 

eixo projetado. De fato,  pode ser estabelecido pela simples equação: 

                                                                               (5.7) 

Os coeficientes k dependem respectivamente da forma da peça nas vizinhanças do 

ponto considerado, da dimensão da peça, da rugosidade da superfície e do tipo de corrosão. 

Podem ser definidos como mostrado a seguir: 

5.3.1  Determinação de  

Este coeficiente indica as concentrações de tensões provocadas pelas mudanças de 

seção com os raios de concordância, os entalhes circulares, os furos transversais e o modo de 

fixação dos eixos. A partir do gráfico da figura 5.2, adotando-se 1,05 para a razão D/d, 

determina-se que  vale 1,4. 

 

Figura 5.2: Coeficiente  

Fonte: ABNT NBR 8400 
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5.3.2 Determinação de  

O coeficiente é obtido a partir da tabela 5.7, retirada da norma NBR 8400. Para tal, é 

preciso supor um valor de antemão para o diâmetro do eixo. Foi suposto um valor de 50 mm 

para o projeto. Desta forma, o valor  obtido foi de 1,45, através da tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Coeficiente   

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

 

5.3.3 Determinação de  

Este coeficiente é determinado pelo tipo de acabamento empregado no eixo. Para este 

projeto, adotou-se que o eixo seria desbastado ao torno e, portanto, através da figura 5.3: 

 = 1,25 

 

 

 

Figura 5.3: Coeficiente  

Fonte: ABNT NBR 8400 
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5.3.4 Determinação de  

É considerado o caso sem corrosão e, portanto, o coeficiente  vale 1. 

Desta forma, pode-se determinar o coeficiente ,substituindo-se na equação 5.7: 

 

 

Para encontrar o momento fletor máximo, é necessário realizar a análise estática dos 

esforços presentes no eixo. A figura 5.4 ilustra os eixos submetidos a carga em ambas as 

extremidades, sustentado por apoios que no caso deste projeto são as próprias rodas 

dimensionadas anteriormente. 

 

Figura 5.4: Esquema dos esforços sobre o eixo. 

Fonte: Autores (2016) 

 

No caso, a carga  é descrita como: 

                                                                                  (5.8) 

 

A análise estática de cada seção do eixo permite concluir que o esforço máximo 

encontrado em módulo equivale à: 

                                                                                          (5.9) 
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Portanto, com todos os valores em posse, pode-se dimensionar o diâmetro do eixo de 

transmissão, substituindo na equação 5.6: 

 

Este é o valor mínimo para dimensionamento do eixo dentro dos critérios de segurança 

adotados. Porém, da mesma forma como foi realizado com as rodas, optou-se por escolher um 

diâmetro levemente superior com o intuito de garantir praticidade e segurança à estrutura. 

Optou-se então por adotar um valor comercial para o diâmetro do eixo comercial de 10 mm. 

 

 

5.4 DIMENSIONAMENTO DO MOTOR ELÉTRICO 

O motor deve ser dimensionado de tal forma que possua potência suficiente para 

elevar a plataforma com a velocidade nominal (0,15 m/s) estipulada no projeto. O motor deve 

então ser capaz de suportar a força de arraste que inclui a componente do peso da estrutura 

acrescida da carga máxima de serviço e o atrito proveniente do contato de rolamento entre 

rodas e trilhos. A figura 5.5 ilustra a situação: 

 

Figura 5.5: Esquema das componentes dos esforços de carga. 

Fonte: Autores (2016) 
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Desta forma, tem-se que: 

                                                                           (5.10) 

                                                                                                   (5.11) 

 

 

No entanto, antes de calcular a potência cedida pelo motor, é necessário calcular a 

força de atrito  causada pelo rolamento das rodas sobre os trilhos e o rendimento da 

transmissão , uma vez que: 

                                                                                 (5.12)       

 

Convém também calcular a rotação das rodas quando operam na velocidade nominal 

projetada. Para tal, a simples relação a seguir diz que: 

                                                                                                    (5.13) 

 

 

O motor escolhido para este projeto será do tipo elétrico trifásico com 8 polos e 

rotação nominal de 900 rpm (comercial). Adotou-se por escolher um modelo da fabricante 

WEG que possua embutido em seu projeto o sistema de moto freio. Tal escolha será 

justificada mais adiante neste projeto. O catálogo do fabricante com as especificações do 

modelo escolhido pode ser encontrado no anexo deste trabalho. 

 

5.4.1 Cálculo da força de atrito de rolamento 

A força de atrito de rolamento pode ser determinada pela equação a seguir. Nota-se 

que ela depende da força sobre as rodas , do diâmetro dimensionado para as rodas e para o 
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eixo,  e  respectivamente, e dos coeficientes de atrito entre as rodas e os trilhos e entre o 

eixo e os mancais,  e μ, estipulados para projeto em 0,5 e 0,02. Tendo assim: 

                                                                      (5.14) 

 

 

5.4.2 Cálculo do rendimento da transmissão 

Com dito anteriormente, foi escolhido para este projeto um motor elétrico de 8 polos, 

rotação nominal de 900 rpm. A rotação das rodas quando em regime foi estipulada em 57,3 

rpm. Desta forma é possível calcular a redução necessária pelo sistema de transmissão: 

                                                                               (5.15)     

Nota-se, porém, que os valores de rotação efetiva em motores de 8 polos variam, em 

geral, de 830 a 890 rpm, dependendo do escorregamento magnífico. Desta forma, optou-se 

por adotar uma relação de redução comercial de 15:1. 

O catálogo do fabricante de redutores Cestalto encontra-se no anexo deste trabalho. 

Nele, foi selecionado o modelo CR-300 para promover a redução necessária no projeto, uma 

vez que a faixa de redução para este modelo é muito ampla, indo de 10:1 até valores maiores 

como 400:1. Convém mencionar que, a partir das informações cedidas pelo fabricante, o 

rendimento do redutor  é de 69%. 

Em posse desse valor, é possível estimar o rendimento total da transmissão, dado por: 

                                                                           (5.16) 

 

Não é necessário incluir nesta equação o termo referente ao atrito nos mancais que 

sustentam os eixos, pois este valor já foi incluído no cálculo da força de atrito de rolamento 

das rodas sobre os trilhos. 

O termo  refere-se ao rendimento associado aos acoplamentos flexíveis do sistema 

de transmissão. A função principal destes acoplamentos é permitir pequenos desalinhamentos 

entre os eixos, atenuando assim possíveis impactos torcionais. Serão necessários dois 
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acoplamentos deste tipo para este projeto. Cada acoplamento possui um rendimento estimado 

de 98%, portanto: 

 

Escolheu-se, portanto, o modelo de motor WEG com moto freio W22 IR2 com 

potência nominal de 1,5 CV. Este motor apresenta um rendimento de 78% quando operado na 

situação de carga máxima, a qual este projeto dimensiona. Desta forma, tem-se que: 

 

E, assim, conclui-se que a potência requerida para o motor é, seguindo a equação 5.12: 

                                                                 

 

Lembrando que: 

 

 

Ou seja, a potência requerida está abaixo da potência máxima possível cedida pelo 

motor escolhido. Logo, conclui-se que o modelo W22 IR2 é adequado para este projeto. A 

potência nominal superior à potência requerida é vantajosa à medida que propicia um desgaste 

menor, uma vez que os esforços são os mesmos. Os futuros gastos com manutenção 

possivelmente serão reduzidos por conta dessa escolha. 

 

5.4.3 Justificativa da escolha do modelo com o sistema de moto freio 

Segundo FILHO,2008,o moto freio consiste em um motor de indução assíncrono 

trifásico acoplado a um freio monodisco. O freio possui poucas partes móveis, assegurando 

longa duração com o mínimo de manutenção. A dupla face de encosto com o disco de 

frenagem forma uma grande superfície de atrito, que proporciona uma pressão específica 

adequada sobre os elementos de fricção, evitando o aquecimento exagerado, mantendo assim, 

o mínimo de desgaste. Além disso, o freio é resfriado pela própria ventilação do motor.  

A bobina de acionamento do eletroímã é protegida com resina Epóxi. Funciona com 

tensões contínuas obtidas através de uma ponte retificadora, alimentada com tensão alternada 

de 220 volts, obtida dos terminais do motor ou de uma fonte independente. 



67 

 

A escolha por um motor com freio já acoplado é justificada na possibilidade de 

garantir maior segurança aos usuários da plataforma. 
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6 DIMENSIONAMENTO DAS JUNTAS SOLDADAS E APARAFUSADAS 

Optou-se pela utilização de parafusos de fixação entre a chapa e as vigas principais, e 

a fixação entre as próprias vigas. Essa escolha foi baseada nos critérios de custo operacional 

da fixação, ou seja, a utilização de parafusos é mais viável economicamente e pelo fato de ser 

amplamente utilizado na prática, sendo observada em diversas aplicações. 

A junção entre as vigas e as colunas, no entanto, foram projetadas para ser soldadas 

entre si, garantindo que as soldas resistam bem às tensões que lhe são aplicadas. A análise de 

uma possível falha por fadiga é feita de acordo com o procedimento recomendado pela norma 

NBR 8400.  

 

6.1 DIMENSIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA JUNÇÃO ENTRE AS 

VIGAS PRINCIPAIS E A CHAPA DE ALUMÍNIO 

Para a escolha do parafuso ideal, são necessários alguns dados para o seu 

dimensionamento: 

 Coeficientes de majoração 

 Obtido através da NBR-8400, sendo pertencente ao grupo 3, de acordo com a tabela 

6.1: 

Tabela 6.1: Coeficiente de majoração. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

 

 

 Coeficiente dinâmico:  

Selecionado a partir da NBR 8400, com velocidade de deslocamento de 0,15 m/s, de 

acordo com a tabela 6.2: 

 



69 

 

Tabela 6.2: Coeficiente dinâmico.  

 

Fonte: NBR 8400 

 

 

 

 Resistência de prova:  

Limitada pela NBR 8400. Neste caso, utilizou-se a ISO 4.8, que delimita os valores da 

tensão de ruptura, tensão limite de escoamento e da própria resistência de prova. Cabe reiterar 

que estes valores são referentes ao material utilizado para a fabricação do parafuso. Sendo 

assim:  

 

 

 

 

A norma recomenda multiplicar 0,7 pela tensão limite de escoamento. Se este valor for 

menor do que a resistência de prova informada pela ISO 4.8, utiliza-se o novo valor. Então: 

                                                                              (6.1) 

 

                                                                     

Sendo assim, o valor utilizado é    

 

 Coeficiente de atrito entre chapas 

Valor normalizado, obtido através da NBR 8400, de acordo com a tabela 6.3: 
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Tabela 6.3: Coeficiente de atrito. 

 

Fonte: NBR 8400 

 

 

 Fator de segurança: Retirado da NBR 8400, de acordo com a tabela 6.4:  

Sendo considerado caso I:  

 

Tabela 6.4: Fator de segurança. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

 

 

 Número de planos de atrito:  

Os coeficientes retirados da NBR 8400 são válidos tanto para os parafusos que fazem 

a junção entre a chapa e as vigas, quanto para os que unem as próprias vigas. 

 

 

 Junção entre chapa e vigas: 

Os cálculos, neste primeiro item, são exclusivos para o dimensionamento dos 

parafusos que fazem a junção entre a chapa de alumínio e as vigas previamente selecionadas.  
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 Força devido ao peso próprio da chapa:  

Considerado apenas o peso devido da chapa: 

 

                                                           (6.2) 

 

 

 Força devido ao peso total da estrutura: 

 Neste tópico, contabilizou-se a parcela da carga na qual os parafusos também são       

submetidos. 

                                              (6.3) 

 

 

 Força sobre os parafusos: 

 Soma da força devido ao peso da estrutura e do peso próprio, sendo complementadas 

pelos coeficientes. 

 

                                                         (6.4) 

                                               (6.5) 

 

 

 Torque de aperto:  

Necessário para o posterior cálculo do diâmetro do parafuso: 

                                                                                               (6.6) 

 

 

 Área da seção transversal ao parafuso:  

Valor calculado e comparado ao valor existente na NBR 8400, de acordo com a tabela 

6.5: 
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                                                                                     (6.7)  

 

 

 

Tabela 6.5: Diâmetro do parafuso. 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

 

 

Este valor encontra-se dentro do limite aceitável, ou seja, o diâmetro do parafuso deve 

ser semelhante ao da espessura da chapa mais fina da junta. A espessura da aba da viga é 6,60 

mm, de acordo com o catálogo Gerdau logo, o diâmetro do parafuso encontra-se dentro do 

padrão. 

 

 

6.2 DIMENSIONAMENTO DOS PARAFUSOS PARA JUNÇÃO DAS VIGAS 

PRINCIPAIS ENTRE SI  

Resta o dimensionamento dos parafusos responsáveis pela união entre as vigas 

principais. Os critérios permanecem os mesmos em relação aos parafusos previamente 

calculados. 

 Força sobre os parafusos 
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Soma da força devido ao peso da estrutura e do peso próprio, sendo complementadas 

pelos coeficientes, utilizado a equação (6.3): 

 

 

                                               (6.8) 

 

 

 

 

 

 

 Torque de aperto  

Necessário para o posterior cálculo do diâmetro do parafuso, substituindo na equação 

(6.5): 

 

 

 

 Área da seção transversal ao parafuso 

 Valor calculado e comparado ao valor existente na NBR-8400, substituindo na 

equação (6.6): 

 

 

 

 

 

 

Poderia optar-se pela escolha de um parafuso equivalente ao anterior, ou seja, com 

diâmetro de 8 milímetros. Entretanto, como a carga a ser suportada é maior, escolhe-se um 
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parafuso com diâmetro de 10 milímetros, através da tabela previamente mencionada, para 

garantir a segurança da estrutura. Sendo assim:   

 

 

 Comparação com valores admissíveis 

Para ambos os parafusos, os mesmos testes devem ser realizados, tanto para forças 

paralelas ao plano da junta quanto para forças perpendiculares ao plano da junta. 

 

 Análise das forças paralelas ao plano da junta 

 Comparar as forças no parafuso com a força recomendada pela NBR-8400. Sendo a 

equação (6.5),compararam-se as forças nos parafusos com a força admitida pela norma, que é 

da forma: 

                                                                                   (6.9) 

 

 

 

Comparando com as forças nos parafusos, fica evidente que estas estão dentro dos 

limites aceitáveis, ou seja: 

 

 

 Análise do torque de aperto 

 Novamente realizou-se uma comparação entre os torques de aperto em relação ao 

valor desejado pela norma. Sendo k = 0,18, porém aproximado para k = 0,2 por questões de 

segurança, calcula-se: 
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Sendo: 

                                                                             (6.10) 

 

 

 

Então: 

 

 

 Análise das forças perpendiculares ao plano da junta 

 Neste item, foram comparadas as forças normais aos parafusos. Sendo: 

 

                                                                                                       (6.11) 

 

 

 

Considerando caso I, a tabela 6.6 fornece o valor de : 

 

 

 

Tabela 6.6: Valor de  

 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

Então: 

 

 

Logo: 
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 Análise das forças paralelas e perpendiculares combinadas 

 A análise pendente concatena as duas forças atuantes no parafuso, ou seja, forças 

paralelas e perpendiculares. Sendo assim:  

                                                                         (6.12) 

 

 

 

Logo, a análise torna-se equivalente ao primeiro caso, então: 

 

 

 

6.3 DIMENSIONAMENTO DAS SOLDAS 

O correto dimensionamento das soldas é essencial na concepção do projeto, pois uma 

eventual falha na junta soldada pode ocasionar um colapso da estrutura, podendo levar a um 

acidente. 

A solda dimensionada faz a união entre as vigas e as rodas, entre as vigas e colunas e 

entre colunas e viga auxiliar. Cabe salientar que todos os cálculos foram baseados na NBR 

8400, considerando o caso mais crítico. 

 

6.3.1 Cálculo das forças e cargas a serem suportadas pela junta soldada 

 Força sobre a junta 

Considerou-se a força mínima e máxima suportada pela junta: 

                                    (6.13) 

 

                   (6.14)        
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Carga sobre a junta: Foi considerado que a solda está submetida somente à 

compressão. Sendo assim: 

                                                                                      (6.15) 

                                                                                       (6.16) 

 

O valor de b é escolhido de acordo com o que a norma exige, ou seja, deve ser 

proporcional ao tamanho da menor chapa envolvida na junção. Como a solda une as rodas 

com a região da aba da viga, b será equivalente à sua espessura. Logo:  

 

 

Considerando o caso mais crítico, o valor de L é equivalente ao valor de b. Então: 

 

 

Então, substituindo nas equações 6.15 e 6.16: 

 

 

 

 

Somando as parcelas mínima e máxima, em módulo: 

                                                                                         (6.17) 

 

 

Comparando com a equação (4.1) e considerando ser um aço AISI A-36: 

 

 

 

 

Sendo assim: 
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6.3.2 Análise de fadiga na junta soldada 

Resta analisar a possibilidade de a junta sofrer processo de fadiga, o que pode 

acarretar falha na sua estrutura. Como foi considerado somente compressão, só foi realizada a 

análise considerando este tipo de tensão.   

O metal depositado deve possuir, no mínimo, a resistência mecânica da chapa, e é a 

resistência da chapa o parâmetro utilizado no dimensionamento da junta. 

 

 Razão de cargas 

 Realizada de acordo com as tensões máximas e mínimas: 

                                                                                                      (6.18) 

 

 

 

Analisando a figura 6.1, sendo a estrutura pertencente ao grupo 3: 
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Figura 6.1: Razão versus tensão. 

Fonte: ABNT NBR 8400 

 

 

Sendo o eixo da abcissa a razão e o eixo da ordena a tensão de fadiga: 

 

 

 

 

O valor de  representa a classe da solda, ou seja, quanto menor o valor de , mais 

segura é a solda. Por questões de segurança, a classe escolhida foi , com qualidade 

especial. 
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7 ANÁLISE DA ESTRUTURA POR ELEMENTOS FINITOS 

Com o intuito de reforçar e validar os cálculos obtidos durante a fase de 

dimensionamento da estrutura da plataforma, foi feita a análise numérica/computacional por 

elementos finitos dos diversos elementos que a compõe.  

O procedimento das simulações consiste em, basicamente, sete passes fundamentais: 

 Modelagem da geometria das peças,  

 Determinação dos materiais constituintes,  

 Montagem das diversas partes,  

 Definição das condições de contorno e carregamentos,  

 Criação da malha com os elementos finitos;  

 Simulação;  

 Análise dos resultados. 

Os resultados das simulações estão ilustrados no apêndice deste trabalho com imagens 

obtidas diretamente do software Abaqus/CAE. Em cada elemento, obteve-se valores para a 

deflexão e para a tensão pelos métodos de Tresca e Von Mises. 

 

7.1 ESCOLHA DO PROGRAMA COMPUTACIONAL 

O programa escolhido para esta análise foi o Abaqus/CAE (Complete Abaqus 

Enviroment) desenvolvido pela Simulia. O Abaqus consiste de uma combinação de poderosos 

programas de simulação em engenharia, contendo dentro de si uma extensa biblioteca de 

elementos capazes de modelar virtualmente qualquer geometria e modelos de materiais para 

simular o comportamento típico da grande maioria dos materiais utilizados em engenharia 

incluindo, obviamente, os materiais metálicos constituintes deste projeto. 

A escolha por este programa deu-se sobretudo pela facilidade de obtenção do mesmo. 

Ao contrário de programas computacionais de simulação similares, a Simulia oferece 

gratuitamente o Abaqus/CAE numa versão para estudantes que contempla praticamente todas 

as funcionalidades da sua versão professional. A única limitação imposta por esta versão é a 

impossibilidade de simular modelos com mais de mil nós em sua malha. 
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7.2  COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS ANALÍTICOS E 

COMPUTACIONAIS 

Neste item, serão discutidos os valores para tensão obtidos pelo método analítico (no 

qual os elementos da estrutura se basearam para ser dimensionados) e os valores obtidos via 

simulação computacional. 

A comparação será feita calculando-se o valor do erro relativo entre a solução analítica 

e a numérica. Como o programa disponibilizou dois valores de tensão associados para cada 

elemento, optou-se por considerar sempre aquele que apresentar maior dispersão, visto que 

assim o erro associado será o maior possível. 

O erro relativo é calculado pela equação abaixo onde o valor absoluto da divisão entre 

o valor da dispersão observada entre as soluções numéricas e analíticas e o valor encontrado 

via simulação computacional, ou seja:  

                                                                                  (7.1) 

 

7.2.1 Chapa de Alumínio 

A análise prévia para as tensões máximas na chapa de alumínio descritas na seção 4.1 

deste trabalho apresentou a seguinte solução: 

 

Por outro lado, os resultados obtidos via simulação computacional foram: 

 

Note que este é o valor obtido pelo método de Mises pois apresentou um valor mais 

distante do obtido analiticamente.  

Desta forma, tem-se que o erro relativo obtido foi: 

 

Ou seja, um erro considerável está associado às soluções obtidas. No entanto, nota-se 

que ambos os resultados encontram-se bastante distantes da tensão admissível para o material. 
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7.2.2 Viga Principal 

A análise prévia para as tensões máximas na viga principal descritas na seção 4.2 deste 

trabalho apresentou a seguinte solução: 

 

Por outro lado, os resultados obtidos via simulação computacional foram: 

 

Note que este é o valor obtido pelo método de Tresca pois apresentou um valor mais 

distante do obtido analiticamente.  

Desta forma, tem-se que o erro relativo obtido foi: 

 

Ou seja, um erro considerável está associado às soluções obtidas. No entanto, nota-se 

que ambos os resultados encontram-se bastante distantes da tensão admissível para o material. 

 

7.2.3 Colunas sob compressão 

A análise prévia para as tensões máximas na viga principal descritas na seção 4.2 deste 

trabalho apresentou a seguinte solução: 

 

Por outro lado, os resultados obtidos via simulação computacional foram: 

 

Note que este é o valor obtido pelo método de Tresca pois apresentou um valor mais 

distante do obtido analiticamente.  

Desta forma, tem-se que o erro relativo obtido foi: 

 

Ou seja, um erro está associado às soluções obtidas. No entanto, nota-se que ambos os 

resultados encontram-se bastante distantes da tensão admissível para o material. 
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8 MECANISMOS DE ACESSO E DE SEGURANÇA  

Neste capítulo serão sugeridos os mecanismos da plataforma responsáveis pelo acesso 

e pela segurança do usuário durante a operação.  

O acesso se dá através de três rampas diferentes, uma frontal e duas laterais. Ficando 

claro que somente o lado da plataforma imediatamente próximo a parede não apresenta uma 

rampa de acesso.  

A plataforma apresenta braços de segurança que impedem a movimentação do usuário, 

garantindo estabilidade durante o translado. 

 

8.1 RAMPAS DE ACESSO 

As rampas têm a função de permitir o acesso à plataforma via frontal ou lateralmente. 

Seu acionamento/travamento deve ser feito pelo painel de controle e o comprimento deve ser 

tal que a inclinação não deve ultrapassar o valor estipulado pela norma NBR 9050. A figura 

8.1 ilustra como funcionam as rampas laterais durante a operação da plataforma.  

 

Figura 8.1 – Funcionamento das rampas de acesso.  

Fonte: A. C. Guimarães Filho (2008) 

 

8.2 BRAÇOS DE SEGURANÇA 

Os braços de segurança são dimensionados a partir da recomendação da norma de 

acessibilidade NBR 9050. Nesta norma, fica estabelecido que os apoios de segurança devem 

ter um diâmetro entre 30 e 45 milímetros.  

Para este projeto definiu-se que os braços de segurança de alumínio têm um diâmetro 

de 40 milímetros. Desta forma, a figura 8.2 ilustra a forma como os braços de segurança são 
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montados na plataforma. Note que durante a operação eles apresentam essa configuração, 

porém, quando a plataforma estiver em repouso, os braços ficam levantados. A montagem do 

equipamento deve permitir essa mobilidade.   

 

 

Figura 8.2 – Vistas do esboço da plataforma com braços de segurança.  

Fonte: Autores (2016) 
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9 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

De acordo com dados obtidos através de fornecedores com credibilidade no mercado 

industrial, um valor final foi estimado. 

O custo final do projeto, considerando todos os impostos e taxas envolvidas, ficou em 

torno de R$ 7225,00. 

 

Itens Elementos 
Preço 
unitário Quantidade Total 

1 Motofreio 1500 1 1500 

2 Redutor 1500 1 1500 

3 Rodas 250 4 1000 

4 Vigas 250 4 1000 

5 Chapa  200 1 200 

6 Colunas 100 2 200 

7 
Braços de 
segurança  40 1 500 

8 Rampas 30 2 60 

9 Barras auxiliares 150 2 300 

10 Carcaça 15 1 15 

11 
Serviço de 
montagem 15 20 300 

12 Impostos     650 

          

        7225 

 

Quadro 9.1: Estimativa de custos 

 

Algumas observações devem ser feitas: 

   O custo do freio de emergência não foi considerado pois este não foi 

dimensionado no projeto. 

     Como trata-se de um equipamento para transporte de pessoas com mobilidade 

reduzida, há isenções de taxas em todas as esferas governamentais .
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10 CONCLUSÃO 

Pensar em soluções que ampliem a acessibilidade do espaço urbano torna-se cada vez 

mais essencial. A inclusão social proveniente de medidas neste âmbito engloba uma parcela 

considerável da população (cerca de 45 milhões, segundo o IBGE) e este mercado movimenta 

uma quantia razoável da economia. Portanto, o projeto de uma plataforma com o intuito de 

facilitar o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida se encaixa completamente neste 

contexto. 

O dimensionamento dos diversos componentes da plataforma seguiu rigorosamente o 

procedimento sugerido por normas específicas para este fim, destacando-se sobretudo as 

normas ABNT NBR 9050 (acessibilidade), 8400 (cálculo de estruturas para içamento de 

carga) e 15655 (plataformas de elevação com passageiro). Procurou-se, muitas vezes, adotar 

fatores de segurança considerados bastante conservadores com a justificativa e premissa 

básica de que a forma como a carga nominal é distribuída é, por vezes, difícil de se prever e o 

fato de estar lidando com o transporte direto de pessoas torna a segurança um fator 

importantíssimo. 

Foram feitas simulações computacionais no programa Abaqus/CAE com o intuito de, 

pelo método dos elementos finitos, estimar as tensões atuantes em cada elemento da estrutura. 

Em geral, os resultados obtidos divergiram razoavelmente dos valores analíticos utilizados par 

dimensionamento. No entanto, notou-se que ainda assim os valores estão dentro de uma faixa 

bastante segura mesmo dentro da faixa de tensões admissíveis com coeficientes de segurança 

conservadores impostos. Possíveis justificativas para essa divergência nos resultados obtidos 

estão no fato da versão utilizada pelo programa ser limitada a 1000 nós por malha. 

Provavelmente, um programa mais robusto, com uma malha mais refinada, implicaria em 

resultados mais precisos. No cálculo da chapa em si, a discordância de resultados pode 

também residir no fato da tensão máxima calculada por Young ser também um método 

aproximado que utiliza coeficientes obtidos empiricamente. 

 

10.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

Para trabalhos futuros, sugere-se a seguir algumas melhorias para este projeto: 

 Plataforma mais leve: 
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Após observar que a plataforma projetada trabalha numa região bastante segura, sem o 

risco de sofrer falhas, a opção por reduzir o peso da estrutura surge naturalmente como opção 

de reduzir os custos. 

A utilização de materiais mais leves em mais elementos da estrutura pode ser uma boa 

solução para reduzir o peso final da plataforma. O alumínio, por exemplo, possui 

propriedades mecânicas que se adequariam a outros elementos da estrutura que não só a chapa 

superior na qual foi adotado. 

A escolha por um perfil tubular retangular para as vigas principais também pode ser 

uma boa opção para reduzir o peso final. Notou-se que as tensões de flexão nessas vigas é 

consideravelmente maior do que as de cisalhamento, sugerindo que essa escolha 

provavelmente não afetaria a segurança da plataforma. 

 

 Análise computacional mais precisa: 

Sugere-se também fazer a análise dos esforços sobre a estrutura com um programa que 

seja mais robusto e, consequentemente, mais preciso do que o Abaqus/CAE versão de 

estudante, adotado neste trabalho. Desta forma, é provável que os resultados desta simulação 

se aproximem das soluções obtidas analiticamente. Mesmo que essa aproximação não ocorra, 

obviamente, a escolha por um software com mais refinamento geraria resultados mais 

confiáveis. 

 

 Dimensionamento de um freio de emergência: 

Apesar do motor escolhido já conter em sua constituição o sistema de moto freio que 

proporciona maior segurança para a plataforma, sugere-se para este projeto um segundo 

sistema de frenagem, mais robusto, que garanta segurança à plataforma para o caso de uma 

possível falha no sistema de freio primário. 

 

 Sistema alternativo de energia: 

Também com o intuito de aumentar a segurança do projeto, sugere-se o uso de um 

sistema alternativo de energia para o caso de uma eventual falha no fornecimento de energia 

elétrica ao motor responsável por movimentar a plataforma. Um sistema com bateria para 
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emergência seria uma solução adequada para estas situações. Alternativamente, um sistema de 

acionamento mecânico também pode ser projetado, apesar de parecer uma solução menos 

vantajosa por demandar provavelmente maior esforço físico do usuário.
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12 ANEXOS 

 

 

Figura 12.1: Moto freio modelo W22 IR2. 

Fonte: Catálogo WEG.  
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Figura 12.2: Catálogo de redutores. 

Fonte: Catálogo Cestalto. 

 

 

Figura 12.3: Trilho modelo S10. 

Fonte: Catálogo Comercial Forte. 
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13 APÊNDICE 

13.1 ANÁLISE ESTÁTICA 

Como necessita-se descobrir o perfil a ser utilizado, inicialmente não leva-se em 

consideração a massa da viga. O projeto considerou uma carga nominal máxima de 300 kg. A 

figura abaixo ilustra o arranjo da estrutura: 

Determinação da carga desconsiderando a massa das vigas 

 

 

Figura 13.1- Carregamento distribuído sobre a viga. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

O carregamento distribuído a ser calculada sem considerar a massa das vigas é da 

forma: (massa da chapa/4 + carga) multiplicado pela aceleração da gravidade e dividido pelo 

comprimento da viga (1,35 m): 

 

                                                                 (13.1) 
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Primeira análise: Sem considerar a massa das vigas 

 

Dados: 

                                                                                            (13.2)          

                                                                                                     (13.3) 

             

 

 

Cálculo das reações: 

 

                                                                                              (13.4)                   

                                            

                                                                                              (13.5) 

 

                                                                                            (13.6)   
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Seção 1 (0 < x < 1,10 m) 

 

De acordo com as equações 13.3, 13.5 e 13.6, calculam-se as reações, os cortantes e os 

momentos fletores da seção analisada.  

          

                                           

 

 

Cálculo do cortante 1  

                                             

 

 

             

 

Cálculo do momento fletor 1 
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Seção 2 (1,10 m < x < 1,35 m) 

 

O mesmo procedimento é adotado, porém os dados são levemente diferentes em 

relação à seção 1:  

De acordo com as equações 13.5 e 13.6, calculam-se as reações, os cortantes e os 

momentos fletores da seção analisada.  

 

                                                                          (13.7) 

 

 

Cálculo do cortante 2  

                       

 

   

 

                  

 

Cálculo do momento fletor 2 
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Dimensionamento do perfil da viga 1 

 

De acordo com os dados obtidos, foi feita a escolha do perfil da viga. Após a 

determinação do W teórico, compara-se com o W existente no catálogo da Gerdau. 

Comprimento da viga 1: 

 

Momento máximo:  

 

Reações calculadas:  

 

 

Cortante máximo, em módulo:  

 

Tensão admissível, de acordo com a equação 4.l: 

 

Tensão limite de escoamento para o aço A-36:  

 

Tensão de flexão, de acordo com a equação 4.8:  

                                                                                      

Fator de segurança: 

 

Perfil da viga: 
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Através dos cálculos anteriores, um perfil teórico foi encontrado. Então, compara-se o 

valor teórico com o valor existente na tabela do catálogo da Gerdau. Chega-se à conclusão 

que: 

 

 

Com o valor de W estabelecido, é determinado o valor da massa das vigas a serem 

utilizadas, de acordo com a tabela fornecida pelo fabricante Gerdau, de acordo com as tabelas 

13.1 e 13.2. 

A viga escolhida foi com dimensão de 3‖. Sendo assim: 

 

 

 

 

Tabela 13.1: Dimensões possíveis para o perfil da viga I. 

 

Fonte: Catálogo Gerdau 

 

 



100 

 

 

 

 

Tabela 13.2: Propriedades da viga I. 

 

Fonte: Catálogo Gerdau 

Agora, o resultado analítico será comparado com o resultado obtido na forma 

computacional: 
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Figura 13.2: Diagrama do esforço cortante. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

 

Figura 13.3: Diagrama do momento fletor. 

Fonte: Autores (2016) 

Cálculo da área mínima sem considerar a massa das vigas: 

 

De acordo com a equação 4.1: 

 

Tensão admissível: 
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Tensão cisalhante admissível, de acordo com a equação 4.7:  

 

 

 

 

 

Área da alma, de acordo com a equação 4.9:  

 

 

 

 

 

 

Com isso, determinou-se que a viga escolhida atende ao critério requerido, ou seja, 

possui área da alma dentro dos limites impostos pelos cálculos.                             

                                         

                             

Dimensionamento da viga 1 considerando o seu peso próprio 

 

A partir deste ponto, todos os cálculos consideram a massa das 4 vigas existentes. 

Considera-se que a chapa distribui o peso da estrutura, logo a massa da chapa está dividida 

pelas 4 vigas. O cálculo feito desta forma engloba o caso mais crítico. 
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A carga a ser calculada incluiu a massa da viga, o que modifica o seu valor final. 

(Massa da chapa/4 +carga+massa da viga) /1,35. 

 

A figura 13.4 mostra o carregamento distribuído na viga principal. 

 

 

Figura 13.4- Carregamento distribuído sobre a viga. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo das reações: 

 

Dados: 
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Seguindo o mesmo procedimento das equações 13.3, 13.5 e 13.6, calculam-se as 

reações, os cortantes e os momentos fletores de acordo com a seção analisada: 

 

 

 

 

Cálculo das reações  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 1 (0 < x < 1,10 m) 

 

 

Cálculo do cortante 1 
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Cálculo do momento fletor 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seção 2 (1,10 m < x < 1,35 m) 

Seguindo o mesmo procedimento das equações 13.3, 13.4, 13.5,13.6 e 13.7 calculam-

se as reações, os cortantes e os momentos fletores de acordo com a seção analisada: 

 

Dados: 

 

 

 

 

Cálculo do cortante 2: 
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Cálculo do momento fletor 2: 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento da viga:  

 

 

Momento máximo:  

 

Cortante máximo:  

 

Reações calculadas:  

 

 

 

A análise acima foi feita de forma analítica. Os diagramas abaixo demonstram o 

resultado computacional, através do software MD-Solids, do diagrama do cortante e do 

momento fletor. 

Cabe ressaltar que os resultados analíticos e computacionais obtiveram resultados 

semelhantes, o que garante a autenticidade dos cálculos. 
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Figura 13.5: Diagrama do esforço cortante. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

 

Figura 13.6: Diagrama do momento fletor. 

Fonte: Autores (2016) 

 

 

Após os cálculos, necessita-se descobrir se a estrutura suporta a carga calculada. Será 

comparada a tensão devido a momento imposta às vigas com a tensão admissível. Então, de 

acordo com a equação 4.8: 
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Onde:  foi retirado do catálogo de produtos da Gerdau 

 

Sendo , então: 

                                                                                                  (13.8) 

51,8 Mpa < 83,33 Mpa 

 

Cálculo da tensão de cisalhamento considerando o peso próprio da viga 

A viga foi escolhida para suportar a tensão cisalhante requerida. Cabe ressaltar que a 

área da alma foi calculada multiplicando a sua espessura pela sua altura, sendo estes obtidos 

através do catálogo da Gerdau. 

 

Tensão admissível 

 

 

Tensão cisalhante, de acordo com a equação 4.9: 

 

 

 

 

 

Tensão cisalhante admissível, de acordo coma equação 4.7: 
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Sendo assim: 

 

 

Onde: 

t = espessura da alma obtida através do catálogo da Gerdau, assim como a altura.  

 

Os cálculos demonstraram que a tensão cisalhante é menor do que a tensão cisalhante 

admissível, então a viga suporta a tensão cisalhante requerida pela estrutura. 

 

Cálculo da flecha da viga  

 

Para descobrir se a viga selecionada atende a todas as solicitações desejadas, fez-se 

necessário o cálculo da flecha para saber se este valor está dentro de um valor estipulado. 

Os cálculos foram realizados de acordo com os conhecimentos obtidos durante o curso 

de mecânica dos sólidos, sendo assim, foi utilizado o método de integração.  

 

Equação fundamental: 

                                                                                                        (13.9) 

 

Definição de M: Definido através de tabela contida no livro Beer Johnston: 

                                            

 

 

Definido o valor de M, chega-se ao valor de y, com suas constantes de integração 

ainda indefinidas. 
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                 (13.10) 

 

 

Módulo de elasticidade: Valor de acordo com o material da viga, no caso, aço AISI A-

36. 

 

 

Momento de inércia: Valor retirado do catálogo Gerdau: 

 

 

 

Reações: Calculadas anteriormente, possuem os seguintes valores: 

 

 

 

Carga aplicada sobre a viga: Anteriormente descoberta: 

 

 

Condições de contorno: Estipuladas de acordo com os conhecimentos de mecânica dos 

sólidos:  

 

 

 

 

Determinação das constantes de integração: Substituindo as condições de contorno, 

obteve-se: 
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                                              (13.11) 

                                                                                (13.12) 

 

Equação final da flecha: Após a substituição das constantes, foi obtida a seguinte 

equação: 

(13.13) 

y (1,35m) = 6,99 mm 
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13.2 RESULTADOS OBTIDOS VIA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PELO 

SOFTWARE ABAQUS/CAE 

Valores para tensões estão em Mega Pascal e para deflexão em milímetros. 

 Chapa de alumínio: 

 

Figura 13.7: Tensões na chapa de alumínio (Mises). 

 

 

 



113 

 

Figura 13.8: Tensões na chapa de alumínio (Tresca). 

 

 

Figura 13.9: Deflexão na chapa de alumínio. 

 

 

 

 

 Viga Principal: 
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Figura 13.10: Tensões na viga principal (Mises). 

 

 

Figura 13.11: Tensões na viga principal (Tresca). 
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Figura 13.12: deflexão na viga principal. 

 

 Colunas sob compressão: 

 

Figura 13.13: Tensões de compressão na coluna (Mises). 
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Figura 13.14: Vista traseira das tensões de compressão na coluna (Mises). 

 

 

Figura 13.15: Tensões de compressão na coluna (Tresca). 
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Figura 13.16: Compressão na coluna. 

 

 


