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RESUMO 

A prática de atividades físicas é de imensa importância para todos nós. Porém, a sua 

realização pode ser muito complicada e desestimulada para quem apresenta alguma necessidade 

especial. A hidroterapia é um tratamento na água para crianças e adultos portadores de alguma 

deficiência, e promover conforto e segurança para quem as realiza é essencial. No entanto, sem 

o auxilio de um profissional ou algum aparelho especializado, a prática de exercício se torna 

uma tarefa árdua. Existem alguns equipamentos que auxiliam nessa atividade, porém eles 

requerem um alto investimento financeiro, o que não é viável para grande parte das pessoas que 

se encontram nessa situação. A utilização desses equipamentos pode acarretar em um aumento 

significativo na qualidade de vida tanto das pessoas que precisam desse auxílio, quanto dos 

auxiliadores. Este projeto tem o objetivo de estudar os componentes e simular a construção de 

um guincho de auxílio de locomoção para piscinas de pessoas com dificuldades motoras. 

 

Palavras-chave: Tecnologia Assistiva, Equipamento para Hidroterapia, Guincho de 

Transferência 
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ABSTRACT 

 

The practice of physical activities is of huge importance for all of us. However, it can 

be very complicated and discouraged for those who have any special needs. Hydrotherapy is a 

water treatment for children and adults with disabilities, and promoting comfort and safety for 

them is essential. However, without the help of a professional or a specialized device, the 

practice of exercises can be an arduous task. There are some equipment that can help with these 

activities, but they require a high financial investment, which is not feasible for most people in 

this situation. Using these equipment can result in a significant increase in the quality of life of 

both people who need this assistance, and the people who help them. This project aims to study 

the components and simulate the construction of Pool Lift for people with motor disabilities. 

 

Keywords: Assistive Technology, Hydrotherapy Equipment, Pool Lift   
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

No Brasil, o número de pessoas com alguma deficiência é relevante e merece muita 

atenção. Apesar de se tratar de uma significativa parcela da população, infelizmente, os projetos 

voltados para a acessibilidade dessas pessoas ainda são muito escassos. 

Segundo o censo do Instituto Brasileiro Geografia e Estatística (2010), 45 milhões de 

brasileiros possuem algum tipo de deficiência, sendo ela visual, motora, auditiva ou 

mental/intelectual. Ainda de acordo com essa pesquisa, foi levantado que aproximadamente 7% 

da população brasileira tem alguma deficiência motora, o que contabiliza, 13,7 milhões de 

habitantes (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 - Porcentagem de pessoas, por tipo e grau de deficiência 

Fonte: Adaptado de IBGE, Censo Demográfico (2010) 

 

É do saber geral que a infraestrutura da maioria dos lugares públicos e privados não 

atende bem a essa situação, além de que a maioria das pessoas que fazem parte deste grupo não 

possui uma renda muito elevada. 

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da Secretaria da 

Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, CAGED (2020), é possível observar que a 

4,0% 4,7%

15,4%

1,1%
2,3%

3,4%

1,4%

Auditiva Motora Visual Mental

Alguma dificuldade Não consegue de modo algum ou grande dificuldade Possui
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participação de pessoas com deficiência (PCDs) no mercado de trabalho é de somente 1,07%. 

Dentre 20.947.111 profissionais efetivos admitidos com carteira assinada em regime CLT, 

223.508 eram profissionais PCDs em 2020. 

Nesse levantamento (Tabelas 1.1 e 1.2) é possível encontrar os salários médios do 

mercado de trabalho para PCDs por tipo de deficiência e faixa etária com carteira assinada. 

 

Tabela 1.1 -Salário médio do mercado de trabalho para PCDs por tipo de deficiência 

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web 

Tipo Salário Médio 

Deficiência física R$ 1,692.84 

Deficiência 

auditiva 
R$ 1,685.60 

Deficiência visual R$ 1,653.14 

Deficiência 

intelectual (mental) 
R$ 1,481.16 

Deficiência 

múltipla 
R$ 1,631.16 

Readaptado R$ 1,960.57 
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Tabela 1.2 -Salário médio do mercado de trabalho para PCDs por faixa etária 

Fonte: Salario.com.br - Novo CAGED/eSocial/Empregador Web 

Faixa Etária Salário Médio 

Até 20 anos R$ 1,289.60 

De 21 a 30 anos R$ 1,498.18 

De 31 a 40 anos R$ 1,719.43 

De 41 a 50 anos R$ 1,791.07 

De 51 a 60 anos R$ 2,031.27 

De 61 a 70 anos  R$ 2,374.95 

Acima de 70 anos  R$ 3,112.79 

 

Ao observar esses números, fica nítido que a maioria das pessoas não teria acesso a 

equipamentos que apresentassem um preço elevado. 

Deste modo, a oferta de dispositivos a baixo custo pode ser de grande auxílio às 

pessoas com deficiência, que, em sua maioria, são de baixa renda. Uma consequência seria a 

redução dos valores de academias e centros de reabilitação, além de um bom incentivo à criação 

de centros comunitários ou voluntários voltados para pessoas com deficiência, visto que seria 

possível adquirir esses equipamentos a preços bem inferiores aos que se têm disponíveis hoje 

no mercado.  

Inúmeras atividades cotidianas, por mais simples que sejam, podem se tornar desafios 

imensos para quem apresenta algum tipo de deficiência motora. Mesmo com a presença de um 

ajudante, por vezes é requerido um esforço muito grande da pessoa para mover o peso de 

alguém que precisa se deslocar de um local ao outro, podendo ocasionar danos a sua saúde. 

Segundo Yassi et al. (1995), 45,9% das lesões dorsais em enfermeiros ocorrem durante o 

levantamento e transporte de pacientes. As Figuras 1.2 e 1.3 demostram aspectos posturais de 

pessoas que auxiliam a transferência de PCDs. 
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Figura 1.2 - Transferências e apectos posturais 

Fonte: Guia do Fisio (2020) 

 

Figura 1.3 - Movimentação e transferência de pacientes: aspectos posturais e ergonômicos. 

Fonte: NMC Alexandre (2000) 

Apesar de existirem equipamentos que são de grande auxílio para a vida das PCDs, 

boa parte deles tem um custo inviável para a maior parte das famílias que necessitam dos 

mesmos. Sendo, portanto, de grande importância o desenvolvimento de dispositivos mais 

acessíveis que visam a melhoria na qualidade de vida das pessoas que convivem com essas 

deficiências. 

Uma atividade muito importante na vida da PCD consiste na realização de esportes. 

Sua prática traz inúmeros benefícios comprovados pela ciência para a saúde. Para a pessoa com 

deficiência, ela se torna ainda mais importante, visto que a pessoa com deficiência tende ao 
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sedentarismo, o que pode vir a ocasionar doenças cardiovasculares ou respiratórias 

[Profissional de Educação Física Guigo Lopes, em entrevista ao site saúde Brasil, 2017]. 

Somados aos benefícios físicos para a saúde, ainda há os benefícios mentais, visto que o esporte 

gera uma interação com outras pessoas. Quando a pessoa se encontra em um grupo no qual 

todos possuem limitações semelhantes, ela tende a se sentir menos sozinha, e isso é um 

importante fator de motivação (ARAUJO; SOUZA, 2016). 

Ainda sobre os benefícios do esporte, vale ressaltar que a natação é considerada um 

dos esportes mais completos e benéficos para a musculatura em geral. Como a água possibilita 

a locomoção e movimentação dos membros sem realizar muito esforço físico, a PCD pode, 

segundo Campion (2000), “aliviar o estresse sobre as articulações que sustentam o peso do 

corpo, auxiliando no equilíbrio estático e dinâmico, propiciando dessa forma, maior facilidade 

de execução de movimentos que, em terra, seriam muito difíceis ou impossíveis de serem 

executados”. Por fim, além da natação, a hidroterapia é também muito utilizada para 

reabilitação de pessoas com deficiência física. Nestes casos, torna-se fundamental facilitar a 

acessibilidade, seja por meio de rampas de acesso às piscinas (Figura 1.4) ou de equipamentos 

de transferência, tipo guinchos. 

 

Figura 1.4 - Acessibilidade para pessoa com deficiência em piscinas. 

Fonte: Pool Rescue (2021) 
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Considerando que a intervenção em uma piscina para a construção de uma rampa de 

acesso nem sempre é viável, a confecção de um equipamento auxiliador de locomoção de baixo 

custo passa a ser muito interessante para tornar essas atividades mais acessíveis a pessoas com 

deficiência. 

Além disso, o equipamento não seria de uso exclusivo para PCDs. É importante 

ressaltar que o equipamento pode auxiliar idosos que já não possuem a mesma mobilidade que 

antes e em geral se sentem inseguros de descerem escadas disponíveis na borda das piscinas, 

além de ser uma movimentação arriscada para os mesmos. Com o envelhecimento natural da 

população, é normal que haja um aumento no número de idosos. Para estes, a atividade física é 

algo de extrema importância para seu bem-estar e qualidade de vida. 

Conforme pesquisa do IBGE (2019), como pode ser visto nos gráficos apresentados 

nas Figuras 1.5 e 1.6, a expectativa de vida do brasileiro vem aumentando e a taxa de 

mortalidade infantil vem caindo. Esses fatores são grandes impulsionadores do processo de 

envelhecimento da população. 

 

Figura 1.5 - Expectativa de vida média do brasileiro (1940 – 2019) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Figura 1.6 - Taxa de mortalidade infantil (por 100 mil habitantes) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 

1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver um equipamento de auxílio para 

movimentação de pessoas com dificuldades motoras para piscina, sendo o equipamento um 

guincho de coluna com catraca manual. 

O uso do equipamento para a piscina, além de promover um lazer que antes parecia 

inviável para a PCD, também fomenta um ganho na saúde do indivíduo. Além disso, ele não se 

limita somente a pessoas que apresentem necessariamente alguma deficiência, ele pode ser 

utilizado por pessoas com uma idade avançada ou acamadas, tendo, portanto, um grande 

público-alvo. 

O desenvolvimento desse projeto teve o seu foco no baixo custo do equipamento, a 

fim de torná-lo mais acessível às famílias que o necessitam, já que a maior parte desses 

equipamentos disponíveis no mercado apresentam um preço muito elevado. 
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Para a realização deste trabalho, foram observadas as regras da NBR 9050, que trata 

das normas para a acessibilidade em diversos ambientes. E, por se tratar de levantamento de 

cargas suspensas, foram seguidos os parâmetros da NBR 8400. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O Capítulo 1 trata do atual panorama das PCDs no Brasil, das suas dificuldades e 

desafios. Ele também relata os benefícios que o equipamento pode trazer para uma pessoa que 

enfrenta alguma dificuldade motora. 

O Capítulo 2 aborda uma pesquisa de mercado acerca dos guinchos para transferência 

de pessoas para a piscina e os produtos similares.  

O Capítulo 3 apresenta o dimensionamento do projeto. Nele há uma descrição sobre 

as pesquisas relacionadas aos componentes do equipamento, e também estão os cálculos para a 

adequação às normas e para os testes de resistência do equipamento. 

No Capítulo 4 apresentam-se os resultados, nele é possível encontrar os preços para a 

produção do equipamento e seu desenho tridimensional. 

Por fim, o Capítulo 5 trata das conclusões com a elaboração do projeto, considerando 

suas vantagens e regras de uso, e o que pode ser estudado no futuro. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo foi feito um estudo acerca dos projetos de equipamentos relacionados à 

transferência de pessoas com deficiência motora para a piscina, onde podem-se observar 

diversas soluções para esse problema. Porém, quanto à proposta de estudo envolvendo um 

guincho manual, observa-se que as ofertas são mais escassas. 

2.1 SOLUÇÕES DISPONÍVEIS NO MERCADO 

Os equipamentos para inserção do indivíduo com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, seja esta permanente ou temporária, é de extrema importância para a sociedade. 

No mercado é possível encontrar diversos tipos de equipamentos de transferência de 

indivíduos para a piscina. Sendo a maior parte delas de difícil acesso. Foi feito um comparativo 

de preços e propriedades de alguns dos equipamentos encontrados. 

 

2.1.1 RAMPA DE ACESSO 

Uma solução menos rebuscada para essa questão é a utilização de rampas para o acesso 

à piscina (Figura 2.1). Essa é uma solução mais simples, porém ela apresenta algumas 

desvantagens. 

Neste caso, um problema a ser enfrentado é a necessidade de uma grande alteração na 

estrutura da piscina. Uma outra desvantagem é o fato da PCD precisar entrar com a cadeira na 

água, o que não permitiria atingir uma grande profundidade, além de necessitar de um cuidado 

especial quanto a própria cadeira, visto que estará em contato direto com a água. 
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Figura 2.1 – Rampa de Acesso à Piscina 

Fonte: Normativa e Segurança Piscinas (2018) 

 

2.1.2 PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO MOTORIZADA 

A ideia de uma plataforma de elevação motorizada consiste na utilização de uma espécie 

de elevador para possibilitar a entrada do indivíduo na água (Figura 2.2). Esta é uma solução 

mais robusta e necessita de um equipamento de grande porte, porém, não é necessária nenhuma 

alteração na estrutura da piscina, caso esta tenha profundidade adequada para o cadeirante. 

Uma das vantagens desse equipamento é a estabilidade que oferece ao cadeirante para 

sua utilização da piscina, porém, como no caso anterior da rampa, há a necessidade de entrar 

com a cadeira de rodas na piscina, o que requer cuidados tanto na manutenção da cadeira quanto 

na locomoção da PCD na água. 

 

Figura 2.2 - Plataforma de Elevação Motorizada 

Fonte: Dolphin Mobility (2012). 
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2.1.3 GUINCHO DE TRANSFERÊNCIA 

A utilização de um guincho consiste em um equipamento que realiza a entrada do 

indivíduo na água através de uma rede ou cadeira sustentada por um braço metálico conectado 

a uma coluna (Figura 2.6). 

A movimentação do braço, que ocasiona a elevação da rede com o indivíduo da cadeira 

e posteriormente a sua declinação para dentro da piscina pode ser realizada por um cilindro 

hidráulico ou um conjunto de roldanas que puxam um cabo através de uma manivela. 

A desvantagem desse tipo de alternativa é que ela necessita do auxílio de outra pessoa 

para a sua utilização. Porém, ele é um equipamento que se mostra muito prático e uma boa 

alternativa, podendo ter seu uso algumas vezes expandido para outras funções. 

2.2 PATENTES BRASILEIRAS 

Além das soluções disponíveis no mercado, foi feito um estudo das patentes 

disponíveis na base de dados do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para se ter 

uma visão do que está sendo estudado e desenvolvido atualmente. 

As palavras-chave utilizadas e os resultados encontrados podem ser observados na 

(Figura 2.3). 
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Figura 2.3 – Palavras Chaves e resultados do INPI 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Observando os resultados vale a pena destacar duas dessas patentes. 

A primeira trata-se de um Sistema para transferência autônoma de indivíduos com 

deficiência motora nos membros inferiores (Figura 2.4). Basicamente trata-se de um modelo de 

utilidade constituído por um conjunto de componentes eletromecânicos. Ele pertence ao setor 

das tecnologias assistivas e é destinado a auxiliar na mobilidade de pessoas com deficiência 

motora dos membros inferiores, realizando a sua transferência da cama para a cadeira de rodas 

e vice-versa, assim como da cadeira de rodas para a cadeira de banho e vice-versa, de forma 

autônoma (FILHO et al., 2019). 
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 Figura 2.4 - Sistema para transferência autônoma de indivíduos com deficiência motora nos membros inferiores 

 Fonte: (FILHO et al., 2019) 

 

O segundo modelo observado foi um Transportador automático de auxílio a imersão 

de pacientes em tratamento fisioterapêutico em piscinas fechadas (Figura 2.5). Este se refere ao 

desenvolvimento de um equipamento para transferência de pessoas com deficiência, idosos e 

gestantes para ser utilizado em piscinas fechadas, capaz de executar movimentos no espaço, 

permitindo acessibilidade dessas pessoas nesses espaços. O equipamento possui sistema de 

controle em malha fechada e uma cadeira acoplada, capaz de realizar a transferência da cadeira 

de fora para dentro (e vice-versa) da piscina com o mínimo de trepidação possível, desse modo 

dando conforto e segurança para os usuários. A estrutura de apoio da cadeira é leve, 

preferencialmente tubular. Ela possui uma estrutura central que contempla meios de fixação 

para o assento, encosto com apoio para cabeça, braços e pernas, cintos de estabilidade para 

cabeça, braços, tronco, cintura e pernas, além de pelo menos uma roda dianteira e duas rodas 

traseira, compondo no total pelo menos três rodas, em que as rodas possuem travas de 

segurança. O forro da cadeira é de alta resistência e durabilidade, para meios aquáticos, 

preferencialmente em malha de nylon (ARAÚJO et al., 2021). 
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Figura 2.5 - Transportador automático de auxílio a imersão de pacientes em tratamento fisioterapêutico em piscinas 

fechadas 

 Fonte: (ARAÚJO et al., 2021) 

 

É perceptível por estes registros de patente, visto que ambos são recentes, um aumento 

no interesse de desenvolvimento de aparelhos que auxiliam na melhora da qualidade de vida da 

pessoa com deficiência. Porém, principalmente no mercado brasileiro, ainda há muito a ser 

feito, tanto em relação à disponibilidade de equipamentos distintos para facilitar a vida das 

PCDs, quanto à variedade dos já existentes. 

 

2.3 ANÁLISE DOS GUINCHOS DE TRANSFERÊNCIA 

Nesta seção será tratada a análise específica e mais profunda dos diferentes guinchos 

presentes no mercado. Este equipamento não tem uma grande variedade disponível para 

compras, porém é possível encontrar modelos com algumas ideias diferentes e características 

variadas. Foram observados tanto os produtos vendidos no Brasil quanto os produtos vendidos 

no exterior, devido à pequena variedade desses produtos no mercado brasileiro.  

 

2.3.1 ANÁLISE DE MERCADO 

Ao se pesquisar por este tipo de produto no mercado internacional, é possível encontrar 

uma grande variedade. Entretanto, como pode ser visto na Tabela 2.1, e considerando a alta do 
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dólar, os equipamentos possuem um valor muito elevado. Já no Brasil, a variedade é bem 

menor, mas também foram separados alguns exemplos, como pode ser visto na Tabela 2.2. 

Tabela 2.1 - Guinchos de Transferências Mercado Internacional. 

Fonte - Elaborado pelos autores (2021) 

Imagem 

 
   

Marca 
Hydraulic Hoyer 

Classic Pool Lift 

PAL 1000 

Portable Aquatic 

Pool Lift 

Aqua Creek EZ 

Pool Lift 

Manual lift with 

long boom 

Disponível em: 

https://www.rehab

mart.com/product/

hoyer-swimming-

pool-lift-

10195.html 

https://www.acti

veforever.com/p

al-1000-

portable-aquatic-

pool-lift 

https://www.reha

bmart.com/produ

ct/aqua-creek-ez-

pool-lift-

29864.html 

http://super-

piscine.com/lift-

for-boat-

access.html 

Capacidade 180 kg 136 kg 180 kg 130 kg 

Valor em 20 de 

janeiro de 2021 
US$1.129,00 US$8.026,09 US$2.299,00 €5.699,00 
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Tabela 2.2 - Guinchos de Transferências Mercado Brasileiro. 

Fonte - Elaborado pelos autores (2021) 

Imagem 

 
   

Marca RK VOLLENZ 
CAJUMORO - 

Peruíbe 

CAJUMORO - 

Camboriú 

Disponível em: 

https://rkmetal.co

m.br/loja/guincho

-para-piscina/ 

https://vollenz.c

om/guincho-

piscina 

http://cajumoro.com.

br/produtos/elevador

-de-piscina-guincho-

de-transferencia-

modelo-peruibe 

http://cajumoro.com

.br/produtos/elevado

r-de-transferencia-

aquatica-modelo-

camboriu/ 

Capacidade 120 kg 150 kg 130 kg 130 kg 

Valor em 20 de 

janeiro de 2021  
R$1.950,00 R$12.580,00 R$ 5.200,00 R$3.900,00 

 

 

2.3.2 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DOS GUINCHOS DE TRANSFERÊNCIA 

Ao comparar as características dos guinchos disponíveis no mercado, a maior parte 

deles é bem similar. Sua estrutura é baseada em uma coluna que sustenta um braço que realiza 

a elevação do indivíduo da sua cadeira para a água. As principais diferenças mais explícitas são 

o que propulsiona o levantamento do braço do equipamento e a sua base. 

Para a realização do movimento do braço do equipamento foi possível observar que 

ele pode ser feito através de um cilindro hidráulico (Figura 2.6), como é na maioria dos casos, 

ou através de um cabo de aço ligado por roldanas (Figura 2.7). 
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Figura 2.6 - Guincho de elevação com cilindro hidráulico. 

Fonte - Rehab Mart (2021) 

 

 

Figura 2.7 - Guincho de elevação com sistema de içamento por cabos 

Fonte: Super Piscine (2021) 

 

Outra diferença notável consiste na sua base. Boa parte dos equipamentos apresenta 

uma fixação presa no chão (Figura 2.8) e com movimento de rotação livre. Porém, também é 

possível encontrar equipamentos que são manualmente removíveis (Figura 2.9)  e ainda os que 

são portáteis (Figura 2.10), porém estes são muito robustos pois precisam suportar o peso sem 
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tombar, mas ao mesmo tempo possibilitam a remoção e transporte do equipamento, o que 

permite que o equipamento seja multifuncional. 

 

Figura 2.8 - Sistema de fixação no solo 

Fonte - Adaptado de Rehab Mart (2021) 

 

         

Figura 2.9 - Sistema de fixação por parafusos 

Fonte - RK Metal (2021) 
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Figura 2.10 – Guincho de elevação sem Fixação 

Fonte - Active Forever (2021) 

 

Existem, nos modelos pesquisados, mais algumas diferenças relacionadas às suas 

estruturas, componentes extras, forma de acoplamento da rede, configuração dentre outros 

fatores. Entretanto a grande maioria dos equipamentos apresenta sua estrutura geral de forma 

regular e assim que será tratado no modelo em desenvolvimento. 

Algumas ainda apresentam estruturas mais robustas e com movimentação eletrônica 

utilizando-se de botões e controles, e outras apresentam uma utilização mais manual e simplista. 

Os preços dos guinchos também apresentam uma grande variação. 

O projeto em questão é mais focado em um produto barato para ser mais acessível, tendo 

como foco inicial os modelos mais simples, porém funcionais. 
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3 DIMENSIONAMENTO DO PROJETO 

Para o melhor dimensionamento do projeto, foi tomado como base primeiramente a 

pesquisa de mercado realizada no Capítulo 2.  

Através dessa análise, foi definida a estrutura, sendo ela composta por uma coluna e 

um braço em aço (1) montada sobre uma base giratória (2).  

O sistema de içamento será através de um guincho manual (3) e por uma corda (4), 

que passa primeiramente por uma roldana (5), e, para reduzir o esforço que deve ser realizado 

na catraca, um par moitão/cadernal (6). Por fim, uma rede (7) é acoplada na parte debaixo do 

moitão. O giro do equipamento pode ser feito diretamente pelo braço do equipamento, ou pelo 

pequeno braço soldado na parte de trás da coluna (8), conforme é observado na Figura 3.1. 

Apesar de essa não ser a forma mais usual, ela foi inspirada em modelos disponíveis 

no mercado, devido à sua maior simplicidade. 

 

Figura 3.1 – Esquema simplificado do projeto 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

Neste Capítulo 3, serão tratadas as escolhas dos materiais e equipamentos usados. Foi 

discutida a melhor escolha para o material da sua estrutura e seu revestimento, como seria a 
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rede de sustentação e o sistema de fixação do equipamento. A pesquisa foi feita com estudos 

prévios e usando como referência alguns artigos sobre os itens tratados. 

Também neste capítulo foram feitas as contas que envolvem o sistema, para se poder 

melhor dimensionar os tamanhos estipulados e, através das contas, poder garantir que não 

ocorrerão falhas e que o procedimento ocorrerá de forma segura. 

Para as contas foram consultadas as normas NBR 9050 de Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e também a NBR 8400 de 

Equipamentos de elevação e movimentação de carga. Tratando-se de um equipamento não 

muito usual, foi sendo tomado como base as normas que continham relações que fossem 

passíveis de um estudo de esforços e melhor posicionamento do item projetado. 

Por fim foram feitas as análises finais com relação a flambagem, compressão no pilar, 

torção e sistema de içamento baseadas nos conceitos matemáticos estudados pela engenharia, 

como serão posteriormente descritos. 

Ademais, foi feita uma análise por simulação computacional de esforços para se 

observar as tensões na barra de acordo com o programa Fusion 360®. Esta simulação pode ser 

encontrada no Apêndice B. 

 

3.1 SELEÇÃO DO MATERIAL E REVESTIMENTO 

A escolha do material foi baseada em um metal que fosse de baixo custo, porém que 

ao mesmo tempo apresentasse propriedades que oferecessem segurança para o seu uso. Sendo 

assim, o aço carbono foi o material com o melhor custo/benefício encontrado. 

O aço carbono é uma liga metálica cuja composição apresenta cerca de 0,008% a 

2,11% de concentração de carbono, o que lhe atribui uma alta resistência. Além disso, o aço 

carbono oferece uma alta soldabilidade e versatilidade, importantes para a construção do 

equipamento (TUBONASA, 2020). 

Ao analisar este material, é possível observar que ele é consideravelmente mais barato 

que o aço inoxidável, que é um material que apresenta melhores propriedades (TUBOSABC, 

2020). Logo, esse perfil mais econômico foi o motivo da sua escolha para o equipamento, visto 

que precisa ser barato e não será muito exigido. Então o material usado será um Aço Carbono 

de Perfil Tubular. 
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Já dentre os aços carbonos disponíveis, o escolhido foi o Aço SAE 1020. Este tipo de 

aço é um dos mais utilizados em componentes mecânicos dos mais diversos tipos e usos. Sua 

nomenclatura se deve a ele ser um material de aço carbono comum, com no máximo de 1% de 

Manganês, sendo os aços assim nomeados como “10XX”, e que possui na sua composição 

química 0,20% de percentual médio de carbono, o que faz com que o final da sua nomenclatura 

seja “XX20” (GERDAU, 2020). 

Além disso, por se tratar de um equipamento que tem como funcionalidade principal o 

auxílio à locomoção de indivíduos em áreas de piscina, é crucial haver um cuidado com um 

fator de extrema importância para a análise do tipo de material: a corrosão. 

Segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada (International Union of 

Pure and Applied Chemistry – IUPAC) a corrosão é uma “reação interfacial irreversível de um 

material (metálico, cerâmico ou polimérico) com o meio envolvente, que resulta no consumo 

ou na dissolução do material de um componente” 

Um estudo americano que trabalha com estratégias preventivas e custos referentes à 

corrosão indica que o custo anual total (direto e indireto) da corrosão é de aproximadamente 

3,1% do PIB dos EUA. Especulando esses números aplicados ao Brasil, o valor seria de 

aproximadamente US$15 bilhões. Desse valor, somente com a tomada de ações preventivas 

contra a corrosão, seria possível diminuir o gasto em US$5 bilhões por ano (AVILA et al, 2012). 

A partir desses valores, é possível mensurar o prejuízo da corrosão de equipamentos e a 

necessidade de preveni-la. 

Sendo assim, pelo guincho em questão se tratar de um equipamento metálico com uso 

atrelado a piscinas, a corrosão é um ponto que precisa de atenção. Ligas ferrosas como o aço 

carbono, quando expostas à atmosfera ou submersos em água, estão sujeitas a esse fenômeno, 

que é um processo eletroquímico (ou seja, a corrosão do metal deriva de reações químicas e 

fluxo de elétrons). E, diante dele, o material pode vir a ter sua superfície deteriorada, formando 

óxidos, o que pode causar o mau funcionamento do equipamento e até a sua inutilização (Silva 

et al, 2015). 

Existem diversas técnicas de proteção à corrosão de materiais metálicos, e a mais 

empregada atualmente é a aplicação de tintas. A pintura anticorrosiva age como uma barreira 

física entre o meio externo (ar e água da piscina) e o material metálico. Entretanto, não é 

totalmente impermeável à difusão de espécies químicas que podem causar o início do processo 

de corrosão ou perda de adesão e empolamento (Leite, 2004). 
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É sabido que a proteção contra a corrosão não advém somente das propriedades físicas 

(barreira) dos filmes de tinta, mas também de seu comportamento elétrico e químico em meios 

corrosivos. 

Um método já provado eficiente para prevenção à corrosão de ligas de aço carbono é 

o da aplicação de resinas epóxi sobre a superfície do metal. Em resumo, resinas epóxis são 

formadas por moléculas de um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de carbono em cadeias 

fechadas. Possuem ótimas propriedades mecânicas de aderência e resistência eletroquímica. 

Por conta dessas propriedades, para proteger o material metálico do guincho para 

transporte de indivíduos, foi usada a tinta epóxi. 

Segundo estudo feito por Sales et Al (2018), a tinta epóxi é a que melhor apresenta 

capacidade anticorrosiva. Em seu experimento, estruturas de aço 1020 com diferentes 

recobrimentos foram submetidas a um ambiente com água e cloro a fim de mensurar os efeitos 

corrosivos. 

Os recobrimentos das peças analisadas e os resultados obtidos podem ser vistas na 

Figura 3.2 e 3.3, respectivamente. 

        

Figura 3.2 - Corpos de prova analisados 

Fonte:  Sales et al, (2018) 
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Figura 3.3 - Resultados das taxas de corrosão 

Fonte: Sales et al, 2018 

Sendo Pr=Primer, Es=Esmalte e Ep=Epoxi; e 0,001 e 0,005 são as concentração de 

cloro (mg/L) da mistura corrosiva de água e cloro a qual a extrutura foi exposta. 

Como pode ser visto na Figura 3.3, os revestimentos mais eficazes em proteção à 

corrosão do material tiveram aplicação de tinta epóxi. 

Logo, diante do exposto e da confirmação do poder anticorrosivo da tinta epóxi, ele 

foi escolhido como a opção para revestir o metal. Apesar de ter como vantagens bom custo-

benefício e facilidade de aplicação e de manutenção, a sua aplicação é um fator que necessita 

de bastante atenção para não haver erros nem possíveis infiltrações. Ela deve ser aplicada por 

alguém capacitado e com cautela. 

3.2 REDE 

O transporte do indivíduo é realizado por meio de uma rede. Ela será o suporte e dará 

a sustentação à PCD da cadeira até a piscina. Por isso, é importante que seja utilizado um 

material resistente e a prova de água. 

Sendo assim, a ideia para a produção da rede é o reaproveitamento de cabos sintéticos 

de ancoragem retirados de uso (Figura 3.4). Ela será feita a partir das fibras de poliéster desses 

cabos, sendo esse material trançado na forma de tecido (figura 3.5). 
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Figura: 3.4 - Exemplo de cabo de ancoragem em fim de vida 

Fonte: Belov, 2021 

 

 

    
Figura: 3.5 - Exemplo de trançado 

Fonte: Termochisa, 2021 

 

Esse material pode ser utilizado para essa finalidade pois se trata de um componente 

que apresenta boa resistência e não tem problema com o contato com a água. Seu perfil trançado 

pode trazer conforto e servirá para a produção de uma boa rede. 

Por se tratar de um cabo em fim de vida o seu custo seria zero, é o aproveitamento de 

um resíduo. A sua produção pode ser associada à mão de obra social para trançar as mantas, 

como forma de artesanato 
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O formato da rede será o apresentado na Figura 3.6, pois ele proporcionará um certo 

conforto para o usuário. Além disso, o furo na parte inferior permite o escoamento da água e 

evita o excesso de peso que esse acúmulo poderia ocasionar e afetar os cálculos de resistência 

dele. 

 

 
Figura: 3.6 – Modelo de rede 

Fonte: Amazon, 2021 

 

Além da redução do preço, essa ação social seria muito interessante e pode vir a trazer 

um excelente produto para uma boa causa social. 

 

3.3 POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 

A norma NBR 9050 estipula que a distância do equipamento para a borda da piscina 

seja de 40 centímetros. Além disso deve-se respeitar uma altura mínima de 40 e máxima de 48 

centímetros em relação ao solo, e também um espaço desocupado próximo ao equipamento, 

conforme é possível observar na Figura 3.7 abaixo. 
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Figura: 3.7 - Distância do equipamento para a borda da piscina e para o solo (Deck da piscina) 

Fonte: NBR 9050, 2020 

Outro fator da NBR 9050 é que “10.12.1 O piso no entorno das piscinas não pode ter 

superfície escorregadia ou excessivamente abrasiva. As bordas, degraus de acesso à água, 

corrimãos e barras de apoio devem ter acabamento arredondado.” e além disso, a piscina deve 

ter no máximo 1,2 metros. 

3.4 CARACTERÍSTICA E CLASSIFICAÇÕES DO SISTEMA 

Primeiramente, para calcular os esforços que ocorrerão no equipamento, é necessário 

delimitar as capacidades e propriedades que serão adotadas, para que, assim, sua estrutura possa 

começar a ser analisada.  

Foi pensado em um tamanho padrão para que seja possível realizar as tarefas 

requeridas. Essa escolha também teve base na comparação com os atuais itens do mercado. 

Além do mais, para o tamanho da coluna do equipamento foi pensado na altura do 

assento da cadeira de rodas ao chão, que segundo a NBR 9050 deve ser entre 38 a 52 cm. Assim, 

foi estipulado 1,6 m como uma boa altura para a coluna do equipamento, para ser confortável 

tanto para pessoas de menor quando para de maior estatura. 
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Tabela: 3.1 – Especificações do equipamento 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021 

Capacidade Máxima (kg) 150 

Comprimento da coluna (m) 1,6 

Comprimento do braço (m) 1,4 

Tipo Perfil de vigas da estrutura Tubular 

 

Para o material base foi escolhido o que apresenta boas propriedades para exercer o 

trabalho, além de apresentar um baixo custo, que é o foco do projeto. E como já foi previamente 

discutido o material será o aço carbono SAE 1020. 

 

Tabela: 3.2 – Propriedades do Aço SAE 1020 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021 

Tensão de escoamento (MPa) 300 

Módulo de Young (GPa) 205 

Limite de resistência à tração (MPa) 410 

 

Segundo a norma NBR 8400, a primeira etapa para a análise é classificar o serviço que 

será realizado pela máquina, agrupando sua classe de utilização (a regularidade que o 

equipamento é utilizado) e o seu estado de carga (a porcentagem a que a máquina é exposta a 

sua carga nominal). 

O equipamento não possui um uso de extrema frequência, sendo utilizado poucas 

vezes ao dia, logo ele entrará na Classe de utilização A (Figura 3.8). 
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Figura 3.8 - Classes de utilização 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

O seu estado de carga será o 2 (médio), já que o equipamento aceita uma carga máxima 

de 150 kg e o seu uso será por volta de 70 kg, segundo o IBGE de 2008/2009 essa é a faixa de 

peso entre os brasileiros adultos. Foi escolhido o estado de carga 2 (Figura 3.9) para se ter uma 

maior segurança, pois o equipamento pode ser usado por pessoas mais pesadas, e muitas vezes 

o cadeirante pode apresentar uma maior massa corporal. 

 

 

Figura 3.9 - Estados de carga 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

Logo, de posse das informações anteriores, ao se observar a Figura 3.10, é possível 

chegar a conclusão que ele se encontra no grupo 3. 
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Figura 3.10 - Classificação da estrutura em grupos 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

Como suas características apontam para o grupo três, o seu coeficiente de majoração 

será 1, como é observado na Figura 3.11. 

  

Figura 3.11 - Coeficientes de Majoração 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

O movimento de elevação deve ser feito com segurança e cautela, por isso foi decidido 

que a velocidade de elevação escolhida é de, no máximo, 0,25 m/s. Assim o coeficiente 

dinâmico do sistema será 1,15. 
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Figura 3.12 - Coeficientes Dinâmicos 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

O equipamento opera sob a condição normal de serviço e durante sua operação não 

deverá ser exposto a quantidades significativas de vento. Segundo a norma NBR 8400, o fator 

de segurança será de 1,5, o que nos daria uma tensão admissível de 200Mpa.  

Porém, como se trata de carga humana, optou-se por considerar a tensão admissível 

10% menor (180Mpa) e, para efeito de cálculo, o fator de segurança neste caso seria de 1,67. 

Na Tabela 3.3 as seguintes características do sistema são apresentadas: 

Tabela: 3.3 – Classificações do sistema 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021 

Classe de utilização A 

Estados de carga 2 - Médio 

Grupo 3 

Coeficiente de majoração (Mx) 1 

Velocidade de elevação de carga (m/s) 0,25 

Coeficiente Dinâmico (ψ) 1,15 

Fator de segurança (F.S) 1,67 

 



32 

 

 

3.5 CÁLCULOS DE UMA POSSÍVEL FALHA 

Após a análise da situação para determinar os coeficientes que serão utilizados, é 

necessário começar os cálculos. O primeiro passo é encontrar a tensão normal admissível e 

tensão admissível de cisalhamento pelas Equações 3.1 e 3.2. 

      𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑒

𝐹𝑆
= 180 𝑀𝑃𝑎                                                                   (3.1) 

      𝜏𝑎𝑑𝑚 =  
𝜎𝑎𝑑𝑚

√3
=  103,9 𝑀𝑃𝑎                                                            (3.2) 

Depois disso, são calculados os esforços no tubo para encontrar o seu Momento Fletor 

máximo considerando somente a carga externa para dimensionamento do tubo, e o Momento 

Fletor máximo considerando o peso próprio da estrutura. Os diagramas das figuras 3.13, 3.14 e 

3.15 foram calculados pelo software SkyCiv®. 

 

Figura 3.13 – Diagrama de corpo livre considerando maior carga possível  

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)  
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Figura 3.14 - Gráfico do esforço cortante  

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)  

  

 

Figura 3.15 - Gráfico do momento fletor. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)  

Mmax = 2060,8 Nm 
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De posse do Momento Fletor máximo, deve-se calcular o módulo de resistência à 

flexão no eixo x mínimo que o tubo deve ter, Wx, pela Equação 3.3.  

   𝑊𝑥 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

 𝜎𝑎𝑑𝑚
= 1,1449.  10−5𝑚³                                                  (3.3) 

O tubo escolhido foi encontrado no catálogo da Tenax. Suas dimensões foram as 

menos robustas disponíveis, mas que apresentavam um módulo de resistência a flexão (Wx) 

maior que o encontrado e que a tensão atuante fosse menor que a tensão admissível também 

encontrada anteriormente, para ser adequada para o serviço, visando o menor peso para o 

transporte, além de menor preço. 

Utilizou-se o excel para realizar os cálculos de simulação dos esforços de tensão que 

serão apresentados a seguir, o critério escolhido para a escolha do tubo, após o módulo de 

resistência a flexão (Wx) e a tensão atuante serem verificados, foi o tubo com menor massa por 

unidade de comprimento e que as tensões fossem menores que a tensão admissível, como 

demonstrado na Tabela 3.4. 
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Tabela: 3.4 – Módulo de resistência a flexão e tensão nos tubos do catálogo da Tenax 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021 

𝑫𝒆𝒙𝒕 (m) 𝑫𝒊𝒏𝒕 (m) Wx1 (𝒎𝟑) σ  (MPa) Peso (kg/m) 

0.053 0.038 1,07536.  10−5 230.05 10.9 

0.05 0.029 1,08831.  10−5 227.85 11.5 

0.059 0.048 1,13299.  10−5 217.08 9.4 

0.062 0.052 1,18201.  10−5 208.48 9.9 

0.071 0.063 1.33555.  10−5 184.73 10.2 

0.056 0.042 1.17859.  10−5 209.74 10.7 

0.059 0.046 1.27126.  10−5 194.75 11.1 

0.075 0.065 1.80511.  10−5 137.41 11.6 

0.056 0.037 1.39554.  10−5 178.44 12.6 

0.062 0.047 1.5671.  10−5 159.03 12.8 

 

 

O tubo escolhido foi a que apresenta as dimensões de 𝐷𝑒𝑥𝑡 = 0.075m e 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 0.065m. 

Ele apresentou um módulo de resistência a flexão (Wx) aceitável, e tem um peso que não é 

muito elevado. 
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Figura 3.16 - Perfis de tubos 

Fonte: Catálogo de tubos Tenax (2021) 

 

O cálculo do módulo de resistência a flexão (Wx) do perfil escolhido depende do 

momento de inércia, que é calculado na Equação 3.4, e da distância do centro do tubo à sua 

extremidade (y) e é apresentado na Equação 3.5: 

  𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =
𝜋

64
. (𝐷𝑒𝑥𝑡

4 − 𝐷𝑖𝑛𝑡
4) = 6,769.  10−7𝑚4             (3.4) 

   𝑊𝑥 =
𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙

𝑦
= 1,8051.  10−5𝑚³                                                      (3.5) 
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O tubo escolhido apresenta uma razão de massa por comprimento de 11.6 kg/m. Com 

ela é feita a análise para encontrar 𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜. 

Massa por unidade de comprimento: 11.6 kg/m -› 113.796 N/m 

Ao se considerar essa geometria escolhida para o tubo, será calculada a influência do 

peso próprio da estrutura. A seguir nas Figuras 3.17, 3.18 e 3.19 se tem o diagrama do momento 

causado pelo peso do tubo escolhido calculados pelo software SkyCiv®. 

 

Figura 3.17 – Diagrama de corpo livre considerando o peso próprio do tubo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021)  
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Figura 3.18 - Gráfico do esforço cortante devido ao peso próprio do tubo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 

Figura 3.19 - Gráfico de momento fletor devido peso próprio do tubo. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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Mpeso próprio max = 111,52 Nm 

Como a ação do vento é muito baixa ela terá sua força considerada como desprezível 

para as contas. 

Assim, tem-se todas as informações para calcular SG (Solicitação dos esforços devido 

ao peso próprio) e SL (Solicitação dos esforços devido à carga) nas Equações 3.6 e 3.7. 

      𝑆𝐺 =
𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜

𝑊𝑥
=  6,2 𝑀𝑃𝑎                                              (3.6) 

      𝑆𝐿 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
= 114,1 𝑀𝑃𝑎                                                                     (3.7) 

Logo a equação para se calcular a tensão atuante segundo a norma será a dada pela 

equação 3.8. 

      𝜎 = 𝑀𝑥 (𝑆𝐺 + 𝛹 𝑆𝐿) = 137,41 𝑀𝑃𝑎                                                  (3.8) 

Ao observar que σ < σadm (137,41 < 180,00), pode-se concluir que o material com as 

características escolhidas não irá falhar ao executar o trabalho proposto. 

 

3.6 DEFLEXÃO DO TUBO (INCLINAÇÃO) 

Uma análise importante para o equipamento é qual será a deflexão angular e a flecha 

máxima que o tubo sofrerá durante a sua utilização. Valores muito grandes podem prejudicar a 

relação das medidas que foram estipuladas, além de afetar a qualidade das contas. 

Para este cálculo, foi observado dois casos distintos, primeiro a deflexão causada pelo 

próprio peso do tubo e depois a deflexão causada pelo peso máximo permitido para a utilização 

do equipamento. Após os cálculos separados, foram somados os valores obtidos para a deflexão, 

em mm, e o ângulo, em radianos. 

O cálculo de deflexão vem da equação da linha elástica. Para uma viga engastada, 

aplicando as condições do contorno para os dois casos citados acima, as fórmulas para a 

deflexão angular e flecha máxima se encontram na Figura 3.20. 
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Figura 3.20 -Flechas e Deflexões angulares para vigas isostáticas 

Fonte: Proalpha, 2021 

 

Da tabela, são obtidas as Equações 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12: 

      𝑓 =
−𝑞𝐿4

8𝐸𝐼
            (3.9) 

       𝜙 =
−𝑞𝐿3

6𝐸𝐼
                                                     (3.10) 

      𝑓 =
−𝑃𝐿3

3𝐸𝐼
             (3.11) 

       𝜙 =
−𝑃𝐿2

2𝐸𝐼
                                                              (3.12) 

 

As propriedades do material escolhido são exibidas na Tabela 3.5: 

Tabela: 3.5 – Propriedades do tubo escolhido 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021 

Momento de Inércia (I) 6,769.  10−7𝑚4 

Módulo de Young (E) 205 𝐺𝑃𝑎 

Peso máximo da pessoa (P) 1472 𝑁 

Carga distribuida devido ao peso da barra (q) 114 𝑁
𝑚⁄  

 

Assim a deflexão máxima foi calculada em duas partes: 

1. Considerando apenas o peso do tubo (q=114 N/m) pelas Equações 3.9 e 3.10: 
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    𝑓 = −0,4𝑚𝑚                        (3.13) 

   𝜙 = −0,0004 𝑟𝑎𝑑 = −0,023°                 (3.14) 

 

2. Considerando o peso máximo da pessoa (150kg = 1472N) pelas Equações 3.11 e 3.12: 

 

    𝑓 = −9,7𝑚𝑚                                                       (3.15) 

    𝜙 = −0,0104 𝑟𝑎𝑑 =  −0,596°                                                  (3.16) 

 

Da soma das Equações 3.13 e 3.15, é encontrada a flecha máxima (𝑓𝑚𝑎𝑥): 

   𝑓𝑚𝑎𝑥 = −10,1𝑚𝑚                                (3.17)                                     

Já ao somar as Equações 3.14 e 3.16, é encontrada a deflexão angular máxima (𝜙𝑚𝑎𝑥) 

   𝜙𝑚𝑎𝑥 = −0,0108 𝑟𝑎𝑑 =  −0,619°                                              (3.18)           

                           

Segundo a norma NBR 8800:2008, a barra deve apresentar valores de deflexão que vão 

de L/120 até L/600, sendo L o comprimento da barra. 

No caso estudado e utilizando o menor valor da norma como a Flecha crítica (𝑓𝑐𝑟𝑖𝑡 ),  é 

obtida a Equação 3.19 

    𝑓𝑐𝑟𝑖𝑡 =
𝐿

120
= 0,0117𝑚 = 11,7𝑚𝑚    (3.19)  

 

Logo, de posse dessas informações, pode-se notar que 𝑓𝑚𝑎𝑥 <  𝑓𝑐𝑟𝑖𝑡 , sendo assim, 

conclui-se que a flecha não será um problema para o equipamento. 
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3.7 ANÁLISE DE FLAMBAGEM 

A flambagem é um fenômeno que pode ocorrer em tubos esbeltos que sofrem esforços 

de compressão altos. Este evento pode ser prejudicial e ocasionar diversas falhas no 

equipamento caso ocorra fortemente. 

Para se calcular a flambagem primeiro se calcula a força de compressão que o tubo irá 

sofrer na Equação 3.20. 

   𝐹 = 𝑃𝑡𝑢𝑏𝑜 + 𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 2381,9 𝑁                                             (3.20) 

E calcula-se a seguir a carga crítica, no qual o equipamento começa a sofrer a 

flambagem, na Equação 3.21. 

   𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2.𝐸𝐼

(𝐾𝐿)2 = 174,7 𝐾𝑁                                                                  (3.21) 

Onde E é o módulo de elasticidade, I o momento de inércia, L, o do comprimento do 

braço e k é o fator de multiplicação do comprimento de flambagem e é definido conforme a 

Figura 3.21. 

             

Figura 3.21 - Fator de Multiplicação para Determinação do Comprimento do tubo 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 
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Logo é possível observar que F é muito menor do que Pcr, sendo assim a chance de 

ocorrer flambagem no tubo é desprezível, e o equipamento certamente não sofrerá problemas 

com esse fenômeno. 

 

3.8 TORÇÃO 

Para se calcular a torção que a coluna irá sofrer, foi calculada a aceleração angular e 

multiplicado o peso de 150 kg para se encontrar a força que está a 1,4 metros da coluna. 

A aceleração angular foi estimada considerando que a barra fará um giro de 90 graus 

para colocar e retirar o usuário do equipamento na piscina.  

Como o equipamento apresenta um braço de 1.4m, a distância percorrida para realizar 

o giro de 90° ou ¼ do comprimento da circunferência (𝑠𝑔𝑖𝑟𝑜), será obtida na Equação 3.22. 

Utilizando essa distância, e estimando um tempo de 10 segundos para realizar esse movimento, 

é obtida a velocidade média a partir da Equação 3.23 

 

   𝑠𝑔𝑖𝑟𝑜 =  
𝜋𝑑

4
=

3,14.0,075

4
= 2,2𝑚                     (3.22) 

   𝑣 =  
∆𝑠

∆𝑡
=

(2.2−0)

(10−0)
= 0,22 𝑚

𝑠⁄                              (3.23) 

 

Considerando que a aceleração se dará no primeiro segundo de movimentação e depois 

a velocidade se manteria constante, a aceleração estimada será dada pela Equação 3.24 

 

   𝑎 =  
∆𝑣

∆𝑡
=  

(0,22−0)

(1−0)
= 0,22 𝑚

𝑠²⁄                                             (3.24) 

 

Diante disso, a força é calculada pela segunda lei de newton, dada pela Equação 3.25 

. 

   𝐹 =  𝑚. 𝑎 =  150. 0,22 = 33𝑁                                          (3.25) 
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Logo sendo essa força aplicada a 1,4 metros da coluna, o torque será conforme a 

Equação 3.26. 

 

   𝑇 =  𝐹. 𝑑 =  33. 1,4 = 46,2𝑁𝑚                            (3.26) 

 

Para calcular a tensão máxima cisalhante (τ𝑚𝑎𝑥) foi utilizada a Equação 3.27. Já se foi 

calculada a torção (T) pela a Equação 3.26, o momento de inércia (J) pela Equação 3.4 e também 

a maior distância do centro à extremidade do tubo (c), que é igual ao raio do tubo (0,0375m). 

 

   τ𝑚𝑎𝑥 =  
𝑇.𝑐

𝐽
= 2,56. 106𝑃𝑎 = 2,56 𝑀𝑃𝑎          (3.27) 

 

Ao se comparar com a tensão de cisalhamento admissível (τ𝑎𝑑𝑚) obtida na equação 

3.2 tem-se que τ𝑚𝑎𝑥 < τ𝑎𝑑𝑚 (2,56 MPa < 103,92 MPa), logo a barra não irá falhar devido a 

torção. 

 

3.9 FORÇA PARA REALIZAR O GIRO 

Outro fator calculado foi a força necessária para a pessoa realizar o giro do 

equipamento da borda até a piscina. Para isso foi considerado uma manivela de 25 cm na lateral 

do equipamento, que auxiliará a pessoa nesse giro. 

O torque já foi anteriormente calculado, e foi encontrado 46,2N.m. Sendo assim, para 

se calcular a força para se realizar o giro, utiliza-se a Equação 3.28. 

 

   𝐹 =
𝑇

𝑑
=

46,2

0,25
= 184,8𝑁 = 18,86𝑘𝑔             (3.28) 
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Sendo assim, será necessária uma força de 18,86 quilogramas para girar o equipamento 

ao se utilizá-lo na sua carga máxima de 150kgs. 

 

3.10 VERIFICAÇÃO DA FLEXO-COMPRESSÃO NO PILAR 

Uma outra verificação importante é o cálculo da Flexo-Compressão no pilar (σ𝑓𝑐). 

Para se fazer essa verificação é necessário somar a tensão da flexão (da Equação 3.8) e somá-

la a Compressão do Pilar (Cp), na Equação 3.30 que é a divisão da carga máxima no pilar pela 

área da seção transversal (Equação 3.29). O resultado é exposto na Equação 3.31 e deve ser 

menor que a tensão admissível apresentada. 

 

   𝐴 =
𝜋. (𝐷𝑒𝑥𝑡)2

4
−

𝜋.(𝐷𝑖𝑛𝑡)2

4
                                                        (3.29) 

   𝐶𝑝 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐴
= 1,34𝑀𝑃𝑎                                                        (3.30) 

   σ𝑓𝑐 = σ +  𝐶𝑝 = 138,75 𝑀𝑝𝑎             (3.31)

    

Logo, como 138,75 é menor que a tensão admissível, que é de 180 MPa (σ𝑓𝑐 < σadm), 

então a barra está apta a receber essa carga. 

 

3.11 SISTEMA DE IÇAMENTO 

O sistema utilizado para realizar a elevação do indivíduo será através da utilização de 

um guincho manual (Figuras 3.22 e 3.23), um sistema de roldanas (Figura 3.25), um par de 

moitão/cadernal (Figura 3.24) e uma corda de poliamida (Figura 3.26). A força será realizada 

pelo guincho, e a corda será tracionada, puxando a parte que está ligada a rede que erguerá o 

cadeirante. 

Assim, para se calcular o esforço que deverá ser feito para realizar a elevação, primeiro 

se observa as especificações do guincho manual, que já apresenta uma grande redução do 

esforço. O modelo escolhido apresenta uma redução no fator de 4,36 vezes. 
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 Figura 3.22 – Guincho G2S Zincado 

 Fonte: Famit, 2021 

 

 

 

 Figura 3.23 - Desenho Técnico do Guincho G2S 

 Fonte: Famit, 2021 

 

O moitão, por sua vez, apresenta redução de 6 vezes, desconsiderando o atrito. Para 

efeito de cálculos baseados em situações reais, o moitão apresenta uma redução de cerca de 4 

vezes. 
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 Figura 3.24 – Par Moitão/Cadernal 

 Fonte: Vonder, 2021 

 

Além disso, foi adicionada uma roldana como a da Figura 3.25. O objetivo desta 

roldana é simplesmente direcionar a corda para que esta se mantenha esticada e sempre próxima 

aos tubos. 

 

 Figura 3.25 - Roldana 

 Fonte: Mercado Livre (2021) 

 

A escolha da corda foi baseada no fato da mesma ser de uma fibra sintética (poliamida) 

o que evita problemas com corrosão, caso fosse utilizado corrente, e principalmente estar de 
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acordo com o Anexo II da Norma Reguladora NR 18 (Cabos de aço e de fibra sintética). Dentre 

as recomendações presentes na norma, destacam-se: 

• No manual do fabricante devem constar recomendações para inspeção, uso, 

alongamento, manutenção e armazenamento dos cabos de fibra sintética.  

• O cabo de fibra sintética deve possuir no mínimo 22 kN (vinte e dois 

quilonewtons) de carga de ruptura sem os terminais, podendo ser de 3 (três) 

capas ou capa e alma, sendo proibida a utilização de polipropileno para sua 

fabricação. 

 

 Figura 3.26 – Corda NR-18 12mm 

 Fonte: Alpimonte, 2021 

 

Considerando a redução especificada pelo fabricante da catraca (𝑅𝑐𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎 = 4,36) e 

uma aproximação vista em casos reais para da redução do moitão (𝑅𝑚𝑜𝑖𝑡ã𝑜 = 4), tem-se a força 

máxima necessária para elevar o usuário do equipamento na equação 3.32. 

 

     𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
150 𝑘𝑔

𝑅𝑐𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎  + 𝑅𝑚𝑜𝑖𝑡ã𝑜
=  

150 𝑘𝑔

4,36 + 4
= 8,60 𝑘𝑔          (3.32) 

 

O esforço necessário para a movimentação da manivela seria o mesmo que para puxar 

uma carga de 8,60 quilogramas. 
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3.12 SISTEMA DE FIXAÇÃO 

O sistema de fixação do equipamento é algo crucial. Ele dará sustentação para a 

estrutura, e, além disso, deve permitir a rotação do tubo da coluna do produto.  

Assim, foi escolhido um mancal como base para que ele ofereça sustentação e permita 

a rotação desejada do equipamento. A sua base será parafusada no chão e o tubo acoplado no 

seu centro. 

O modelo escolhido foi o F200 Mancal tipo Flange para Diâmetros de 75mm, 

conforme se observa na figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27 – Manual Mancal Tipo Flange  

Fonte: Sopetra, 2021 

Pela figura pode se observar que o mancal utilizará 4 parafusos M16 5/8. 

O tubo será fixado no mancal segundo os procedimentos adequados, de acordo com as 

notas de aula de Elementos de Máquina do Professor Gabriel Mário Guerra Bernadá: 

 • Os mancais de rolamento são feitos com tolerâncias apertadas nos diâmetros interno 

e externo para permitir o encaixe por pressão no eixo ou no encaixe. 
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• As pistas do mancal (anéis) devem ser acopladas bem apertadas ao eixo e ao encaixe 

para garantir que o movimento somente ocorra dentro do mancal de baixo atrito. 

• O encaixe sob pressão dos anéis pode levar a dificuldades na montagem ou, em 

alguns casos, na desmontagem. 

• Vários arranjos de engaste são usados comumente para prender o anel interno ou o 

externo sem um ajuste à pressão, o outro sendo segurado por pressão. 

• O anel interno é usualmente fixado contra um ressalto no eixo. As tabelas nos 

catálogos de mancais apresentam os diâmetros recomendados para os ressaltos de eixo, que 

deveriam ser observados para evitar interferência com selos e blindagens. 

• Os raios máximos permitidos dos filetes para manter livres os cantos dos anéis 

também são definidos pelos fabricantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após ser concluída a análise do dimensionamento do equipamento no Capítulo 3, já 

se tem posse de todas as dimensões e materiais que serão usados para a sua manufatura. Sendo 

assim, foi feita uma pesquisa em relação aos custos de cada parte que será utilizada. Através 

desses valores foi possível fazer uma estimativa inicial do preço do guincho de transferência 

para piscina projetado. 

Também neste capítulo serão apresentados os desenhos do projeto para uma melhor 

visualização. Será apresentado o modelo em 3D com as dimensões propostas e calculadas no 

projeto. 

4.1  ESCOLHA DOS COMPONENTES 

A escolha dos componentes foi baseada na escolha de materiais que possuíam um 

baixo preço e que atendessem as necessidades do projeto. O custo do material se baseia no custo 

do aço, do guincho manual, da roldana, corda, moitão, parafusos, tinta epóxi e mancal. Além 

disso, foi atribuída uma taxa para a mão de obra e o lucro. 

O preço do aço foi estimado baseado no catálogo da Aladim Metais, foi utilizada como 

referência um tubo Schedule 80 (𝐷𝑒𝑥𝑡 = 73,00mm e 𝐷𝑖𝑛𝑡= 60,30mm). Esse tubo pesa cerca de 

16,00 kg/m e seu preço para 3m seria de R$530,00. Considerando que o tubo escolhido (𝐷𝑒𝑥𝑡= 

75,00mm e 𝐷𝑖𝑛𝑡 = 65,00mm) pesa 11,6 kg/m (72,5% do peso do anterior), uma aproximação 

razoável foi considerar o valor como 75% de R$530,00. O que nos daria R$385,00 

aproximadamente. É importante observar que este é o valor unitário do tubo, para a produção 

em série do equipamento este valor poderá ser bastante inferior. 

  

Os materiais e seus respectivos preços estão representados na tabela 4.1: 
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Tabela 4.1 - Preço dos componentes 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

Item Especificação Marca Preço 

Aço SAE 1020 Tenax R$385,00 

Guincho 
REF G2 S/CINTA 

6MT 600KG 
FAMIT R$230,50 

Roldanas Roldana giratória OUROMETAL R$ 40,00 

Corda NR18 12mm 10mts K2 R$41,83 

Moitão 
45mm com 3 

Roldanas 
VONDER R$79,90 

Parafusos 
4 x (M16 5/8 X 

200mm) 
Romagnole R$69,88 

Tinta epóxi 
Tinta Epóxi Base 

Água 
Suvinil R$59,90 

Mancal F215 LVG / DMR/NSJ R$76,00 

Preço total dos materiais: R$983,01 

 

Todas as referências dos componentes do projeto estão explicitadas no Apêndice A. 

Ademais, foi estipulado uma estimativa de preço para o lucro e para a mão de obra. 

Segundo a rede Jornal Contábil, o lucro de um produto na Indústria o ideal é estar entre 8% a 

12%, sendo assim, foi estipulado aproximadamente 10% do preço obtido. O preço da mão de 

obra é algo muito subjetivo, para a confecção deste equipamento seria necessário processos de 

soldagem, usinagem (corte e furação), pintura, encaixe do tubo e instalação do sistema de 

içamento. Esses valores dependem de muitos fatores, como se o produto seria feito em larga 

escala, se seria utilizado um tercerizado e preço de maquinário. Porém, para se obter um preço 

inicial foi estipulado uma estimativa de 40% do total para ser usado para tal. 
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Logo no preço R$983,01 foi adicionado 50% do seu valor. E se chegou ao valor final 

de R$1474,52. Deve se ressaltar que por ser uma projeção essa é uma estimativa de preço para 

o produto e com sua produção diversas variáveis podem ser alteradas. 

Este valor obtido se refere ao seu MVP, sigla para Minimum Viable Product. É o valor 

inicial de um protótipo que ainda poderia ser alterado. É um valor para análise de mercado. 

Depois dessa primeira etapa, ele poderá sofrer alterações a depender do feedback dos 

consumidores, do investimento e da produção em larga escala, sendo um produto que ainda 

passará por mudanças. 

O projeto é um estudo inicial que consiste em uma pesquisa de mercado estimada 

segundo os valores disponíveis atualmente no mercado. 

Ao se tratar de uma pesquisa primária, ele se refere a uma ideia sujeita a mudanças e 

adaptações. Com a produção de um protótipo, e posterior inserção de um equipamento em um 

mercado, o tal estará exposto a feedbacks de consumidores, que poderão abrir novas mudanças 

para a melhora do projeto. Assim, é possível se observar um ciclo contínuo de melhora até que 

se alcance um produto de ótimo funcionamento e excelente impacto. 

Segundo Norton (2004), “A mágica da iteração permitirá que você retroceda, melhore 

seu projeto e acabe tendo sucesso.” 

 

4.2  DESENHO DO PROJETO 

Após a definição das dimensões do equipamento, foi feita uma representação gráfica 

de como seria o modelo. Para tal, foi utilizado o Software Fusion 360®, sendo ele disponível 

gratuitamente para estudantes. Através dessa ferramenta pode se ter uma melhor visualização 

do equipamento. Nas Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 é possível observar diferentes ângulos de como seria 

o guincho. Os desenhos técnicos são encontrados no Apêndice B. 
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Figura 4.1 - Desenho no software de CAD 3D com vista isométrica 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Figura 4.2 - Desenho no software de CAD 3D com vista frontal 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Figura 4.3 - Desenho no software de CAD 3D com vista lateral 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

4.3  REGRAS DE USO E RECOMENDAÇÕES 

Com a elaboração deste trabalho, foi vista a necessidade de se estipular as seguintes 

regras para o uso do equipamento: 

● O equipamento deve ser manuseado somente por adultos; 

● A funcionalidade do equipamento é somente a de transportar o indivíduo para a 

piscina e em hipótese alguma deve ser usado para outra finalidade; 

● Os limites de carga do equipamento devem ser respeitados; 
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● Não utilizar o equipamento caso seja detectada alguma anormalidade na 

estrutura de aço, na rede, no cabo de içamento e/ou qualquer outro componente 

do produto. 

● Movimentos bruscos do usuário enquanto utilizando o equipamento podem 

afetar a estrutura do mesmo; 

● Todos os movimentos devem ser realizados com cautela e em baixa velocidade. 
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5 CONCLUSÕES 

O projeto descrito neste trabalho contempla as análises e etapas do desenvolvimento 

de um equipamento para o transporte de pessoas com deficiências motoras para piscinas. A 

partir da pesquisa de artigos relacionados com o tema, de análise de normas, uso de softwares, 

dimensionamento do sistema e desenho dos componentes foi possível alcançar os objetivos do 

trabalho. 

A estimativa feita para o produto demonstra um equipamento com o preço inferior aos 

disponíveis no mercado, o que já é um grande avanço em relação a tornar acessível para mais 

pessoas. O projeto trata de uma estimativa inicial e, se feito em produção seriada, e depois de 

algumas modificações após a sua testagem pelo público, ele poderia vir a se tornar ainda mais 

acessível. 

Ao se tratar de um equipamento que, apesar da redução de custos, ainda não é acessível 

para boa parte da população, uma solução é que com o preço reduzido e um apoio 

governamental de parceiros ele pode ser adquirido por locais com piscinas públicas e clubes, 

para assim ampliar ainda mais o acesso. 

Com isso, ainda mais pessoas poderiam usufruir dos inúmeros benefícios da prática de 

esportes. O uso correto do equipamento traz uma alternativa de lazer e maior inclusão para 

pessoas com alguma deficiência motora. Assim, ele é muito importante para a saúde física e 

mental de quem tivesse a oportunidade de utilizá-lo. 

5.1  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos estudos desenvolvidos, recomenda-se como trabalhos futuros: 

● Adaptar o equipamento para um funcionamento multiuso, sendo a base 

removível e possibilitando auxiliar para o transporte da pessoa da cama para uma 

cadeira, para o vaso sanitário, para o chão (para a prática de exercícios de 

reabilitação) ou até mesmo para uma piscina; 

● Produção de um protótipo; 

● Estudo sobre um aumento da capacidade; 

● Ser estudada a manufatura do próprio sistema de fixação entre os tubos através 

dos processos mecânicos; 
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● Diminuição do peso e do preço; 

● Estudo sobre utilização de outros materiais; 

● Estudo sobre a manutenção do equipamento; 

● Avaliação da possibilidade de motorização; 

● Fazer um estudo de fadiga do equipamento. 
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APÊNDICE A. Referência dos Componentes Selecionados  

 

Os componentes foram encontrados para compra nos seguintes endereços: 

Guincho Manual: https://www.dominik.com.br/todas-as-categorias/movimentac-o-

elevac-o-e-carga/guincho-manual/guincho-manual-catraca-600kg-ref-g2-s-cinta-6mt-

famit/p?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXAvck_EJUdKYrt09__0FAJc6_e4g

Mqmd3bFbPxJkXQwdD_pjtauWhoCraoQAvD_BwE. Acesso em: 06/04/2021  

Moitão: https://www.lojadomecanico.com.br/produto/111683/42/391/MoitaoCadernal-

45mm-com-3-Roldanas---1-

Par/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=c

pc&utm_content=111683&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTdMIfq6kIu9dD

R0JQJqCWQjqYiGxDZ1ZHka1R9EX9AxEaHDjNHSvxoCcqEQAvD_BwE. Acesso 

em: 06/04/2021  

Parafusos: https://www.extra.com.br/parafuso-maquina-m16-5-8-x-200mm-8-

romagnole-

1509481297/p/1509481297?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku

=1509481297&idLojista=35903. Acesso em: 06/04/2021  

Tubo de aço: https://www.aladimmetais.com.br/produto/tubo-norma-schedule-80-preto-

2-1-2-73-00-6-35-6mt-

76633?atributo=73.00%20mm%20Sch80:9583&atributo=1%20P%C3%A7%20%20-

%206%20mts:241. Acesso em: 12/04/2021 

Corda NR18 12mm 10mts: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-

corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-

_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12

409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g

&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=

&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB16083231

18&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-

316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-

https://www.dominik.com.br/todas-as-categorias/movimentac-o-elevac-o-e-carga/guincho-manual/guincho-manual-catraca-600kg-ref-g2-s-cinta-6mt-famit/p?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXAvck_EJUdKYrt09__0FAJc6_e4gMqmd3bFbPxJkXQwdD_pjtauWhoCraoQAvD_BwE
https://www.dominik.com.br/todas-as-categorias/movimentac-o-elevac-o-e-carga/guincho-manual/guincho-manual-catraca-600kg-ref-g2-s-cinta-6mt-famit/p?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXAvck_EJUdKYrt09__0FAJc6_e4gMqmd3bFbPxJkXQwdD_pjtauWhoCraoQAvD_BwE
https://www.dominik.com.br/todas-as-categorias/movimentac-o-elevac-o-e-carga/guincho-manual/guincho-manual-catraca-600kg-ref-g2-s-cinta-6mt-famit/p?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXAvck_EJUdKYrt09__0FAJc6_e4gMqmd3bFbPxJkXQwdD_pjtauWhoCraoQAvD_BwE
https://www.dominik.com.br/todas-as-categorias/movimentac-o-elevac-o-e-carga/guincho-manual/guincho-manual-catraca-600kg-ref-g2-s-cinta-6mt-famit/p?gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLXAvck_EJUdKYrt09__0FAJc6_e4gMqmd3bFbPxJkXQwdD_pjtauWhoCraoQAvD_BwE
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/111683/42/391/MoitaoCadernal-45mm-com-3-Roldanas---1-Par/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=111683&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTdMIfq6kIu9dDR0JQJqCWQjqYiGxDZ1ZHka1R9EX9AxEaHDjNHSvxoCcqEQAvD_BwE
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/111683/42/391/MoitaoCadernal-45mm-com-3-Roldanas---1-Par/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=111683&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTdMIfq6kIu9dDR0JQJqCWQjqYiGxDZ1ZHka1R9EX9AxEaHDjNHSvxoCcqEQAvD_BwE
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/111683/42/391/MoitaoCadernal-45mm-com-3-Roldanas---1-Par/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=111683&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTdMIfq6kIu9dDR0JQJqCWQjqYiGxDZ1ZHka1R9EX9AxEaHDjNHSvxoCcqEQAvD_BwE
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/111683/42/391/MoitaoCadernal-45mm-com-3-Roldanas---1-Par/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=111683&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTdMIfq6kIu9dDR0JQJqCWQjqYiGxDZ1ZHka1R9EX9AxEaHDjNHSvxoCcqEQAvD_BwE
https://www.lojadomecanico.com.br/produto/111683/42/391/MoitaoCadernal-45mm-com-3-Roldanas---1-Par/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=111683&gclid=CjwKCAjwu5CDBhB9EiwA0w6sLTdMIfq6kIu9dDR0JQJqCWQjqYiGxDZ1ZHka1R9EX9AxEaHDjNHSvxoCcqEQAvD_BwE
https://www.extra.com.br/parafuso-maquina-m16-5-8-x-200mm-8-romagnole-1509481297/p/1509481297?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1509481297&idLojista=35903
https://www.extra.com.br/parafuso-maquina-m16-5-8-x-200mm-8-romagnole-1509481297/p/1509481297?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1509481297&idLojista=35903
https://www.extra.com.br/parafuso-maquina-m16-5-8-x-200mm-8-romagnole-1509481297/p/1509481297?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1509481297&idLojista=35903
https://www.extra.com.br/parafuso-maquina-m16-5-8-x-200mm-8-romagnole-1509481297/p/1509481297?utm_medium=cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1509481297&idLojista=35903
https://www.aladimmetais.com.br/produto/tubo-norma-schedule-80-preto-2-1-2-73-00-6-35-6mt-76633?atributo=73.00%20mm%20Sch80:9583&atributo=1%20P%C3%A7%20%20-%206%20mts:241
https://www.aladimmetais.com.br/produto/tubo-norma-schedule-80-preto-2-1-2-73-00-6-35-6mt-76633?atributo=73.00%20mm%20Sch80:9583&atributo=1%20P%C3%A7%20%20-%206%20mts:241
https://www.aladimmetais.com.br/produto/tubo-norma-schedule-80-preto-2-1-2-73-00-6-35-6mt-76633?atributo=73.00%20mm%20Sch80:9583&atributo=1%20P%C3%A7%20%20-%206%20mts:241
https://www.aladimmetais.com.br/produto/tubo-norma-schedule-80-preto-2-1-2-73-00-6-35-6mt-76633?atributo=73.00%20mm%20Sch80:9583&atributo=1%20P%C3%A7%20%20-%206%20mts:241
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
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aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE. Acesso em: 

06/04/2021 

Roldana: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1636841076-roldana-giratoria-

com-caixa-2-polegadas-u-1-unid-

_JM#position=40&type=item&tracking_id=2ba07d42-d751-4a97-be46-8eea0684b2f3. 

Acesso em: 06/04/2021 

Tinta Epóxi: https://www.cec.com.br/tintas-e-acessorios/seladores-e-fundos/seladores-

para-paredes/tinta-epoxi-base-agua-para-banheiro-e-cozinha-branco-

900ml?produto=1303011 Acesso em: 20/02/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1608323118-corda-nr18-seguranca-12mm-altura-trava-queda-bombeiro-10mts-_JM?matt_tool=93076756&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=12409030710&matt_ad_group_id=115484581342&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=500429796856&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=141698316&matt_product_id=MLB1608323118&matt_product_partition_id=316266735085&matt_target_id=pla-316266735085&gclid=CjwKCAjwgZuDBhBTEiwAXNofRKRWI1XpGfiklsd-aDFGqQ1kQLp7VpNfDTFjYNYJDV4GIawdcYv9HRoC5EsQAvD_BwE
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1636841076-roldana-giratoria-com-caixa-2-polegadas-u-1-unid-_JM#position=40&type=item&tracking_id=2ba07d42-d751-4a97-be46-8eea0684b2f3
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1636841076-roldana-giratoria-com-caixa-2-polegadas-u-1-unid-_JM#position=40&type=item&tracking_id=2ba07d42-d751-4a97-be46-8eea0684b2f3
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1636841076-roldana-giratoria-com-caixa-2-polegadas-u-1-unid-_JM#position=40&type=item&tracking_id=2ba07d42-d751-4a97-be46-8eea0684b2f3
https://www.cec.com.br/tintas-e-acessorios/seladores-e-fundos/seladores-para-paredes/tinta-epoxi-base-agua-para-banheiro-e-cozinha-branco-900ml?produto=1303011
https://www.cec.com.br/tintas-e-acessorios/seladores-e-fundos/seladores-para-paredes/tinta-epoxi-base-agua-para-banheiro-e-cozinha-branco-900ml?produto=1303011
https://www.cec.com.br/tintas-e-acessorios/seladores-e-fundos/seladores-para-paredes/tinta-epoxi-base-agua-para-banheiro-e-cozinha-branco-900ml?produto=1303011
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APÊNDICE B. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Neste setor serão apresentados os resultados a partir da simulação dos esforços em 

questão nas barras dimensionadas conforme o projeto. 

Foi utilizado o Software Fusion 360® para realizar esta simulação apresentada a seguir 

(Figura A.1). Vale ressaltar que o programa foi utilizado como estudo para demonstrar os 

esforços 3D e não substituem os calculos feitos no trabalho. O programa não é totalmente 

focado para esse tipo de simulação e não é preciso quanto alguns fatores como concentradores 

de tensões, além do desenho não ter tido precisão profissional quanto a todos os contatos e 

detalhes. Por conta disso, o modelo foi utilizado somente como base para se ter noção das 

possíveis regiões sujeitas a falha. 

                                          

Figura A.1 - Resultados da simulação computacional 

Fonte: Feito no Fusion 360® pelos autores (2021) 
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As regiões com cores mais quentes não indicam falha, e sim as regiões onde se tem uma 

tensão mais próxima da tensão máxima da estrutura. E as cores mais frias representam os locais 

com tensões mais distantes da tensão máxima. 

Pode-se observar que mesmo segundo a análise feita pelo programa, a barra não irá 

falhar, uma vez que a tensão máxima observada é menor que a tensão admissível 

(155,1MPa<180MPa). 

A seguir estão algumas fotos ampliadas de onde os esforços se demonstraram maiores 

(Figura A.2). 

 

Figura A.2 – Visão ampliada da simulçao computacional 

Fonte: Feito no Fusion 360® pelos autores (2021) 
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APÊNDICE C. DESENHOS TÉCNICOS 

 

 

Figura A.3 – Desenho Técnico Vista Isométrica 

Fonte: Feito no Fusion 360® pelos autores (2021) 
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Figura A.4 – Desenho Técnico Lateral 

Fonte: Feito no Fusion 360® pelos autores (2021) 
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Figura A.5 – Desenho Técnico Frontal 

Fonte: Feito no Fusion 360® pelos autores (2021) 

 


