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RESUMO 

Docagem é a operação que visa retirar uma embarcação da água para realizar serviços 

de manutenção, reparos ou melhorias que não são possíveis com essa em operação. A docagem 

é uma das atividades mais importantes no ciclo de vida de um navio, sendo realizada pelo menos 

a cada 5 anos.  Sendo assim, é inevitável a qualquer empresa do setor naval com frota própria 

os gastos envolvendo o processo. 

 Esse trabalho aborda o projeto estrutural de um sistema para docagens de 

embarcações de pequeno porte. O projeto é realizado de forma que a estrutura possa atender 

todas as embarcações de uma empresa de serviços navais. Por isso, dentre os 25 Rebocadores 

que compõe a frota empresa, escolheu-se o maior para realizar o projeto. 

 Ao longo do estudo faz-se uma breve definição de docagem, sua importância e 

as diferentes maneiras em que pode ser realizada. É apresentado o conceito de um sistema de 

docagem em carreira e seu funcionamento. Logo em seguida, aborda-se o projeto em si. É feita 

a análise estrutural de todo o sistema, dimensionando-se os melhores componentes para o 

projeto, considerando segurança e custo. É feito o dimensionamento do guincho e dos cabos de 

aços responsáveis por puxar as embarcações.  

 

 

Palavras-chave: Docagem, Carreiras, Projeto estrutural. 
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ABSTRACT 

Dry-docking is the operation of removing a vessel from the water to carry out 

maintenance services, repairs or improvements that are not possible with it in operation. Dry-

docking is one of the most important activities in the life cycle of a ship, being required at least 

every 5 years. Therefore, for any company owner of a ship fleet, the expenses involving the 

process is unavoidable. 

This work addresses the structural design of a dry-docking system for small vessels. 

The structure is designed to suit all vessels of a naval services company. Therefore, among the 

25 Tugboats that make up the company fleet, the largest one was chosen to carry out the project 

During the study, a brief definition of docking, it`s importance and the different types 

of dry docking systems are shown. The concept of a slipway docking system and its operation 

is presented. Then, a structural analysis of the entire system is done, sizing the best components 

for the project, considering safety and cost. The winch and steel cables responsible for suing 

the vessels are sized.  

 

 

Keywords: Dry docking, Slipways, Structural design. 
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte marítimo é um dos modais mais importantes para a indústria e logística 

de um país, afetando diretamente sua economia. Segundo CECATTO (2009), sua importância 

está diretamente ligada a intermodalidade, à geração de novos empregos, e ao fortalecimento 

do setor de logística no mercado nacional. 

Durante o enfrentamento da pandemia de Covid 19 o setor naval mostrou ainda mais 

sua relevância. A cadeia logística foi altamente afetada pelo cancelamento de voos, fechamento 

de fronteiras e medidas de restrição, ao passo que o setor de transporte marítimo resistiu a esses 

impactos, mantendo grande parte suas operações. 

Segundo MORAES e NASCIMENTO (2015) a navegação é a porta de entrada de matérias 

primas e porta de saída para suas exportações. Investimentos em navegação e construção naval 

podem tornar um país competitivo, aumentar as exportações e gerar novos empregos. Quando 

comparado a outros modais, a navegação tem diversas vantagens como por exemplo, possibilidade 

de transportar qualquer tipo de carga, é mais viável para o transporte de produtos em grandes 

quantidades com custo reduzido e permite deslocamentos de longas distancias. Analisando esses 

fatores, verifica-se que o setor naval tende a crescer nos próximos anos.  

Com o aumento das atividades de navegação o número de docagens tende a crescer, o 

que eleva o preço e reduz a disponibilidade de estaleiros. Por esse motivo, o presente trabalho 

visa o projeto de um sistema próprio de docagem para uma empresa de navegação. 

1.1 EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA DOCAGEM DE EMBARCAÇÕES 

Antigamente, quando os barcos tinham tamanhos menores, eles eram apenas 

encalhados na praia e puxados para terra. Com o passar do tempo, o aumento de tamanho das 

embarcações fez com que fosse necessário a fabricação de equipamentos que pudessem facilitar 

a sua retirada da água. Algumas das instalações mais conhecidas hoje em dia são mostradas a 

seguir. 

1.1.1 Dique Seco 

O dique seco é uma abertura feita no solo, revestida de concreto que se assemelha a 

uma piscina. Essa abertura é separada do mar através de uma comporta de aço, conhecida como 

porta batel. Com o dique alagado a porta batel é removida e o navio é então direcionado para 

dentro da estrutura em uma posição pré-definida, sob os picadeiros. Logo em seguida, a porta 
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batel é recolocada em sua posição e o dique é drenado, mantendo-se seco até o último momento 

da docagem. Na figura 1.1, pode-se observar a embarcação Ts Poderoso em um dique seco. 

 

Figura 1.1 - Embarcação TS Poderoso em um dique seco. Autoria própria (2021) 

. 

1.1.2 Diques flutuantes  

Diques flutuantes assemelham-se a um navio, geralmente possuem seção transversal 

forma de “U” que permanece constante ao longo de seu comprimento. Sua proa e popa são 

abertas para permitir a entrada e saída dos navios na docagem, além de facilitar o processo de 

cura de tintas e resinas. Nesse caso, a própria estrutura submerge permitindo a entrada da 

embarcação. Após o posicionamento correto, os tanques de lastro do dique são esgotados 

fazendo com que a estrutura emerja elevando o navio docado acima do nível do mar. A figura 

1.2 mostra um dique flutuante. 
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Figura 1.2 - Dique flutuante do estaleiro Dockshore. Foto institucional Dockshore (2017) 

 

1.1.3 Carreiras 

Carreiras são usadas para construção e reparos de navios. Os navios são apoiados em 

carros que deslizam sobre um plano inclinado, que se estende para dentro d’água o suficiente 

para permitir que a embarcação encalhe ou flutue, dependendo da situação. Para o 

posicionamento do barco no carro, geralmente são utilizados cabos presos a estrutura da carreira 

e a embarcação. Com o uso de talhas ou guinchos de alavanca, traciona-se os cabos até a 

embarcação estar na posição correta, sob os picadeiros de apoio  

Para movimentar o carro utiliza-se um guincho situado na extremidade da carreira, em 

terra. Na retirada da embarcação da água, o guincho arrasta o carro de translação para cima do 

plano inclinado. Após o término dos reparos, o cabo de aço que prende o carro de translação ao 

guincho é liberado e a embarcação é lançada na água. A figura 1.3 mostra uma carreira feita de 

aço e com rodas, similar a projetada nesse trabalho. 
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Figura 1.3 - Carreira com rodas sobre trilhos. Czerwonatis (2020). 

 

1.1.4 Syncrolift (Vertical lifts) 

É um mecanismo que suspende verticalmente o navio, retirando-o da água. O 

equipamento é constituído de uma plataforma e uma série de molinetes sincronizados. 

Primeiramente, a plataforma é submersa na água e o navio é então posicionado sobre ela. Em 

seguida, os molinetes, de maneira sincronizadas, suspendem a plataforma para fora da água, 

levando o navio à seco. O syncrolift lift é um método de docagem rápido e pode ainda ser 

equipado com um sistema de trilhos para mover o navio da plataforma para outras áreas do 

estaleiro. Uma desvantagem são os custos elevados de manutenção. A figura 1.4 mostra o 

desenho esquemático de um syncrolift. 
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Figura 1.4 - Desenho esquemático de um Syncrolift. Syncrolift shiplifting 

 

1.1.5 Hydrolift 

O Hydrolift é um sistema de docagem desenvolvido pelo estaleiro Lisnave, em 

Portugal. Nesse sistema, três plataformas são dispostas lateralmente acima do solo do estaleiro, 

conectadas a uma eclusa comum. No processo de docagem, o navio entra na eclusa e é então 

devidamente posicionado. Assim que o navio é colocado em posição, fecha-se o portão da 

eclusa e um sistema de bombeamento começa a alagar tanto as plataformas quanto a eclusa. 

Após a realização do alagamento, o navio é transferido para uma das plataformas, por meio de 

guinchos. Finalmente, o portão do dique plataforma é fechado e, por gravidade, a água é 

esgotada. O navio então, repousará sobre os picadeiros até o momento da desdocagem. 

Uma das vantagens do Hydrolift é a facilidade de movimentação de trabalhadores, 

materiais e equipamentos, já que a plataforma está situada no nível do solo do estaleiro, 

diferente de diques secos e flutuantes. Outro fator relevante para a adoção do Hydrolift é a 

possibilidade de transferir navios mesmo com uma das plataformas ocupadas. A figura 1.5 

mostra o hydrolift do estaleiro Lisnave, em Portugal. 
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Figura 1.5 - Hydrolift do estaleiro Lisnave em Portugal 

. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Toda e qualquer estrutura naval precisará ser retirada da água em algum momento de 

sua vida útil, seja para reparos, vistorias, modificações ou manutenção. Segundo RAMÓN 

(2016), atualmente, os navios têm um ciclo de manutenção obrigatória de cinco anos, onde uma 

série de revisões devem ser realizadas para certificar que o navio satisfaz as regras das normas 

de segurança da navegação internacional. Considerando um navio com 30 anos de vida útil, 

serão feitas no mínimo 5 docagens até a embarcação parar de operar, isso desconsiderando os 

reparos emergenciais. Fica evidente, portanto que o gasto com docagens é algo a ser 

considerado para qualquer empresa do setor naval. 

O custo de manter uma embarcação docada em um estaleiro por alguns dias pode 

chegar a centenas de milhares de reais, sem contar os outros serviços essenciais de uma 

docagem, como limpeza de tanques, revisão de equipamentos de bordo e reparo nos propulsores. 

Além disso, o armador interessado em docar seu barco está sujeito a disponibilidade dos 

estaleiros, o que pode arruinar uma programação. Com tantos contratos e prazos, atrasos para 

liberar uma embarcação para operação é algo que deve ser evitado. Pensando nisso, a 

construção de um sistema de docagem próprio pode ser uma forma de redução de gastos e 

melhoria da logística de empresas de navegação. 
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Dentre as estruturas apresentadas na seção anterior, a carreira é a que apresenta maior 

facilidade de construção. Esse tipo de estrutura requer menor número de componentes e pode 

ser montada em campo, o que reduz o tempo e os custos de fabricação. Sendo assim, foi a 

estrutura escolhida para o projeto. 

De acordo com MACKIE (2018), a carreira em sua forma moderna, constituída de um 

berço com rodas sobre trilhos pode ser datada precisamente com a patente concedida a Thomas 

Morton de Leith em 1819 (Prosser R.B.1894), seu projeto ficou conhecido como “Patent 

slipway”. Os berços eram construídos de dormentes de madeira apoiados em vigas longitudinais, 

como se pode ver na figura 1.6. Pequenas rodas de ferro fundido foram colocadas embaixo das 

vigas. Essas instalações foram construídas como um sistema de três apoios, de forma que todo 

o peso da embarcação fosse descarregado pela quilha, na viga do centro. As outras duas vigas 

serviam para garantir a estabilidade lateral. 

 

Figura 1.6 - Patent Slip Cape Town (1920). 

 

Durante o século XX, as carreiras fabricadas de aço começaram a substituir a madeira 

e suas capacidades foram aumentadas. No presente trabalho, optou-se pelo projeto de uma 

carreira com estrutura e rodas em aço, que suporta maiores esforços e permite um projeto mais 

eficiente quando comparado a madeira. 
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1.3 OBJETIVOS  

O objetivo desse trabalho é o projeto de um carro de translação para docagens de 

embarcações de pequeno porte, como rebocadores. Seguindo as recomendações da norma 

ABNT NBR 8400, será realizado o cálculo estático da estrutura e posteriormente verificações 

exigidas pela norma. Após definidos os componentes da estrutura, os mecanismos serão 

dimensionados. Será realizado a escolha do cabo de aço, das polias, do guincho e seu tambor. 

Por fim, será realizada uma análise pelo método dos elementos finitos nas vigas da estrutura 

para verificar a validade dos cálculos. 

1.4 METODOLOGIA 

No primeiro capítulo é feita uma breve introdução sobre transporte marítimo, em que 

é mostrado o porquê o número de docagens tende a crescer. Além disso, as estruturas e 

equipamentos mais comuns para a realização de uma docagem são apresentados, como por 

exemplo, os diques seco e flutuante, as carreiras e dois sistemas mais modernos conhecidos 

como Syncrolift e Hydrolift. Finalmente, a motivação mostra como a implementação de um 

sistema próprio de docagens pode ser benéfico para empresas de navegação. 

No segundo e terceiro capítulo do trabalho é feito o dimensionamento da estrutura que 

forma o carro de translação. Seguindo as recomendações da norma NBR 8400, a estrutura é 

classificada em grupos que variam em função da classe de utilização e estado de carga. Os 

cálculos são realizados analiticamente para em seguida escolher-se os perfis mais adequados 

para as solicitações através de um catálogo da empresa Gerdau. Por fim, realizou-se diversas 

verificações, considerando as solicitações de carga, peso próprio e de vento, separadas e 

combinadas. Além disso, verificou-se se a estrutura resiste a flambagem local e global. 

No capítulo 4, realizou-se a verificação de fadiga nas juntas soldadas. Nessa etapa, as 

juntas analisadas são classificadas em relação a qualidade da solda e tipo de entalhe. A partir 

das tensões máximas e mínimas suportadas pela estrutura encontrou-se as tensões admissíveis 

de fadiga. Para verificar se a estrutura resistiria a fadiga comparou-se as tensões atuantes 

máximas com as tensões admissíveis obtidas. 

No capítulo 5 selecionou-se os mecanismos mais adequados para o projeto. 

Novamente, realizou-se a classificação destes em grupos, que foram escolhidos em relação a 

classe de funcionamento e o estado de solicitação. A partir das verificações presentes na norma 
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definiu-se o diâmetro mais adequado do cabo de aço, polias e tambor. Após isso, o guincho que 

atende os requisitos da aplicação foi definido, com a ajuda de um catálogo de fornecedor. 

Finalmente, definiu-se as rodas e trilhos que suportarão os esforços provenientes do 

carregamento. 

Após o dimensionamento e verificações da estrutura do carro de translação, no capítulo 

6 realizou-se uma análise por elementos finitos. Com o auxílio do software SolidWorks, foi 

criado um modelo 3d do carro e posteriormente aplicou-se o carregamento atuante. Em seguida, 

aplicou-se as propriedades do material em que as vigas são fabricadas e realizou-se a análise. 

Na verificação via software encontrou-se valores para as solicitações semelhantes aos valores 

obtidos analiticamente, mostrando que o resultado encontrado faz sentido. 

Como a estrutura projetada é toda feita de aço, um problema comum é a corrosão. 

Sendo assim, seguindo as recomendações na norma ISO 12944 definiu-se um esquema de 

pintura que atenda aos requisitos do projeto. Após definido os tipos de tinta que compõem o 

esquema de pintura, com o auxílio do catálogo de tintas da empresa WEG, definiu-se os 

modelos comerciais das tintas especificadas para o projeto. 

Após a definição dos perfis, mecanismos e verificações, determinou-se algumas 

medidas básicas para garantir a segurança dos trabalhadores. Com o auxílio da norma 

regulamentadora NR-12, definiu-se uma série de recomendações que devem ser seguidas com 

afinco por todos os colaboradores, tanto os responsáveis pela operação do sistema de docagem 

quanto aqueles que trabalhem próximos a estrutura. 

Por fim, realizou-se uma análise de custos para verificar a viabilidade do projeto. Após 

pesquisa e contato com os fornecedores foi possível chegar a uma estimativa inicial do custo 

dos materiais para fabricação do sistema de docagem. 
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2 DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

O dimensionamento da estrutura é feito de modo que possa atender toda a frota de uma 

empresa de navegação. Para isso, o projeto baseou-se nas características da maior embarcação 

que a empresa é proprietária. A tabela 2.1 reúne as características principais dessa embarcação.  

Tabela 2.1 - Características da maior embarcação da frota de uma empresa de navegação. Autoria Própria (2021) 

Comprimento total 32,0 m 

Boca 11,20 m 

Quilha 22,0 m 

Pontal 4,09  m 

Calado leve 4,10 m 

Calado máximo 4,60 m 

Deslocamento leve 414,88 t 

Deslocamento carregado 852,13 t 

 

A partir da boca e do comprimento total da embarcação, pode-se definir as principais 

dimensões da estrutura do carro de translação, conforme representado no desenho 

esquemático da figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Principais dimensões do carro de translação. Autoria própria (2021). 
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Durante a docagem o peso da embarcação será distribuído principalmente sobre sua 

quilha, que por sua vez, transmite o carregamento para os picadeiros apoiados na viga 

longitudinal central. As vigas transversais recebem a carga de picadeiros laterais, que garantem 

que a embarcação não tombe. A forma que o navio é apoiado sobre o carro de translação é 

ilustrada na figura 2.2. Analisando a figura percebe-se que a largura do carro não necessita ter 

a mesma dimensão da largura do barco. 

Os picadeiros, geralmente, são blocos fabricados de madeira que são posicionados e 

adaptados para cada tipo de embarcação. Dessa forma, os picadeiros podem ter suas dimensões 

variadas de acordo com a embarcação que irá ser docada. Além disso, em comparação com o 

peso da embarcação, a carga proveniente do peso dos picadeiros é desprezível e então não será 

considerada nos cálculos. 

 

Figura 2.2 - Esquema de posicionamento da embarcação sobre a estrutura do carro de translação. Autoria própria (2021). 

 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA 

Para o dimensionamento das estruturas e seus mecanismos o trabalho segue a 

recomendação da norma NBR 8400 “Cálculo de equipamento para levantamento e 

movimentação de cargas”  
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Para facilitar a determinação de quais solicitações devem ser levadas em consideração 

no projeto, a norma classifica a estrutura dos equipamentos em diversos grupos, conforme o 

serviço que irão realizar. 

2.1.1 Classe de utilização 

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

o número de ciclos esperados que um equipamento trabalhe durante toda sua vida útil. A partir 

do número de ciclos estimados a estrutura pode ser classificada entre quatro classes de 

utilização, conforme a Tabela 2.2. 

Considerando que docagens não são realizadas regularmente, a estrutura irá passar a 

maior parte do tempo em repouso. Dessa forma, pode ser classificada como classe de utilização 

A, com um número de ciclos inferior a 63.000 ciclos 

Tabela 2.2 - Classes de utilização. NBR 8400 (1984). 

Classe de 

utilização 
Frequência do movimento de levantamento 

Número convencional de 

ciclos de levantamento 

A 
Utilização ocasional não regular, seguida de 

longos períodos de repouso 
6,3 𝑋 104 

B Utilização regular em serviço intermitente 2,0 𝑋 105 

C Utilização regular em serviço intensivo 6,3 𝑋 105 

D 
Utilização em serviço intensivo severo, 

efetuado, por exemplo, em mais de um turno 
2,0 𝑋 106 

 

2.1.2 Estado de carga 

O estado de carga tem a função de caracterizar a proporção da carga máxima que será 

levantada pelo equipamento, ao longo de sua vida útil. A estrutura pode ser classificada em 

quatro estados convencionais de cargas. A carreira será projetada para suportar uma carga de 

852 toneladas (deslocamento carregado do maior navio da frota), entretanto em docagens a 

embarcação deve estar completamente leve. O deslocamento leve do maior navio da frota é de 

415 toneladas que representa aproximadamente 50% da carga nominal da estrutura. Logo, de 

acordo com a tabela 2.3, o projeto se enquadra no estado de carga 2 (médio). 
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Tabela 2.3 - Estado de carga. NBR 8400 (1984). 

Estado de 

carga 
Definição 

Fração mínima da 

carga máxima 

0 (muito leve) 

Equipamentos levantando excepcionalmente a 

carga nominal e comumente cargas muito 

reduzidas. 

P = 0 

1 (leve) 

Equipamentos que raramente levantam a carga 

nominal e comumente cargas de ordem de 1/3 da 

carga nominal. 

P = 1/3 

2 (médio) 

Equipamentos que frequentemente levantam a 

carga nominal e comumente cargas 

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

P = 2/3 

3 (pesado) 
Equipamentos regularmente carregados com a 

carga nominal 
P = 1 

 

2.1.3 Grupo da estrutura e coeficiente de majoração 

A tabela 4 classifica a estrutura em seis grupos de acordo com o estado de carga, classe 

de utilização e número convencional de ciclos. Como definiu-se anteriormente que a classe de 

utilização do projeto é a A e o estado de carga é 2 (médio), o equipamento pertence ao grupo 3, 

conforme ilustrado na tabela 2.4. 

Tabela 2.4 - Classificação da estrutura dos equipamentos (ou elementos da estrutura) em grupos. NBR 8400 (1984) 

Estado de 

cargas (ou 

estado de 

tensões para 

um elemento) 

 

Classe de utilização e número convencional de ciclos de 

levantamento (ou de tensões para um elemento) 

 

A 

𝟔, 𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟒 

B 

𝟐, 𝟎 𝐱 𝟏𝟎𝟓 

C 

𝟔, 𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟓 

D 

𝟐, 𝟎 𝐱 𝟏𝟎𝟔 

0 (muito leve) 

P = 0 
1 2 3 4 

1 (leve) 

P = 1/3 
2 3 4 5 

2 (médio) 3 4 5 6 
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P = 2/3 

3 (pesado) 

P = 1 
4 5 6 6 

 

Após definido o grupo da estrutura, com o auxílio da tabela 2.5 define-se o coeficiente 

de majoração 𝑀𝑥, que nesse caso é igual a 1. 

Tabela 2.5 - Coeficiente de majoração. NBR 8400 (1984). 

Grupos 1 2 3 4 5 6 

𝑴𝒙 1 1 1 1,06 1,12 1,20 

 

2.1.4 Coeficiente dinâmico 

Durante a movimentação de carga são gerados carregamentos bruscos e choques que 

devem ser considerados nos cálculos, uma vez que aumentam as solicitações na estrutura. Para 

isso, multiplica-se as solicitações devidas à carga de serviço pelo coeficiente dinâmico (ψ), que 

é dado na tabela 2.6. 

Tabela 2.6 - Coeficiente dinâmico. NBR 8400 (1984). 

Equipamento Coeficiente dinâmico ψ 
Faixa de velocidade de 

elevação da carga (m/s) 

Pontes ou pórticos rolantes 

1,15 0 <  vL ≤ 0,25 

1 + 0,6 v𝐿 0,25 <  vL < 1 

1,60 vL ≥ 1 

Guindaste com lanças 

1,15 0 <  vL ≤ 0,5 

1 + 0,3 v𝐿 0,5 <  vL < 1 

1,3 vL ≥ 1 

 

Apesar do projeto ser de um carro de translação de uma carreira, utilizou-se o 

coeficiente dinâmico para pontes ou pórticos rolantes, já que a estrutura também ficará sobre 

trilhos. Desse modo, como a velocidade de recolhimento do cabo pelo guincho é inferior a 0,25 

m/s, adota-se o coeficiente dinâmico igual a 1,15. 
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2.1.5 Coeficiente de segurança e tensão admissível 

 Para iniciar os cálculos da estrutura a norma prevê três casos de solicitação, 

sendo eles: Caso I - serviço normal sem vento, Caso II -  serviço normal com vento limite de 

serviço e Caso III – solicitações excepcionais. A estrutura apresenta o caso II de solicitação, 

dessa forma, seu fator de segurança é igual a 1,33, conforme apresentado na tabela 2.7. 

Tabela 2.7 - Fator de segurança. NBR 8400 (1984). 

Caso de Solicitação Caso I Caso II Caso III 

FS 1,5 1,33 1,1 

 

Consequentemente, a tensão admissível pode ser calculada conforme a equação 2.1, 

onde considerou-se que os perfis são fabricados com o Aço ASTM A-572 Gr. 50, que tem limite 

de escoamento igual a 345 MPa e limite de resistência a tração de 450 MPa. 

σa =  
σ𝑒

𝐹𝑠
= 260 MPa ( 2.1 ) 

Já a tensão admissível para o cisalhamento pode ser calculada através da equação 2.2. 

τ𝑎 =  
σ𝑎

√3
≅  150 MPa ( 2.2 ) 

2.2 DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS LONGITUDINAIS 

Inicialmente, realizou-se o dimensionamento das vigas longitudinais centrais do carro 

de translação, já que sofrem os maiores carregamentos. Durante a docagem o barco é apoiado 

sobre picadeiros que são arranjados conforme a figura 2.2, já mostrada. A análise será feita em 

uma das vigas longitudinais, assumindo que o carregamento é o mesmo nas outras vigas da 

estrutura. Considerando que as rodas do carro na viga longitudinal central são colocadas 

distantes 1,5 m entre si, o problema foi modelado como uma viga bi apoiada com uma carga 

pontual em seu centro e mais uma carga pontual sobre cada apoio, provenientes dos picadeiros. 

A figura 2.3 ilustra o problema. 
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Figura 2.3 - Esquema da análise da estrutura. Autoria própria (2021). 

 

Conforme dito anteriormente, o peso da embarcação é todo distribuído em sua quilha, 

que por sua vez tem comprimento igual a 22 metros. São colocados 30 picadeiros de apoio, 

distribuídos igualmente, abaixo de toda a extensão da quilha. Divide-se então o peso da 

embarcação carregada pelo número de picadeiros como mostrado na equação 2.3 

852 𝑡

30 𝑃𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
= 28,4 

𝑡

𝑃𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜
= 278,6 

𝑘𝑁

𝑃𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜
 ( 2.3 ) 

A partir desse carregamento, traça-se o diagrama de corpo livre de uma das vigas 

longitudinais, representado na figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Diagrama de corpo livre de uma das vigas longitudinais. Autoria própria (2021). 

1,5 m 
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Em seguida, encontra-se as forças de reação em cada apoio. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 𝐴𝑦 +  𝐵𝑦 = 278,6 ( 2.4 ) 

 

∑ 𝐹𝑋 = 0 ( 2.5 ) 

 

∑ 𝑀𝐴 = 0 278,6 𝑋 0,75 − 𝐵𝑦 ×  1,5 = 0 ( 2.6 ) 

𝐴𝑦 =  𝐵𝑦 = 139,3 𝑘𝑁 

Após o cálculo das reações, calculou-se os esforços internos na viga representados nos 

diagramas das figuras abaixo. 

 

Figura 2.5 - Diagrama de esforço cortante. Autoria própria (2021). 

 

 

Figura 2.6 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 

 

Para verificar se a viga resiste aos esforços de cisalhamento, a área mínima necessária 

é calculada conforme a equação 2.7, em que o cortante máximo é retirado do diagrama da figura 

10. 
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𝐴𝐴𝑙𝑚𝑎 =
𝑉𝑚á𝑥

τ𝑎
=  

139,3 𝐾𝑁

150 𝑀𝑃𝑎
= 9,3 𝑐𝑚2 ( 2.7 ) 

A partir do diagrama da figura 2.6 obtêm-se o momento fletor máximo que é 

utilizado para calcular o módulo de resistência à flexão, conforme mostrado na equação 2.8. 

𝑊𝑥 =
𝑀𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

104,5 𝐾𝑁. 𝑚

260 𝑀𝑃𝑎
= 401,9 𝑐𝑚³ ( 2.8 ) 

Com o auxílio da tabela de bitolas de perfis W da Gerdau, selecionamos o perfil              

W 200 X 86,0 (H). A viga escolhida apresenta módulo de resistência e área de seção superiores 

aos valores mínimos requeridos para que não haja deformação plástica, já que ainda serão 

considerados no cálculo os esforços causados pelo peso próprio da viga e alguns coeficientes 

de majoração. As características e dimensões principais do perfil encontram-se na tabela 2.8 e 

figura 2.7. 

Tabela 2.8 - Características perfil W 200 X 86,0. Gerdau (2021). 

Massa 

Linear 

𝒌𝒈/𝒎 

Área 

𝒄𝒎𝟐 

Wx 

𝒄𝒎𝟑 

Ix 

𝒄𝒎𝟒 

Wy 

𝒄𝒎𝟑 

Iy 

𝒄𝒎𝟒 

86,0 110,9 855,7 9498,0 300,4 3139,0 

 

 

Figura 2.7 - Dimensões Perfil W 200 X 86,0. (Autor 2021) 
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2.2.1 Solicitações devido a carga de serviço  

Após a definição do perfil a ser utilizado pode se determinar a solicitação devido a 

carga de serviço. 

𝑆𝐿 =
𝑀

𝑊𝑥
=

104,5 𝐾𝑁. 𝑚

855,7 𝑐𝑚³
= 122,1 𝑀𝑃𝑎 ( 2.9 ) 

2.2.2 Solicitações devido ao peso próprio 

O peso próprio pode ser calculado a partir da equação 2.10. 

𝑃𝑃 = 𝑀𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 . 𝑔 = 86,0 𝑥  9,81 × 1,5 = 1265,5  𝑁/𝑚 ( 2.10 ) 

A partir do peso próprio calculado pode se desenvolver os diagramas de corpo livre, 

de cortante e de momento fletor, representados nas figuras 2.8, 2.9 e 2.10. 

 

Figura 2.8 - Diagrama de corpo livre. Autoria própria (2021). 

 

Figura 2.9 - Diagrama de esforço cortante. Autoria própria (2021). 

 

Figura 2.10 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 
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Com a equação 2.11 encontra-se a solicitação devido ao peso próprio. 

𝑆𝐺 =
𝑀

𝑊𝑥
=

0,4  𝑘𝑁. 𝑚

855,7 𝑐𝑚³
= 0,47 𝑀𝑃𝑎 ( 2.11 ) 

2.2.3 Solicitações devido aos efeitos climáticos 

Segundo a norma NBR 8400, A ação do vento depende da forma do equipamento. 

Admite-se que o vento possa atuar horizontalmente em todas as direções graças aos esforços de 

sobre pressão e de depressão cujos valores são proporcionais à pressão aerodinâmica, expressa 

sob a forma da equação 2.12 

𝑃𝑎 =
𝑉𝑊

2

1,6
  ( 2.12 ) 

Onde: 𝑉𝑊 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑒𝑚 𝑚/𝑠 

A tabela 2.9, retirada da norma, fornece os valores de pressão aerodinâmica em função 

da altura em relação ao solo, e das velocidades do vento. Considerando que a estrutura projetada 

suportará ventos de velocidade máxima igual a 72 km/h, a pressão aerodinâmica é 250 N/m². 

Tabela 2.9 - Valores de pressão aerodinâmica. NBR 8400 (1984). 

Altura em relação 

ao solo  

(m) 

Vento limite de serviço 
Vento máximo  

(Equipamento fora de serviço) 

Velocidade Pressão 

aerodinâmic

a (N/m²) 

Velocidade Pressão 

aerodinâmica 

(N/m²) (m/s) (km/h) (m/s) (km/h) 

0 a 20 20 72 250 36 130 800 

20 a 100   42 150 1100 

Mais de 100   46 165 1300 

 

A equação 2.13 determina a força resultante dos esforços devido ao vento. 

𝐹𝑤 = 𝐶𝐴𝑃𝑎  ( 2.13 ) 

Onde:  

A: Área da superfície exposta ao vento 
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C: Coeficiente aerodinâmico 

Pa: Pressão aerodinâmica em N/m² 

 

A área da superfície exposta ao vento é calculada como mostrado na equação 2.14. 

𝐴 = 1500 𝑥 222 = 333.000 𝑚𝑚2 = 0,33 𝑚² ( 2.14) 

A partir da tabela 8 da norma NBR 8400, mostrada na figura 2.11, define-se o 

coeficiente aerodinâmico. Como 
𝑙

ℎ
= 6,8 é necessário fazer uma interpolação para encontrar o 

valor de C, conforme a equação 2.15. 

6,8 − 5

10 − 5
=

𝐶 − 1,3

1,4 − 1,3
 ( 2.15 ) 

𝐶 = 1,34 ≅ 1,3 

 

Figura 2.11. Valores de coeficiente aerodinâmico. NBR 8400 (1984). 
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A força resultante dos esforços devido ao vento é, portanto: 

𝐹𝑤 = 𝐶𝐴𝑃𝑎 = 1,3 × 0,33 × 250 = 107,2 𝑁 

Dividindo a força Fw pelo comprimento da viga, encontra-se o carregamento 

distribuído resultante da força do vento, conforme expresso na equação 2.16. 

𝐹𝑤

𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎
=

107,2 𝑁

1,5 𝑚
= 71,5 𝑁/𝑚 ( 2.16 ) 

As figuras 2.12, 2.13 e 2.14 mostram os diagramas de corpo livre, cortante e momento 

fletor causados pelo vento na viga em análise.  

 

Figura 2.12 - Diagrama de corpo livre. Autoria própria (2021). 

 

Figura 2.13 - Diagrama de esforço cortante. Autoria própria (2021). 

 

Figura 2.14 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 

 

Com o momento máximo obtido através do diagrama da figura 2.14, calcula-se a 

solicitação dos esforços oriundos do vento, segundo a equação 2.17. 
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𝑆𝑊 =
𝑀

𝑊𝑦
=

20,1 𝑁. 𝑚

 300,4 × 10−6𝑚3
= 0,067𝑀𝑃𝑎  ( 2.17 ) 

 

2.2.4 Composição das tensões 

Para verificar que a estrutura está segura para operar em ambiente com vento, a norma 

define o critério de falha descrito na equação 2.18. A tensão efetiva calculada deve ser menor 

que a tensão admissível. 

𝑀𝑋(𝑆𝑔 +  𝜓𝑆𝐿) +  𝑆𝑊 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 ( 2.18 ) 

(0,47 + 1,15 × 122,1) + 0,067 = 140,95 𝑀𝑃𝑎 < 260 𝑀𝑃𝑎 

 

Como o valor encontrado na composição de tensões é menor que a tensão admissível, 

as vigas analisadas estão seguras para operarem em ambiente com ventos 

2.3 FLAMBAGEM 

O carro de translação que está sendo projetado irá funcionar um plano inclinado. Dessa 

forma, apesar das vigas longitudinais não apresentarem reações no eixo x, a inclinação gera 

esforços internos normais de compressão e tração, que devem ser verificados já que podem 

causar flambagem. 

2.3.1 Flambagem global 

A norma NBR 8400 baseia-se na teoria de Euler para analisar se uma estrutura resiste 

a flambagem. Para isso, as condições expressas na equação 2.19 devem ser verificadas. 

𝜎. 𝜔 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 ( 2.19 ) 

Onde: 𝜔 é o coeficiente de flambagem. 

Para encontrar o valor de 𝜔 é necessário calcular o valor do coeficiente de esbeltez 𝜆, 

que é obtido a partir da equação 2.20. 
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𝜆 =
𝐾. 𝐿

𝑟
 ( 2.20 ) 

Onde:  

 𝐿 = Comprimento da viga 

 𝑟 = Raio de giração 

 𝐾= Fator da multiplicação para determinação do comprimento de flambagem 

A partir da tabela 41 da norma, representada na figura 2.15, determina-se o fator de 

multiplicação para determinação do comprimento de flambagem. A viga em análise pode ser 

considerada engastada em uma extremidade e apoiada na outra, no entanto adotou-se o valor 

de K igual a 1, por ser mais conservador. 

 

Figura 2.15 - Fator de multiplicação para determinação do comprimento de flambagem. NBR 8400 (1984). 

 

Após o cálculo do valor de K obtém-se o coeficiente de esbeltez 𝜆. O raio de giração 

considerado no cálculo é referente a direção y, já que possui menor momento de inercia e, 

consequentemente, é a mais suscetível a flambagem. 
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𝜆 =
𝐾. 𝐿

𝑟𝑦
=

1.150

5,32
= 28,19 

Podemos assumir que 𝜆 ≅ 30, dessa forma a partir da tabela 42 da norma, representada 

na figura 2.16, tem-se que 𝜔 = 1,08. 

 

Figura 2.16 - Coeficiente ω em função da esbeltez λ para laminados em aço de 37 daN/mm2. NBR 8400 (1984). 

É necessário calcular a tensão equivalente proveniente das tensões causadas pela carga 

e pelo peso próprio da estrutura. 

𝜎𝑝𝑝 =
86 × 1,5 × 9,81 × 𝑠𝑒𝑛 (4)

110,9 × 102
= 7,9 𝑥 10−3 𝑀𝑃𝑎 ( 2.21 ) 

 

𝜎𝑙 =
139 × 103 × 𝑠𝑒𝑛 (4)

110,9 × 102
= 0,88 𝑀𝑃𝑎 ( 2.22 ) 

Através da equação 2.23 encontra-se a tensão equivalente. 
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𝜎𝑒𝑞 = 1. ( 7,9 𝑥 10−3 + 1,15 × 0,88) = 1,02 𝑀𝑃𝑎 ( 2.23 ) 

A partir da equação 2.19, verifica-se o critério para flambagem global. 

1,08 × 1,02 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

1,1 < 260 𝑀𝑃𝑎 

Como a tensão encontrada é muito menor que a tensão admissível, não haverá 

flambagem global. 

2.3.2 Flambagem localizada 

Segundo Domingues (2021), a flambagem localizada ocorre em painéis ou parte de 

painéis que fazem parte de componentes estruturais, por exemplo, abas e partes da alma em 

compressão de vigas fletidas, regiões sob compressão de vigas, colunas, pernas e treliças. Para 

evitar esse tipo de falha, introduz-se reforços laterais também chamados de enrijedores ou 

cavernas no caso de vigas caixão. 

A verificação contra a flambagem localizada usa a tensão de flambagem de Euler, para 

uma chapa sob compressão e coeficientes de correção, que dependem do tipo de carregamento 

e da geometria dos painéis verificados.  

Para a análise da estrutura estudada nesse trabalho, considerou-se que as vigas não 

necessitam de reforços. Dessa forma, considerou-se que a viga é composta de um único painel 

em sua lateral, com as solicitações mostradas na Figura 2.17 devido à carga e ao peso próprio.  

 

Figura 2.17 - Diagrama de corpo livre da viga analisada. Autoria própria (2021). 
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No diagrama mostrado, os valores de a e b são, respectivamente, o comprimento e a 

altura da viga, onde a = 1500 mm e b = 222 mm. 

Fazendo o somatório das forças verticais e momento, chegou-se às seguintes equações. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 𝐴𝑦 +  𝐵𝑦 = 278,6 + 1,3 × 1,5 = 280,55 ( 2.24 ) 

 

∑ 𝑀𝐵 = 0 𝐴𝑦 × 1,5 − 278,6 × 0,75 − 1,3 × 1,5 × 0,75 = 0 (2.25 ) 

𝐴𝑦 =  𝐵𝑦 = 140,3 𝑘𝑁 

Como considerou-se que a viga não tem reforços e, portanto, apresenta apenas um painel, 

calculou-se cortante e o momento fletor devido ao peso próprio e à carga no ponto a/2 = 0,75 m. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 140,3 − 1,3 × 0,75 − 278,6 − 𝑉 = 0 ( 2.27 ) 

𝑉 = −139,3 𝑘𝑁 

∑ 𝑀𝑥=0,75 = 0 140,3 × 0,75 − 1,3 ×
0,752

2
= 𝑀 ( 2.28 ) 

𝑀 = 104,8 𝑘𝑁. 𝑚 

A viga analisada está sendo flexionada para baixo, sendo assim, apresenta tensões 

compressivas, na parte superior e tensões trativas na parte inferior. As tensões de tração e 

compressão são calculadas a partir da equação 2.30. 

𝜎1 =
𝑀𝑐1

𝐼
=

104,8 𝑘𝑁. 𝑚 × 0,111 𝑚

9498 × 100−4 𝑚4
= −122,5 𝑀𝑃𝑎 ( 2.30 ) 

Como a viga é simétrica, a tensão na aba inferior é oposta da tensão na aba superior. 
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𝜎2 = 122,5 𝑀𝑃𝑎 ( 2.31 ) 

A tensão devido ao cortante é calculada através da equação 2.32, onde a área considerada 

é referente a alma. 

𝜏1 =
𝑉

𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎
=

139,3 𝐾𝑁

2350,4 𝑚𝑚
= 59,2 𝑀𝑃𝑎 ( 2.32 ) 

Após o cálculo das tensões, calcula-se a tensão de referência de Euler, representada na 

equação 2.33. 

𝜎𝑅
𝐸 =

𝜋2 × 𝐸

12 × (1 − 𝜐2)
× (

𝑒

𝑏
)

2

 ( 2.33 ) 

Onde:  

𝐸 = Módulo de elasticidade. 

𝜈 = Coeficiente de Poisson. 

𝑒 = Espessura do painel 

𝑏 = Largura do painel 

A alma da viga é o painel crítico já que apresenta a menor espessura. Dessa forma, 

calcula-se a tensão de referência de Euler em relação a alma. 

𝜎𝑅
𝐸 =

𝜋2 × 207000

12 × (1 − 0,32)
× (

13

222
)

2

= 641,5 𝑀𝑃𝑎 

A partir da tabela 46 da norma, representada na figura 2.18, classifica-se o painel como 

N° 3 e N°5. 
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Figura 2.18 - Valor dos coeficientes de flambagem Kσ e Kτ para placas apoiadas sobre as quatro bordas. NBR 8400 (1984). 

 

Para o caso 3, retira-se da figura o valor do coeficiente de flambagem. Para 𝛼 ≥
2

3
 

𝐾𝜎 = 23,9 ( 2.34 ) 

Onde: 

𝜃 =
𝜎2

𝜎1
= −1 

𝛼 =
𝑎

𝑏
=

1500

222
= 6,7 



30 

Para o caso 5, a partir da equação 2.35 retirada da figura 2.18 obtêm-se o coeficiente 

de flambagem 𝐾𝜏. 

Como 𝛼 ≥ 1,  

𝐾𝜏 = 5,34 +
4

𝛼2
 ( 2.35 ) 

𝐾𝜏 = 5,34 +
4

6,72
= 5,4 

Com os valores dos coeficientes de flambagem calculados, pode se encontrar as 

tensões críticas de flambagem, conforme mostrado nas equações 2.36 e 2.37. 

𝜎𝑐𝑟
𝑣 = 𝐾𝜎 × 𝜎𝑅

𝐸  ( 2.36 ) 

 

𝜏𝑐𝑟
𝑣 = 𝐾𝜏 × 𝜎𝑅

𝐸  ( 2.37 ) 

 

𝜎𝑐𝑟
𝑣 = 15331,8 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑐𝑟
𝑣 = 3464,1 𝑀𝑃𝑎 

Após obter valores das tensões críticas de flambagem é feita a primeira verificação. 

𝜎1 < 𝜎𝑐𝑟
𝑣 → 122,5 𝑀𝑃𝑎 < 15331,8 𝑀𝑃𝑎 

𝜏1 < 𝜏𝑐𝑟
𝑣 ⟶ 59,2 𝑀𝑃𝑎 < 3464,1 𝑀𝑃𝑎 

Por fim, para terminar a análise de flambagem localizada, calculou-se a tensão 

combinada e comparou-se com a tensão combinada crítica. 

𝜎𝑐 = √𝜎1
2 + 3𝜏2 ( 2.37 ) 
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𝜎𝑐𝑟.𝑐
𝑣 =

√𝜎1
2 + 3𝜏2

1 + 𝜃
4

𝜎
𝜎𝑐𝑟

𝑣 + √(
3 − 𝜃

4
𝜎

𝜎𝑐𝑟
𝑣 )

2

+ (
𝜏

𝜏𝑐𝑟
𝑣 )

2

 
( 2.38 ) 

𝜎𝑐 = √122,52 + 3 × 59,22 = 159,75 

𝜎𝑐𝑟.𝑐
𝑣 =

159,75

1 + (−1)
4

122,5
15331,8

+ √(
3 − (−1)

4
122,5

15331,8
)

2

+ (
59,2

3464,1)
2

= 8468,0 𝑀𝑃𝑎 

 

A partir da tabela 2.10, calculou-se o coeficiente de segurança para flambagem 

localizada para um painel inteiriço de caso II de solicitação. 

Tabela 2.10. Coeficiente de segurança na flambagem localizada. NBR 8400 (1984). 

 

𝐶. 𝑆 = 1,50 + 0,125(−1 − 1) = 1,25 ( 2.39 ) 

Dessa forma, têm-se que: 

𝜎𝑐𝑟.𝑐
𝑣

1,25
> 𝜎𝑐 ⟶ 6774,4 𝑀𝑃𝑎 > 159,75 𝑀𝑃𝑎 

Portanto, a viga não sofrerá falha por flambagem localizada. 

 

Caso I Caso II Caso III 

Flambagem localizada 

de elementos planos 

Painel inteiriço 1,71 + 0,180(𝜃 − 1) 1,50 + 0,125(𝜃 − 1) 1,35 + 0,075(𝜃 − 1) 

Painel parcial 1,5 + 0,075(𝜃 − 1) 1,35 + 0,050(𝜃 − 1) 1,25 + 0,025(𝜃 − 1) 

Flambagem localizada de elementos 

curvos 
1,7 1,50 1,35 

Caso de solicitação 

Tipo de solicitação 
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3 DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS TRANSVERSAIS 

As vigas transversais foram dimensionadas seguindo a mesma metodologia usada para 

determinação das vigas longitudinais, de acordo com a norma NBR 8400. 

Conforme mostrado na figura 3.1, cada viga transversal possui três pontos de apoio, 

caracterizando um caso hiperestático de 1° grau. Dessa forma, para determinar as reações na 

viga utilizou-se o “Método da força”. 

 

Figura 3.1 - Modelo 3D da estrutura projetada. Autoria própria (2021). 

 

Primeiramente, considerou-se que o peso da embarcação se divide entre três pontos de 

cada viga transversal, no meio de cada vão e sobre o apoio central. As setas desenhadas na 

figura 3.1 ilustram a situação. Como a quilha do navio apoia-se sobre 8 vigas transversais, 

teremos: 

852 𝑡

24 𝑃𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
= 35,5

𝑡

𝑃𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜
= 348,2 

𝑘𝑁

𝑃𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑜
 (3.1) 

O diagrama de corpo livre de uma das vigas transversais é mostrado na figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Diagrama de corpo livre. Autoria própria (2021). 

A B C 
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Para prosseguir com a análise, escolheu-se o momento interno no apoio B como 

redundante. Considerou-se então que a viga foi cortada e pinos foram adicionados às 

extremidades em B, para liberar a capacidade da viga resistir ao momento neste ponto. A figura 

3.3 ilustra a situação. Em seguida, o momento interno é aplicado no ponto B da viga, conforme 

mostrado na figura 3.4. 

 

Figura 3.3 - Desenho esquemático da viga em análise. Autoria própria (2021). 

 

 

Figura 3.4 - Desenho esquemático da viga em análise. Autoria própria (2021). 

 

A rotação relativa de uma extremidade da viga com relação à extremidade da outra 

viga deve ser zero, conforme mostra a equação 3.2. 

𝜃𝐵 + 𝑀𝐵 × 𝛼𝐵𝐵 = 0 (3.2) 

Onde: 

𝜃𝐵 = 𝜃𝐵′ + 𝜃𝐵" 

𝛼𝐵𝐵 = 𝛼′𝐵𝐵 + 𝛼"𝐵 

𝜃𝐵 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝐵 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

𝜃′𝐵 = 𝑅𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝐵 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑀𝐵   

𝜃′ 𝜃" 

𝑀𝐵𝛼′𝐵𝐵 𝑀𝐵𝛼"𝐵𝐵 

 

𝑀𝐵 𝑀𝐵 
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𝛼′𝐵𝐵 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

 

As inclinações e coeficientes de flexibilidade angular podem ser determinados pelos 

métodos conhecidos de cálculo de deflexão. Nesse trabalho, entretanto, usou-se a tabela de 

deflexões e inclinações de vigas, retirada do livro “Análise das estruturas” R.C.Hibeller 

representada na figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Tabela de deflexões e inclinações de vigas. Hibbeler (2013) 

 

A partir da tabela, calculou-se as inclinações e os coeficientes de flexibilidade angular. 
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𝜃′𝐵 =
𝑃𝐿2

16𝐸𝐼
=

348,2. 42

16𝐸𝐼
=

348,2

𝐸𝐼
 (3.3) 

 

𝜃"𝐵 =
𝑃𝐿2

16𝐸𝐼
=

348,2. 42

16𝐸𝐼
=

348,2

𝐸𝐼
 (3.4 ) 

 

𝛼′𝐵𝐵 =
𝑀𝐿

3𝐸𝐼
=

1.4

3𝐸𝐼
=

4

3𝐸𝐼
 (3.5) 

 

𝛼"𝐵𝐵 =
𝑀𝐿

3𝐸𝐼
=

1.4

3𝐸𝐼
=

4

3𝐸𝐼
 (3.6) 

 

A partir da equação de compatibilidade 3.2, obtêm-se o momento em B. 

348,2

𝐸𝐼
+

348,2

𝐸𝐼
+ 𝑀𝐵 × (

4

3𝐸𝐼
+

4

3𝐸𝐼
) = 0 

𝑀𝐵 = −261,15 𝑘𝑁. 𝑚 

 

Após obter o valor do momento no ponto B, as forças de reação foram obtidas através 

do equilíbrio nas duas vigas resultantes do corte, conforme mostrado na figura 3.6. 

 

Figura 3.6 - Esquema da viga em análise. Autoria própria (2021). 
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∑ 𝑀𝐵(𝑉𝑖𝑔𝑎 1) = 0 𝐴𝑦 × 4 − 𝐹 × 2 − 𝑀𝐵 = 0 (3.7) 

𝐴𝑦 = 108,81 𝑘𝑁 

∑ 𝑀𝐵(𝑉𝑖𝑔𝑎 2) = 0 𝐶𝑦 × 4 − 𝐹 × 2 − 𝑀𝐵 = 0 (3.8) 

𝐶𝑦 = 108,81 𝑘𝑁 

∑ 𝐹𝑌 = 0 𝐴𝑦+𝐵𝑦 + 𝐶𝑦 = 0 (3.9) 

 𝐵𝑦 = 478,78 𝑘𝑁 

 

Os diagramas de esforço cortante e momento fletor são mostrados na figura 3.7 e 3.8. 

 

Figura 3.7 - Diagrama de esforço cortante. Autoria própria (2021). 

 

Figura 3.8 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 

Para a escolha do perfil, a área mínima de seção da viga deve ser: 

𝐴𝐴𝑙𝑚𝑎 =
𝑉𝑚á𝑥

τ𝑎
=  

239,4

150
= 15,96 𝑐𝑚2 
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O módulo de resistência à flexão é calculado a partir do momento fletor máximo obtido 

do diagrama. 

𝑊𝑥 =
𝑀𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

261,2 𝑘𝑁. 𝑚

260 𝑀𝑃𝑎
= 1004,6 𝑐𝑚³ (3.10 ) 

Com o auxílio da tabela de bitolas de perfis W da Gerdau, selecionamos o perfil              

W 250 X 101,0 (H), que apresenta módulo de resistência ligeiramente maior que o encontrado, 

já que o peso próprio ainda não foi considerado. As características e dimensões principais do 

perfil encontram-se na tabela 3.1 e figura 3.9. 

Tabela 3.1 - Características perfil W 250 X 101,0. Gerdau (2021). 

Massa 

Linear 

𝑲𝒈/𝒎 

Área 

𝒄𝒎𝟐 

Wx 

𝒄𝒎𝟑 

Ix 

𝒄𝒎𝟒 

Wy 

𝒄𝒎𝟑 

Iy 

𝒄𝒎𝟒 

101,0 128,7 1238,8 16352,0 431,8 5549,0 

 

 

Figura 3.9 - Dimensões Perfil W 200 X 86,0. Autoria própria (2021). 

3.1.1 Solicitações devido a carga de serviço  

Após a definição do perfil, determina-se a solicitação devido a carga de serviço. 
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𝑆𝑙 =
𝑀

𝑊𝑥
=

261,2

1238,8
= 210,8 𝑀𝑃𝑎 (3.11) 

3.1.2 Solicitações devido ao peso próprio 

O peso próprio pode ser calculado a partir da equação 3.12. 

𝑃𝑝 = 𝑀𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 . 𝑔 = 101,0 𝑥  9,81 × 8 = 7296,5  𝑁/𝑚 (3.12 ) 

Para traçar os diagramas de cortante e de momento fletor em relação ao peso próprio, 

novamente é necessário fazer a análise a partir do método da força, já que a viga é hiperestática. 

𝜃′𝐵 = 𝜃"𝐵 =
𝑊𝐿3

24𝐸𝐼
=

7,3. 43

24𝐸𝐼
=

19,5

𝐸𝐼
 (3.13) 

 

𝛼′𝐵𝐵 = 𝛼"𝐵𝐵 =
𝑀𝐿

3𝐸𝐼
=

1.4

3𝐸𝐼
=

4

3𝐸𝐼
 (3.14) 

Substituindo os valores na equação da compatibilidade, encontra-se o momento no 

apoio B. 

19,5

𝐸𝐼
+

19,5

𝐸𝐼
+ 𝑀𝐵 × (

4

3𝐸𝐼
+

4

3𝐸𝐼
) = 0 

𝑀𝐵 = 14,6 𝑘𝑁. 𝑚 

Fazendo o somatório dos momentos no ponto B das duas vigas e o somatório das forças 

de reação em Y, obtém-se as reações nos apoios. A figura 3.10 ilustra o problema. 

 

Figura 3.10 – Esquema da viga em análise. Autoria própria (2021). 
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∑ 𝑀𝐵(𝑉𝑖𝑔𝑎 1) = 0 𝐴𝑦 × 4 − 𝐹 × 4 × 2 + 14,6 = 0 (3.15) 

𝐴𝑦 = 11,0 𝑘𝑁 

∑ 𝑀𝐵(𝑉𝑖𝑔𝑎 2) = 0 𝐶𝑦 × 4 − 𝐹 × 4 × 2 + 14,6 = 0 (3.16) 

𝐶𝑦 = 11,0 k𝑁 

∑ 𝐹𝑌 = 0 𝐴𝑦 − 7,3 × 8 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑦 = 0 (3.17) 

𝐵𝑦 = 36,5 k𝑁 

Os diagramas de cortante e momento fletor são mostrados na figura 3.11 e 3.12. 

 

Figura 3.11 - Diagrama de esforço cortante. Autoria própria (2021). 

 

 

Figura 3.12 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 
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A partir do momento máximo obtido através do diagrama de momento fletor, encontra-

se a solicitação devido ao peso próprio. 

𝑆𝑔 =
𝑀

𝑊𝑥
=

14,6 𝐾𝑁. 𝑚

1238,8 𝑐𝑚³
= 11,8 𝑀𝑃𝑎 (3.18) 

3.1.3 Solicitações devido aos efeitos climáticos 

Novamente, considera-se que a estrutura projetada suportará ventos de velocidade 

máxima igual a 72 km/h, logo a pressão aerodinâmica é 250 N/m², conforme visto na tabela 8. 

A partir da equação 2.13 determinou-se a força resultante dos esforços devido ao vento. 

𝐹𝑤 = 𝐶𝐴𝑃𝑎  (3.19) 

Onde:  

A área da superfície exposta ao vento é calculada como mostrado na equação 3.20. 

𝐴 = 8000𝑥 128,7 = 333.000 𝑚𝑚2 = 1,03 𝑚2 (3.20)  

A partir da tabela 8 da norma NBR 8400, mostrada anteriormente, define-se o 

coeficiente aerodinâmico. Como 
𝐿

ℎ
= 30,3 , assumiu-se que C = 1,6. 

A força resultante dos esforços devido ao vento é, portanto: 

𝐹𝑤 = 𝐶𝐴𝑃𝑎 = 1,6 × 1,03 × 250 = 412 𝑁 

Dividindo a força Fw pelo comprimento da viga, encontra-se o carregamento 

distribuído resultante da força do vento, conforme expresso na equação. 

𝐹𝑤

𝐿𝑉𝑖𝑔𝑎
=

412 𝑁

8 𝑚
= 51,5 𝑁/𝑚 (3.21) 

Novamente, calculou-se as rotações, e posteriormente as reações em cada apoio. 

𝜃′𝐵 = 𝜃"𝐵 =
𝑊𝐿3

24𝐸𝐼
=

51,5. 10−3. 43

24𝐸𝐼
=

0.1

𝐸𝐼
 (3.22) 
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𝛼′𝐵𝐵 = 𝛼"𝐵𝐵 =
𝑀𝐿

3𝐸𝐼
=

1.4

3𝐸𝐼
=

4

3𝐸𝐼
 (3.23) 

Substituindo os valores na equação da compatibilidade, encontra-se o momento no 

apoio B. 

0,1

𝐸𝐼
+

0,1

𝐸𝐼
+ 𝑀𝐵 × (

4

3𝐸𝐼
+

4

3𝐸𝐼
) = 0 

𝑀𝐵 = 0,103 𝑘𝑁. 𝑚 

Fazendo o somatório dos momentos no ponto B das duas vigas encontra-se os valores 

das reações de apoio. A figura 3.13 ilustra a situação. 

 

Figura 3.13 - Esquema da viga em análise. Autoria própria (2021). 

∑ 𝑀𝐵(𝑉𝑖𝑔𝑎 1) = 0 𝐴𝑦 × 4 − 𝐹 × 4 × 2 + 103 = 0 (3.24) 

𝐴𝑦 = 77,3 𝑁 

∑ 𝑀𝐵(𝑉𝑖𝑔𝑎 2) = 0 𝐶𝑦 × 4 − 𝐹 × 4 × 2 + 103 = 0 (3.25) 

𝐶𝑦 = 77,3 𝑁 

∑ 𝐹𝑌 = 0 𝐴𝑦 − 51,5 × 8 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑦 = 0 (3.26) 

𝐵𝑦 = 257,4 𝑁 
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As figuras 3.14 e 3.15 mostram os diagramas de cortante e momento fletor em relação 

a carga de vento em Newtons. 

 

Figura 3.14 - Diagrama de esforço cortante. Autoria própria (2021). 

 

 

Figura 3.15 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 

 

Com o momento máximo obtido através do diagrama, calcula-se a solicitação dos 

esforços oriundos do vento. 

𝑆𝑤 =
𝑀

𝑊𝑦
=

103,0 𝑁. 𝑚

 431,8 × 10−6𝑚3
= 0,24 𝑀𝑃𝑎  (3.27) 

3.2 COMPOSIÇÃO DAS TENSÕES 

Por fim, calcula-se a tensão efetiva, que deve ser menor que a tensão admissível. 

𝑀𝑋(𝑆𝐺 +  𝜓𝑆𝐿) +  𝑆𝑊 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

(11,8 + 1,15 × 210,8) + 0,24 = 254,5 𝑀𝑃𝑎 < 260 𝑀𝑃𝑎 
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Como a tensão efetiva é menor que a tensão admissível as vigas estão bem 

dimensionadas em relação aos efeitos da carga, peso próprio e vento. 

3.3 FLAMBAGEM LOCALIZADA 

Para a análise da flambagem localizada nas vigas transversais, considerou-se que não 

são necessários reforços. Dessa forma, considerou-se que a viga é composta de um único painel 

em sua lateral, com as solicitações mostradas na Figura 3.16 devido à carga e ao peso próprio. 

Os valores de a e b são, respectivamente, o comprimento e a altura da viga, onde a = 8000 mm 

e b = 264,2 mm. 

 

Figura 3.16 - Solicitações devido a carga e ao peso próprio. Autoria própria (2021). 

 

A partir do software FTOOL, traçou-se os diagramas de cortante e momento fletor, 

mostrados nas figuras 3.17 e 3.18. 

 

Figura 3.17 - Diagrama de esforço cortante. Autor (2021). 
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Figura 3.18 - Diagrama de momento fletor. Autoria própria (2021). 

 

Conforme dito anteriormente considerou-se que a viga não tem reforços e, portanto, 

apresenta apenas um painel. Dessa forma, a partir dos diagramas obteve-se o cortante e o momento 

fletor devido ao peso próprio e à carga no ponto a/2 = 4 m. 

V = 257,6 k𝑁 

M = 275,8 𝑘𝑁. 𝑚 

A viga em análise possui três apoios, dessa maneira, no ponto analisado (X = 4 m) a 

viga apresenta tensões trativas na parte superior e tensões compressivas na parte inferior.  

𝜎1 =
𝑀𝑐1

𝐼
=

275,8 𝐾𝑁. 𝑚 × 0,132 𝑚

16.532 × 100−4 𝑚4
= 220,2 𝑀𝑃𝑎 (3.28  ) 

Como a viga é simétrica em relação ao eixo x as tensões são simétricas, portanto, a 

tensão na aba inferior é o inverso da tensão na aba superior. 

𝜎2 = −220,2 𝑀𝑃𝑎 

A partir da equação 3.29 calcula-se a tensão devido ao cortante. 

𝜏1 =
𝑉

𝐴𝑎𝑙𝑚𝑎
=

257,6 𝐾𝑁

2677,5 𝑚𝑚²
= 96,2 𝑀𝑃𝑎 (3.29) 

Após o cálculo das tensões de flexão e cisalhamento, calcula-se a tensão de referência de 

Euler em relação a alma, que é o painel crítico. 

𝜎𝑅
𝐸 =

𝜋2 × 207000

12 × (1 − 0,32)
× (

11,9

264,2
)

2

= 379,5 𝑀𝑃𝑎 
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A partir da tabela 46 da norma, representada anteriormente na figura 2.18, classifica-

se o painel como N° 3 e N°5.  

Para o caso 3, tem-se que o coeficiente de flambagem 𝐾𝜎 é: 

𝐾𝜎 = 23,9 

Onde: 

𝜃 =
𝜎1

𝜎2
= −1 

𝛼 =
𝑎

𝑏
=

8000

264,2
= 30,3 

Têm-se, portanto, que: 

Para o caso 5, a partir da tabela da figura 22 obtêm-se o coeficiente de flambagem 𝐾𝜏 

para 𝛼 ≥ 1. 

𝐾𝜏 = 5,34 +
4

𝛼2
 

𝐾𝜏 = 5,34 +
4

30,32
= 5,34 

As tensões críticas de flambagem são calculadas a seguir. 

𝜎𝑐𝑟
𝑣 = 𝐾𝜎 × 𝜎𝑅

𝐸 = 9070,0 𝑀𝑃𝑎 

𝜏𝑐𝑟
𝑣 = 𝐾𝜏 × 𝜎𝑅

𝐸 = 2026,5 𝑀𝑃𝑎 

Após obter valores das tensões críticas de flambagem é feita a primeira verificação. 

𝜎1 < 𝜎𝑐𝑟
𝑣 ⟶ 220,2 < 9070,0 𝑀𝑃𝑎 

𝜏1 < 𝜏𝑐𝑟
𝑣 ⟶ 96,2 < 2026,5 𝑀𝑃𝑎 

Por fim, calculou-se a tensão combinada e comparou-se com a tensão combinada 

crítica. 

𝜎𝑐 = √𝜎1
2 + 3𝜏2 = 276,1𝑀𝑝𝑎 
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𝜎𝑐𝑟.𝑐
𝑣 =

√𝜎1
2 + 3𝜏2

1 + 𝜃
4

𝜎
𝜎𝑐𝑟

𝑣 + √(
3 − 𝜃

4
𝜎

𝜎𝑐𝑟
𝑣 )

2

+ (
𝜏

𝜏𝑐𝑟
𝑣 )

2

= 5178,9 𝑀𝑃𝑎 

O coeficiente de segurança para flambagem localizada para um painel inteiriço de caso 

II de solicitação encontrado é igual a: 

𝐶. 𝑆 = 1,50 + 0,125(−1 − 1) = 1,25 

Dessa forma, têm-se que: 

𝜎𝑐𝑟.𝑐
𝑣

1,25
> 𝜎𝑐 ⟶ 4143,1 𝑀𝑃𝑎 > 276,1 𝑀𝑃𝑎 

Portanto, a viga não sofrerá flambagem localizada. 
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4 VERIFICAÇÃO CONTRA A FADIGA NAS SOLDAS 

A verificação à fadiga é a última das verificações sugeridas pela norma, 

complementando as verificações feitas em relação ao limite elástico e à flambagem. Segundo a 

norma, caso as tensões admissíveis à fadiga determinadas forem superiores às tensões 

encontradas nas outras verificações, a estrutura analisada não irá sofrer falha por fadiga.  

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA JUNTA 

O primeiro passo a ser realizado na verificação à fadiga é a classificação das juntas, 

que é feita a partir da tabela 62 da norma, representada parcialmente nas figuras 4.1 e 4.2. As 

juntas são classificadas em função dos efeitos de entalhe mais ou menos importantes que 

ocasionam. 

 

Figura 4.1 - Classificação das juntas soldadas. NBR 8400 (1984). 

 

Figura 4.2 - Classificação das juntas soldadas. NBR 8400 (1984). 
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A estrutura projetada possui dois tipos de solda diferentes, a solda da emenda dos 

perfis e a solda das vigas transversais sobre as longitudinais, que são caracterizadas como K2 

2.11 e K3 3.2, respectivamente. A solda K2 deve ser realizada com qualidade especial, enquanto 

a K3 pode ser feita com qualidade comum. 

Para uma solda topo a topo qualidade especial a norma determina que a base do cordão 

seja removida antes da execução da solda no dorso. Não é permitido cratera de extremidade e 

o cordão deve ser esmerilhado ao pé da chapa paralelamente ao sentido das forças. 

Já para solda em ângulo qualidade comum é necessário que as bordas do cordão não 

tenham entalhes e caso necessário seja feito o esmerilhamento. 

4.2 TENSÕES ATUANTES E RELAÇÃO R 

Os valores das tensões calculadas nas seções anteriores são mostrados a seguir: 

 Tensão causada pelo peso próprio 𝜎𝑥𝑝𝑝 = 0,47 MPa. 

 Tensão causada pela carga de serviço 𝜎𝑥𝑙 = 122,1 MPa. 

 Tensão de cisalhamento média na viga longitudinal 𝜏𝑥𝑦 =
139,3𝐾𝑁

2350,4 𝑐𝑚²
 = 59,2 

MPa. 

 Tensão de cisalhamento média na viga transversal 𝜏𝑥𝑦 =
257,6 𝐾𝑁

2677,5 𝑐𝑚²
 = 96,2 MPa  

As tensões máximas e mínimas são obtidas a partir da equação 4.1 e 4.2. 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎𝑥𝑝𝑝 + 𝜎𝑥𝑙 = 122,57 𝑀𝑃𝑎 (4.1) 

 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 0,47 𝑀𝑃𝑎 (4.2) 

Após obtidos os valores das tensões máximas e mínimas calcula-se o coeficiente R, 

que representa a relação entre esses valores. As equações 4.3 e 4.4 mostram o coeficiente R 

para a tensão normal e tensão de cisalhamento, respectivamente. 
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𝑅𝜎 =
𝜎𝑚á𝑥

𝜎𝑚𝑖𝑛
=

122,57

0,47
= 0,004 ≅ 0 (4.3) 

 

𝑅𝜏 =
𝜏𝑚á𝑥

𝜏𝑚𝑖𝑛
=

59,2

−59,2
= −1 (4.3) 

4.3 VERIFICAÇÃO 

Nessa etapa da verificação contra a fadiga das juntas soldadas compara-se as tensões 

máximas, tensões de cisalhamento e tensões combinadas com as tensões admissíveis de fadiga, 

que são obtidas através dos diagramas e tabela da figura 4.3 e 4.4. 

 

Figura 4.3 - Curva de tensões admissíveis no material e cordões de solda para estrutura Gr.3.  NBR 8400 (1984). 
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Figura 4.4 - Tensão admissível de flambagem em função do tipo de junta. NBR 8400 (1984). 

 

Figura 4.5 - Tensão admissível de flambagem em função do tipo de junta. NBR 8400 (1984). 
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4.3.1 Verificação em relação a tensão máxima 

Como o aço utilizado para fabricação das vigas (A 572 GR 50) tem limite de resistência 

superior a 420 MPa, obtém-se do diagrama que: 

 Solda K2 (Solda da emenda das vigas longitudinais). 

𝜎𝑎𝑓 > 𝜎𝑚á𝑥 → 175 𝑀𝑃𝑎 > 122,57𝑀𝑃𝑎  

 Solda K3 (Solda das vigas transversais sobre as vigas longitudinais). 

𝜎𝑎𝑓 > 𝜎𝑚á𝑥 → 175 𝑀𝑃𝑎 > 122,57𝑀𝑃𝑎  

 

4.3.2 Verificação em relação ao cisalhamento 

Em relação ao cisalhamento obtêm-se que: 

 Solda K2 (Solda da emenda das vigas longitudinais). 

𝜏𝑎𝑓 > 𝜏𝑚á𝑥 → 168 𝑀𝑃𝑎 > 59,2 𝑀𝑃𝑎  

 Solda K3 (Solda das vigas transversais sobre as vigas longitudinais). 

𝜏𝑎𝑓 > 𝜏𝑚á𝑥 → 168 𝑀𝑃𝑎 > 96,2 𝑀𝑃𝑎  

4.3.3 Verificação em relação à tensão combinada 

Para garantir que não haverá fadiga resultante da combinação das solicitações, a norma 

determina que a equação 4.4 seja satisfeita. 

(
𝜎𝑥 𝑚á𝑥

𝜎𝑥𝑎
)

2

+ (
𝜎𝑦 𝑚á𝑥

𝜎𝑦𝑎
)

2

−
𝜎𝑥 𝑚á𝑥.𝜎𝑦 𝑚á𝑥

|𝜎𝑥𝑎||𝜎𝑦𝑎|
+ (

𝜏𝑥𝑦 𝑚á𝑥

𝜏𝑥𝑦𝑎
)

2

≤ 1 (4.4) 

 

 Solda K2 (Solda da emenda das vigas longitudinais). 

(
122,57

277,5
)

2

+ (
59,2

168,0
)

2

= 0,32 ≤ 1 

 Solda K3 (Solda das vigas transversais sobre as vigas longitudinais). 

(
122,57

212,1
)

2

+ (
96,2

168,0
)

2

= 0,66 ≤ 1 
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Após todas as verificações garantiu-se que a estrutura não sofrerá falha por fadiga nas 

soldas. 
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5 MECANISMOS 

Os mecanismos podem ser definidos como um subconjunto de uma máquina, responsável 

pela aplicação de deslocamentos à carga. Geralmente, os mecanismos representam cerca de 20% 

do peso total de um equipamento ao passo que o custo pode chegar até 50% do custo total da 

máquina.  

5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS 

Para o dimensionamento dos mecanismos, a norma os classifica em diferentes grupos, 

conforme o serviço que efetuam. Para a escolha do grupo que determinado mecanismo se enquadra, 

leva-se em consideração a classe de funcionamento e o estado de solicitação. 

5.1.1 Classe de funcionamento 

A classe de funcionamento representa o tempo médio de uso diário, em horas, de um 

mecanismo. A norma somente considera que um mecanismo está em funcionamento quando 

esse estiver em movimento. A partir da tabela 5.1 retirada da norma NBR 8400, a classe de 

funcionamento dos mecanismos pode ser definida como V 0,25. 

Tabela 5.1 - Classe de funcionamento. NBR 8400 (1984). 

Classe de funcionamento 

Tempo médio de 

funcionamento diário 

estimado (h) 

Duração total teórica da 

utilização (h) 

V 0,25 tm ≤ 0,5  ≤800 

V 0,5 0,5 < tm ≤ 1 1600 

V 1 1 < tm ≤ 2 3200 

V 2 2 < tm ≤ 4 6300 

V 3 4 < tm ≤ 8 12500 

V 4 8 < tm ≤ 16 25000 

V 5 tm > 16 50000 

 

5.1.2 Estado de solicitação 

O estado de solicitação caracteriza a proporção da solicitação máxima que um mecanismo 

ou um elemento de mecanismo é frequentemente submetido. A partir da tabela 5.2, retirada da 

norma NBR 8400, define-se o estado de solicitação como 2. 
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Tabela 5.2 - Estados de solicitação. NBR 8400 (1984). 

Estados de 

solicitação 
Definição 

Fração da solicitação 

máxima 

1 

Mecanismos ou elementos de mecanismos sujeitos 

a solicitações reduzidas e raras vezes a solicitações 

máximas. 

P = 0 

2 

Mecanismos ou elementos de mecanismos 

submetidos, durante tempos sensivelmente iguais, a 

solicitações reduzidas, médias e máximas. 

P =1/3 

3 

Mecanismos ou elementos de mecanismos 

submetidos na maioria das vezes a solicitações 

próximas à solicitação máxima. 

P = 2/3 

 

5.1.3 Classificação dos mecanismos em grupos 

A partir das classes de funcionamento e dos estados de solicitação, classificou-se os 

mecanismos como grupo 1 Bm, conforme mostrado na tabela 5.3. 

Tabela 5.3 - Classes de funcionamento. NBR 8400 (1984). 

Estados de 

solicitação 

Classes de funcionamento 

V 0,25 V 0,5 V1 V2 V3 V4 V5 

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

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

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

 

5.2 DIMENSIONAMENTO DOS MECANISMOS 

5.2.1 Cabo de aço 

A escolha do diâmetro dos cabos de aço é feita em função do grupo em que o 

mecanismo foi classificado. Para determinar o diâmetro mínimo do cabo, a norma utiliza a 

equação 5.1. 

𝑑𝑐 = Q√𝑇 (5.1) 
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Onde:  

Q: Coeficiente que depende do grupo no qual o cabo está classificado e é obtido a 

partir da tabela 5.4, retirada da norma. 

T: Esforço máximo de tração T em daN. 

Tabela 5.4 - Valores mínimos de Q. NBR 8400 (1984). 

Grupo do mecanismo 
Valores mínimos de Q 

Cabo normal Cabo não rotativo 

1 Bm 0,265 0,280 

1 Am 0,280 0,300 

2 m 0,300 0,335 

3 m 0,335 0,375 

4 m 0,375 0,425 

5 m 0,425 0,475 

 

Para o cálculo do esforço de tração utilizou-se a equação 5.2. 

𝑇 =
𝐾1. 𝐾2. 𝐶𝑠𝑣. 𝜑. 981

𝑛
 (5.2) 

Onde:  

𝐾1 = Coeficiente para majorar o valor da tração que está relacionado ao peso próprio 

do cabo, das polias, moitão ou gancho. Varia de 1 a 1,2. 

𝐾2 = Coeficiente para majorar o valor da tração que está relacionado à flexão do cabo 

ao passar por polias. Pode-se fazer 𝐾2 = 1,02𝑛. 

C𝑠𝑣 = Carga de serviço (t) 

𝜑 = Coeficiente dinâmico 

𝑛 = Número de cabos que saem do moitão 

 

O carro de translação que está sendo projetado irá operar sob um plano inclinado que 

faz 4° com a horizontal. Dessa forma, para calcular a carga que o cabo de aço deverá suportar 
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é necessário fazer o equilíbrio das forças atuantes, representadas no diagrama de corpo livre da 

figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Diagrama de corpo livre das forças que serão suportadas pelo cabo de aço. Autoria própria (2021). 

 

Onde: 

𝑃 = 𝑃𝑃𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠 + 𝑃𝑃𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑖𝑠 + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎çã𝑜 

𝑁 = 𝑃. cos 4° 

𝐶𝑠𝑣 = 𝐹𝑎𝑡 + 𝑃. sin 4° 

𝐹𝑎𝑡 = 𝜇. 𝑁 

Têm-se então que: 

𝑃 = 30 × 3 × 86 + 11 × 8 × 101 + 852.000 = 868,6 𝑡 

𝑁 = 868,6 × cos 4 = 866,5 𝑡 

𝐶𝑠𝑣 = 0,02 × 866,5 + 868,6 × sin 4° = 77,9 𝑡 

 

Os coeficientes de atrito estático e dinâmico para rodas de aço sobre trilhos de aço 

foram encontrados a partir da figura 5.2, retirada da tabela da regra DNV-GL ST N001. 
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Figura 5.2 - Coeficientes de atrito mais comuns. DNV-GL ST N 001 (2016). 

 

Com os valores encontrados, pode-se então calcular a tração que o cabo deve suportar 

e posteriormente, o diâmetro mínimo requerido. 

𝑇 =
1,05 × 1,028 × 77,9 × 1,15 × 981

8
= 13514,7 𝑑𝑎𝑁 

𝑑𝑐 = 0,265√13514,7 = 30,8 𝑚𝑚 

A partir do diâmetro encontrado, utilizou-se o catálogo da empresa CIMAF, para 

escolher o cabo comercial mais próximo do diâmetro calculado.  
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Figura 5.3 - Tabela de cabos de aço classe 6x19 alma de fibra. Cimaf (2021). 

 

A partir da figura 5.3, escolheu-se o cabo especificado a seguir: Cabo de aço 32 mm, 

6x19 Seale + AF EIPS, Torção regular a direita, comprimento igual a 320 m. 

Com a equação 5.3, define-se o fator de segurança. 

𝐹𝑆 =
𝐶𝑅𝑀

𝐶𝑇
 (5.3) 

Onde:  

CRM: Carga de ruptura mínima  

CT: Carga de trabalho  
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𝐹𝑆 =
66,5

13,77
= 4,8 

5.2.2 Polias 

Segundo a recomendação da norma NBR 8400, a escolha das polias deve ser feita a 

partir do diâmetro mínimo de enrolamento de um cabo, conforme a equação 5.4. 

𝐷𝑒 = 𝐻1 × 𝐻2 × 𝑑𝑐 (5.4) 

Onde: 

 𝐻1= Coeficiente que depende do grupo em que o mecanismo está classificado. O valor 

de 𝐻1é determinado através da tabela 5.5, e nesse caso é igual a 16. 

𝑑𝑐= Diâmetro do cabo de aço. 

𝐻2 = Coeficiente que depende do número de polias no circuito e do número de 

inversões dos sentidos dos enrolamentos. O valor de 𝐻2 é determinado na tabela 5.6, a partir do 

parâmetro 𝑊𝑡 . 

Onde: 

𝑊𝑡=  Somatório de W. 

W = 1 para tambor. 

W = 2 para cada polia que não gera inversão de sentido de enrolamento no percurso 

do cabo. 

W = 4 para cada polia que gera uma inversão de sentido de enrolamento. 

W = 0 para polias de compensação. 
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Tabela 5.5 - Valores de 𝐻1. NBR 8400 (1984). 

Grupo do 

mecanismo 

Tambores Polias Polias de compensação 

Cabo 

normal 

Cabo não 

rotativo 

Cabo 

normal 

Cabo não 

rotativo 

Cabo 

normal 

Cabo não 

rotativo 

1 Bm 16 16 16 18 14 16 

1 Am 16 18 18 20 14 16 

2 m 18 20 20 22,4 14 16 

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

4 m 22,4 25 25 18 16 18 

5 m 25 28 28 31,5 18 20 

 

Tabela 5.6 - Valores de 𝐻2 . NBR 8400 (1984). 

𝑾𝒕 ≤ 𝟓 6 a 9 ≥ 𝟏𝟎 

𝑯𝟐 1 1,12 1,25 

 

A figura 5.4 ilustra o arranjo dos cabos para o cálculo de 𝑊𝑡. 

 

Figura 5.4 - Esquema do enrolamento do cabo de aço. Autoria própria  (2021). 

 

𝑊𝑡 = 1 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2 = 21 

Com o valor de 𝑊𝑡  encontrado, através da tabela 5.4 encontrou-se que 𝐻2 = 1,25. 

Calcula-se então o valor do diâmetro da polia.  

𝐷𝑒 = 16 × 1,25 × 32 = 640 𝑚𝑚 

 

 



61 

 

5.2.3 Moitão 

Conforme calculado na seção 5.2.2, o esforço de tração que o gancho do moitão deve 

suportar é igual a 77,9 toneladas. Portanto, com o auxílio do catálogo da empresa ALTA 

INDUSTRIAL, mostrado na figura 5.5, escolheu-se o modelo MTL-6380334, cuja capacidade 

de carga é 80 toneladas. 

 

Figura 5.5 - Catálogo de moitões. Alta Industrial. 

5.2.4 Tambor 

O dimensionamento do tambor se dá da mesma forma que o dimensionamento das 

polias. Dessa forma, através das tabelas 5.5 e 5.6 define-se os coeficientes 𝐻1 = 16 e 𝐻2 = 1. 

O diâmetro mínimo encontrado é de 512 mm.  

𝐷𝑡 = 16 × 1 × 32 = 512 𝑚𝑚 

5.2.5 Guincho 

Para escolha do guincho utilizou-se o catálogo da empresa ENQUIP. Conforme 

calculado na seção 5.1.2, o guincho deverá ter capacidade mínima de tração igual a 13514,7 

daN, capacidade para operar e armazenar 320 m de cabo de aço com 32 mm de diâmetro. Sendo 

assim, analisando a figura 5.6, optou-se pela série GHL 20450, cuja capacidade nominal é de 

45 toneladas força e suporta cabos de aço de até 38 mm de diâmetro. 
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Figura 5.6 - Guinchos hidráulicos Enquip. https://www.enquip.com.br 

 

Foi feito contato com o fornecedor, que analisando os requisitos de projeto 

recomendou a escolha do tambor V, que possui as dimensões mostradas na figura 5.7.  

 

Figura 5.7. Capacidade de armazenamento do tambor V. Enquip (2022) 
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5.2.6 Rodas  

Verificou-se se as rodas resistem a carga máxima a que são submetidas, levando em 

consideração alguns parâmetros como o material que a constitui; tipo do trilho em que rola; sua 

rotação e o grupo em que está classificado o mecanismo. Uma roda corretamente dimensionada 

deve assegurar, sem desgaste excessivo, o serviço normal do equipamento. NBR 8400. 

A tabela 5.7 a seguir ilustra os dados necessários para o dimensionamento das rodas. 

Tabela 5.7 - Dados para o dimensionamento das rodas. Autoria própria (2021). 

Descrição Dados 

Número de rodas 43 Rodas 

Limite de resistência do aço das rodas 655 MPa 

𝐹𝑚𝑖𝑛 =
Peso próprio estrutura 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
 

386,7 𝐾𝐺

𝑅𝑜𝑑𝑎
 

𝐹𝑚á𝑥 =
Peso próprio estrutura + Carga de serviço 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠
 

20 𝑇

𝑅𝑜𝑑𝑎
 

Velocidade de translação da máquina 
15 𝑚

𝑚𝑖𝑛
 

Classe de utilização V 0,25 

Estado de solicitação 2 (𝑃 =
1

3
) 

 

Para o caso II de solicitação, a norma define que o diâmetro mínimo da roda deve ser 

escolhido de acordo com a equação 5.7. 

𝐷𝑟 =
𝐹𝑟

𝑏 × 𝑃𝑙𝑖𝑚 × 𝐶1 × 𝐶2
 (5.7) 

Onde: 

𝐹𝑟= Força radial sobre a roda. 

𝑏= boleto do trilho. 

𝑃𝑙𝑖𝑚= Pressão limite de contato, obtido a partir da tabela. 

𝐶1= Coeficiente que varia em função da rotação da roda, do diâmetro e da velocidade 

de translação. É obtido a partir das tabelas 5.9 e 5.10. 



64 

𝐶2= Coeficiente que depende do grupo do mecanismo. É obtido a partir da tabela 5.11. 

A força radial 𝐹𝑟 é calculada a partir da equação 5.8. 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑚𝑖𝑛 + 2 × 𝐹𝑚á𝑥

3
 (5.8) 

Obtém-se então que  

𝐹𝑟 =
386,7 + 2 × 20200

3
= 13,6 𝑡 

A partir da tabela 5.8, define-se a pressão limite sendo igual 5,6 Mpa. 

Tabela 5.8 - Pressão limite. NBR 8400 (1984). 

𝜎𝑟 do material 

 (daN/mm²) 

Pressão limite  

(daN/mm²) 

>50 0,50 

>60 0,56 

>70 0,65 

>80 0,72 

 

O trilho escolhido foi o perfil americano A75, determinado com o auxílio do catálogo 

da empresa COMERCIAL FORTE, mostrado na figura 5.8. 

 

Figura 5.8 - Tabela de trilhos perfis americanos.Catálago Comercial Forte. 
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A determinação do coeficiente 𝐶1 é feita em função da rotação ou do diâmetro da roda, 

conforme mostrado nas tabelas 5.9 e 5.10. Entretanto, não é possível determinar esses valores 

diretamente. Dessa forma, supôs-se um valor de 𝐶1  inicial encontrando uma primeira 

aproximação para o diâmetro da roda. Em seguida, repetiu-se o processo até encontrar a 

dimensão final. 

1ª aproximação 

Supondo o valor de 𝐶1 = 1 

𝐷𝑟 =
13600 × 9,81

75 × 5,6 × 1,12
= 283,6 

Normalizando pela tabela 5.10 o valor encontrado, obtém-se que 𝐷𝑟 = 315𝑚𝑚  e 

𝐶1 = 1,09. Ao aplicar mais uma vez a equação 5.7, agora com o novo valor do coeficiente 𝐶1 

obtém-se o diâmetro final. 

2ª aproximação 

𝐷𝑟 =
13600 × 9,81

100 × 5,6 × 1,12 × 1,09
= 260,2 

Buscando o valor do diâmetro mais próximo e maior que 260,2 presente na tabela 5.10, 

obtém-se que: 

𝐷𝑟 = 315 𝑚𝑚 

A partir do catálogo de rodas forjadas da empresa ALTA INDUSTRIAL, escolheu-se 

o modelo CS-315 com espessura de 85 mm. A roda escolhida apresenta folga de 10 mm em 

relação ao boleto do trilho, conforme sugerido na norma. 

 

Figura 5.9 - Catálogo de rodas forjadas. Alta Industrial. 
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Tabela 5.9 - Valores de C1 em função da rotação da roda. NBR 8400 (1984). 

Rotação da 

roda (RPM) 
𝑪𝟏 

Rotação da 

roda (RPM) 
𝑪𝟏 

Rotação da 

roda (RPM) 
𝑪𝟏 

200 0,66 50 0,94 16 1,09 

160 0,72 45 0,96 14 1,1 

125 0,77 40 0,97 12,5 1,11 

112 0,79 35,5 0,99 11,2 1,12 

100 0,82 31,5 1 10 1,13 

90 0,84 28 1,02 8 1,14 

80 0,87 25 1,03 6,3 1,15 

71 0,89 22,4 1,04 5,6 1,16 

63 0,91 20 1,06 5 1,17 

56 0,92 18 1,07   

 

Tabela 5.10 - Valores de C1 em função do diâmetro e da velocidade de translação. NBR 8400 (1984). 

Diâmetro 

da roda 

em mm 

Velocidade de translação m/min 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1250 - - - 1,17 1,15 1,14 1,13 1,11 1,09 1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,91 
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Tabela 5.11 - Valores de C2. NBR 8400 (1984). 

Grupo do mecanismo 𝑪𝟐 

1 Bm – 1Am 1,12 

2 m 1 

3 m 0,9 

4m – 5m 0,8 
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6 ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

A análise de elementos finitos consiste de um método para resolver equações 

diferenciais, a partir da discretização do sistema em um número finito de elementos. A análise 

de elementos finitos tem inúmeras aplicações, como análise estática, dinâmica linear e não 

linear, de tensão e deflexão, vibrações, transferência de calor, flambagem, acústica, 

eletroestática, entre outras. 

O procedimento para realizar uma análise por elementos finitos consiste das etapas 

mostradas a seguir. 

 Modelagem da peça a ser analisada; 

 Definir as propriedades do material; 

 Gerar a malha do modelo de elementos finitos; 

 Definir as condições de contorno e carregamentos; 

 Resolver a análise; 

 Verificar os resultados (tensão, deformação e deslocamento); 

Nesse trabalho, utilizou-se o programa computacional Solidworks 2018 para simular 

o comportamento de partes da estrutura devido ao carregamento aplicado. Deste modo, foi 

possível confirmar os resultados da análise estrutural obtidos de forma analítica. 

O programa Solidworks combina, de maneira simplificada, funcionalidades de 

desenho presente em sistemas CAD com simulações por elementos finitos. Além disso, é 

possível obter informações como peso, área e volume de uma peça muito rapidamente. Todas 

essas qualidades tornam o Solidworks um programa completo e de fácil utilização, o que 

motivou sua escolha para a análise desse projeto. 

As solicitações devido a carga de serviço obtidas de forma numérica foram 

comparadas com as analíticas através do erro relativo, conforme mostrado na equação 6.1. 

𝐸𝑟 = |
𝜎𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝜎𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜

𝜎𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜
| (6.1) 
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6.1 VIGAS LONGITUDINAIS 

No estudo analítico das vigas longitudinais, a tensão causada pela carga de serviço 

encontrada foi: 

𝜎𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 122,1 𝑀𝑃𝑎 

Já no software, a tensão encontrada foi: 

𝜎𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 120,2 𝑀𝑃𝑎 

Dessa forma, a partir da equação 6.1 calculou-se o erro relativo. 

𝐸𝑟 = |
120,2 − 122,1

120,2
| = 1,58% 

O erro encontrado é próximo do valor esperado, logo pode-se concluir que o estudo 

analítico está correto. O erro pode ser resultado dos arredondamentos nos cálculos. As figuras 

6.1 e 6.2 ilustram os diagramas de tensão e deslocamento, respectivamente. 

 

 

Figura 6.1 - Análise das tensões. Autoria própria (2022).  
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Figura 6.2 - Análise dos deslocamentos. Autoria própria (2022). 

6.2 VIGAS TRANSVERSAIS 

No estudo analítico das vigas transversais, a tensão causada pela carga de serviço 

encontrada foi: 

𝜎𝑎𝑛𝑎𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 210,8 𝑀𝑃𝑎 

Já no software, a tensão encontrada foi: 

𝜎𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 204,9 𝑀𝑃𝑎 

Dessa forma, a partir da equação 5.1 calculou-se o erro relativo. 

𝐸𝑟 = |
204,9 − 210,8

204,9
| = 2,88% 

O erro encontrado é próximo do valor esperado, pode-se concluir que o estudo 

analítico está correto. O erro pode ser resultado dos arredondamentos nos cálculos. As figuras 

6.3 e 6.4 ilustram os diagramas de tensão e deslocamento, respectivamente. 
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Figura 6.3 - Análise das tensões. Autoria própria (2022). 

 

Figura 6.4 - Análise dos deslocamentos. Autoria própria (2022). 
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7 ESQUEMA DE PINTURA DA ESTRUTURA 

É notório as vantagens de estruturas feitas de aço, além do excelente comportamento 

estrutural a versatilidade de sua utilização e manutenção as tornam cada vez mais comuns nas 

construções brasileiras. Entretanto, o grande inconveniente acerca da utilização de elementos 

metálicos é a corrosão.  O aço desprotegido na atmosfera, na água e no solo fica suscetível a 

esse problema que pode a levar acidentes e sérios danos. Entretanto, a corrosão pode ser 

controlada através da aplicação de sistemas de proteção anticorrosiva, inspeções e manutenção.  

Existem diferentes formas de proteger estruturas metálicas da corrosão, como por 

exemplo, realizando revestimento de proteção ou proteção catódica. Os revestimentos de 

proteção consistem na aplicação de esquemas de pintura, revestimentos metálicos, ou ainda na 

combinação destes dois, que é designada por "sistema duplex" (Patrício 2013). 

O revestimento por pintura é um dos sistemas de proteção mais utilizados nas 

estruturas metálicas graças as diversas vantagens que oferecem, como a fácil aplicação, a 

inexistência de limitações na dimensão dos elementos a proteger e a possibilidade de ser 

utilizado de forma decorativa. Por esse motivo, nesse projeto escolheu-se o revestimento por 

pintura como forma de mitigar a corrosão. 

A partir da norma ISO 12944, que define esquemas de pintura para diversas situações, 

definiu-se como deverá ser feito a pintura da estrutura. Para a seleção do esquema de pintura 

adequado, a norma recomenda seguir os passos abaixo. 

 Determinar a corrosividade do ambiente onde a estrutura está localizada 

(consultar ISO 12944-2); 

 Verificar se existem condições especiais que possam resultar numa 

corrosividade mais alta (consultar ISO 12944-2); 

 Consultar o anexo A da ISO 12944-5 que estabelece os requisitos mínimos para 

os esquemas de pintura em função das categorias de corrosividade e imersão e 

das durabilidades. 

 Identificar nas tabelas dos anexos da ISO EN 12944-5 os esquemas de pintura 

adequados com a durabilidade requerida. 

 Contatar os fabricantes de tintas para confirmar a escolha realizada e saber 

quais os produtos comerciais correspondentes aos produtos selecionados. 

 



73 

 

7.1 CORROSIVIDADE DO AMBIENTE 

Para determinar as categorias de corrosividade a tabela 1 da norma ISO 12944-2, 

define as categorias de corrosividade em termos de perda de massa ou espessura de amostras 

padrão feitas de aço de baixo carbono e / ou zinco após o primeiro ano de exposição. Quando 

não é possível determinar essa taxa, a categoria de corrosão pode ser estimada simplesmente 

considerando os exemplos de ambientes típicos dados na tabela. Como o trabalho aborda o 

projeto de uma estrutura, não é possível determinar a taxa de perda de massa e espessura. Sendo 

assim, a partir da tabela 7.1, adaptada da norma, classificou-se o ambiente como categoria C4. 

Tabela 7.1 - Categorias de corrosividade. ISO 12944-2 Adaptado (2017). 

Categoria de corrosividade Exterior Interior 

C1 Muito baixa - 
Edifícios com aquecimento e 

atmosferas limpas. 

C2 Baixa 

Atmosferas com baixos 

níveis de contaminação. 

Áreas rurais. 

Edifícios sem aquecimento 

com possíveis condensações. 

C3 Média 

Atmosferas urbanas e 

industriais, com moderada 

contaminação de SO2. Áreas 

costeiras com baixa 

salinidade. 

Salas de fabricação com 

elevada umidade e com 

alguma contaminação. 

C4 Alta 

Áreas industriais e áreas 

costeiras com moderada 

salinidade. 

Plantas químicas, piscinas, 

navios costeiros e estaleiros. 

C5- I Muito alta 

(Industrial) 

Áreas industriais com alta 

umidade e atmosfera 

agressiva. 

Edifícios ou áreas com 

condensação quase 

permanente e com alta 

poluição. 

C5-M Muito alta 

(Marítima)  

Áreas costeiras e marítimas 

com elevada salinidade. 

Edifícios ou áreas com 

condensações permanentes e 

contaminação elevada 
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Consultando a parte 2 da norma, verificou-se que existem condições especiais que 

podem resultar em uma corrosividade mais alta. Como a estrutura irá trabalhar em alguns 

momentos submersa em água do mar, definiu-se a categoria de corrosividade para imersão em 

água como Im2, conforme sugerido pela tabela 7.2. 

Tabela 7.2 - Categoria para imersão em água e solo. ISO 12944-2 Adaptado (2017). 

Categoria Ambiente 
Exemplo de ambientes e 

estruturas 

Im 1 Água doce 
Instalações de rio, centrais 

Hidroelétricas. 

Im 2 Agua do mar ou salobra 

Estruturas submersas sem 

proteção catódica, como 

comportas, diques, quebra-

mares, estruturas de 

plataformas offshore 

Im 3 Solo 
Tanques enterrados, tubos e 

vigas de aço. 

Im 4 Água do mar ou salobra 
Estruturas submersas com 

proteção catódica 

 

7.2 CLASSES DE DURABILIDADE 

A durabilidade é definida como sendo o tempo até chegar à primeira manutenção por 

repintura e pode ser classificada conforme a tabela abaixo. Para a estrutura projetada nesse 

trabalho escolheu-se a classe média, conforme mostrado na tabela 7.3. 

Tabela 7.3 – Classes de durabilidade. ISO 12944-1 Adaptado (2017). 

Classificação Tempo 

Baixa (L):  2 a 5 anos 

Media (M) 5 a 15 anos 

Alta (H) > 15 anos. 
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7.3 ESQUEMA DE PINTURA 

Após definidos a categoria de corrosividade e a classe de durabilidade, define-se o 

esquema de pintura. A partir da tabela do anexo A da parte 5 da norma ISO 12944, representada 

na figura 7.1, escolheu-se o sistema de pintura A6.01. A tabela 7.4 ilustra o esquema de pintura 

e suas características. 

 

Figura 7.1 - Esquemas de pintura para as categorias Im 1, Im 2 e Im3. ISO 12944-5 (2007). 
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Tabela 7.4 - Características do esquema de pintura A6.01. Autoria própria (2022). 

Tipo de tinta 
Número de 

demãos 

Espessura seca 

(μm) 

Primer Epóxi 

rico em Zn 
1 60 

Epóxi ou 

poliuretano 
3-5 360 

 

7.4 SELEÇÃO DAS TINTAS 

A partir do catálogo de tintas da empresa WEG, escolheu-se as tintas que atendem os 

requisitos da norma. A tabela 7.5 ilustra o esquema de pintura WEG adotado. 

Tabela 7.5. Esquema de pintura com tintas WEG. Autoria própria (2022). 

Plano de 

pintura 

Função Número de 

demãos 

Espessura seca 

(μm) 

EP N1277 
Primer epóxi 

rico em Zn 
1 65 

EP N 2630 Primer epóxi 1 200 

EP N 2630 Primer epóxi 1 100 

PU N2677 
Acabamento 

Poliuretano 
1 65 

 

Segundo o catálogo da WEG, as tintas escolhidas possuem as seguintes características:  

 LACKPOXI N 1277 

 Primer epóxi poliamida bicomponente rico em zinco. O produto oferece 

proteção anticorrosiva ao aço carbono, através de ação galvânica do pigmento 

metálico de zinco. 

 LACKPOXI N 2630 

Primer epóxi poliamida bicomponente de alto teor de sólidos e alta espessura, 

com pigmentação anticorrosiva de fosfato de zinco. 
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 LACKTHANE N 2677 

Acabamento PU acrílico alifático brilhante bicomponente, de altos sólidos. Compõe 

um sistema de proteção anticorrosiva com alto poder de impermeabilização, 

resistência química e resistência ao intemperismo natural. 
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8 MEDIDAS DE SEGURANÇA 

A segurança é algo que deve ser primordial em qualquer empresa. A importância de 

se controlar situações de risco, prevenir acidentes e proporcionar um ambiente seguro deve ser 

valorizada e praticada por todos os colaboradores, de forma que a preservação da vida seja 

sempre uma prioridade. 

Dessa maneira, seguindo as orientações da Norma Regulamentadora NR-12 

“ Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos”, algumas medidas de segurança foram 

propostas. 

 No local da instalação do sistema de docagem, as áreas onde a circulação de pessoas é 

permitida devem ser devidamente demarcadas. 

 No local da instalação do sistema de docagem não são permitidas modificações ou 

qualquer tipo de alteração no projeto inicial. 

 Todos os equipamentos que compõem o sistema de docagem devem possuir 

sinalização de segurança para advertir os trabalhadores e terceiros sobre os riscos a 

que estão expostos e as instruções de operação e manutenção. 

 O sistema de docagem deverá conter sinais luminosos e sonoros para alertar que o 

carro de translação está em operação. 

 Todos os equipamentos que compõem o sistema de docagem devem ser submetidos a 

manutenções periódicas, respeitando as instruções determinadas pelo fabricante e 

plano de manutenção. 

 Deverá ser confeccionado um plano de manutenção que contemple todos os 

equipamentos do sistema de docagem. As manutenções realizadas deverão ser 

registradas com os seguintes dados: a) intervenções realizadas; b) data da realização 

de cada intervenção; c) serviço realizado; d) peças reparadas ou substituídas; e) 

condições de segurança do equipamento; f) indicação conclusiva quanto às condições 

de segurança da máquina; e g) nome do responsável pela execução das intervenções. 

 A estrutura deve ser inspecionada antes de qualquer operação. Caso haja corrosão 

acentuada, perda de material ou outros defeitos que afetem a integridade da mesma 

será necessário intervir. 

 A pintura da estrutura deve ser inspecionada, caso haja pontos sem proteção será 

necessário o reparo local para não permitir o avanço da corrosão. 

 Os cabos de aço devem ser inspecionados antes de qualquer operação, observando se 

não existem pernas quebradas, corrosão ou emendas. Caso os cabos apresentem 

condições que comprometam a sua integridade deverão ser substituídos.  

  Os cabos de aço devem atender aos requisitos mínimos contidos nas normas técnicas 

nacionais vigentes e permitir a sua rastreabilidade.  

 O cabo de aço e o de fibra sintética devem ser fixados por meio de dispositivos que 

impeçam seu deslizamento e desgaste. 
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 A operação, manutenção e inspeção nos equipamentos do sistema de docagem devem 

ser realizadas por trabalhadores capacitados, e autorizados para este fim. A empresa 

deve fornecer cursos de capacitação aos trabalhadores que não forem habilitados. 
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9 ANÁLISE DE CUSTOS 

Através de contato com empresas especializadas realizou-se uma estimativa de custos 

dos principais materiais e equipamentos para o projeto. A tabela 9.1 ilustra o preço dos 

componentes e mecanismos principais do projeto. 

Tabela 9.1 - Custo dos materiais e equipamentos. Autoria Própria (2022). 

Fornecedor Material Quantidade Preço Unitário Total 

Mosmann Tintas 

Tintas 

(componentes A 

+B) 

- - R$68.717,66 

Comercial Forte Trilhos 6744 kg R$ 18,60/ kg R$125.438,40 

Gerdau Vigas 16830 kg R$ 9,50/ kg R$159.884,59 

Acro Cabo de aço 320 m R$ 122,28/ kg R$39.129,30 

Enquip Guincho 1 un. R$ 585.750,00 R$ 585.750,00 

- Polias   - 

SS Engenharia Rodas 43 un. R$ 3.100,00 R$133.300,00 

Alta Industrial Moitão 1 un. R$ 650.00,00 R$ 650.000,00 

   TOTAL: R$1.762.219,95 

 

Analisando os preços encontrados, percebeu-se que o custo de fabricação da estrutura 

chegaria próximo aos dois milhões de reais, já que ainda não foram contabilizados os custos de 

montagem, pintura, polias e dos consumíveis. O valor total encontrado é superior ao pretendido 

no início do projeto, que busca uma alternativa barata para docagem de embarcações. Apesar 

disso, quando comparado aos custos de fabricação de diques secos ou flutuantes o projeto em 

questão ainda é mais viável. 

Fazendo uma análise dos preços separadamente percebe-se que dois itens se destacam 

como os mais caros, sendo eles o guincho e o moitão. Dessa forma, algumas mudanças são 

necessárias para reduzir a discrepância em relação ao preço dos outros itens. 

Buscando a segurança na operação, o guincho escolhido para o projeto possui 

capacidade de tração mínima de 30t e máxima de 45 t, ou seja, apresenta capacidade 

aproximadamente 55% maior que a necessária. Escolher um guincho de menor capacidade, 

mais próximo da tração mínima requerida, reduziria o seu preço. Além disso, a única empresa 
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que enviou uma proposta de orçamento foi a Enquip, realizar uma pesquisa com outros 

fornecedores pode ser uma maneira de encontrar preços mais atrativos. 

Observando o orçamento do moitão percebe-se que o item não foi uma boa escolha 

para o projeto. Nas fases iniciais do trabalho optou-se pela escolha do moitão por ser um item 

comercial, em que não seria necessária a fabricação e à princípio reduziria os custos. Entretanto, 

ao fazer contato com fornecedores encontrou-se um custo muito elevado, representando cerca 

de 37% do custo total dos itens orçados. Considerando que algumas características dos moitões 

como a capacidade de giro e o gancho de içamento não são necessárias para o projeto em 

questão, este mecanismo poderia ser substituído. Uma maneira de contornar esse problema seria 

modificar o engate do carro com o cabo de aço. A figura 9.1 sugere uma geometria que 

funcionaria no lugar do moitão. Apesar da peça ter a necessidade de ser fabricada, ainda assim 

poderia ser uma alternativa mais barata que a aquisição do moitão especificado anteriormente. 

 

Figura 9.1 – Sugestão de modificação do engate do carro de reboque. Autoria própria (2022). 
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10 CONCLUSÃO 

A instalação de um sistema próprio de docagem para uma empresa de navegação pode 

ser uma forma de redução de gastos, já que o custo da diária em estaleiros de terceiros está na 

faixa de dezenas de milhares de reais. Além disso, empresas que tem sistema de docagem 

próprio não ficam suscetíveis a disponibilidade de estaleiros. Dessa forma, o trabalho propôs a 

construção do carro de translação de uma estrutura conhecida como carreira. O plano inclinado 

onde essa estrutura trabalha não foi abordado no trabalho, já que, geralmente, é fabricado em 

concreto e, portanto, requer conhecimentos de engenharia civil. 

O dimensionamento do carro de translação seguiu as sugestões da norma NBR 8400 

“Cálculo de equipamento para levantamento e movimentação de cargas”. Após a aplicação dos 

critérios e coeficientes de majoração sugeridos pela norma foi possível determinar os perfis 

estruturais que irão atender as condições e carregamento que a estrutura será imposta. 

Após a definição dos perfis estruturais, realizou-se a verificação contra flambagem 

local e global. Através dos cálculos realizados garantiu-se que o carro de translação projetado 

não está sujeito a nenhum desses fenômenos. Além disso, classificou-se as juntas que serão 

soldadas de acordo com o efeito de entalhe que causam e a qualidade da solda que será aplicada. 

Com isso, após a verificação foi possível garantir que as soldas não estão suscetíveis a fadiga. 

Como uma última etapa da verificação da estrutura projetada, realizou-se uma análise 

computacional considerando os efeitos da carga sobre o carro de translação. Utilizando o 

método dos elementos finitos realizou-se a modelagem e simulação estática da estrutura, que 

confirmou que os resultados encontrados de forma analítica são bem próximos dos encontrados 

computacionalmente. 

Ainda seguindo a norma NBR 8400, definiu-se alguns mecanismos essenciais para o 

funcionamento do projeto. Após a classificação desses mecanismos em grupos, baseado em 

algumas verificações e catálogos de fornecedores foi possível definir cabo de aço, polias, 

moitão, guincho, rodas e trilhos que serão utilizados. 

De forma a mitigar os efeitos da corrosão, realizou-se a consulta da norma ISO 12944 

“Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems”. 

Através da classificação em relação a durabilidade e quanto à corrosividade do ambiente 

definiu-se o esquema de pintura mais adequado para a estrutura. Em seguida, através de 
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consulta a catálogos e contato com a empresa WEG, escolheu-se as tintas comerciais que se 

adequam ao sistema de pintura definido pela norma. 

Um dos aspectos mais importantes que deve ser levado em conta no projeto de novas 

estruturas é a segurança. Proporcionar um ambiente seguro para seus funcionários é um dever 

de qualquer empresa. Sendo assim, a partir da Norma Regulamentadora NR 12, definiu-se uma 

série de medidas e ações que devem ser feitas de forma a garantir a segurança de todos os 

colaboradores e a integridade da estrutura. 

Finalmente, realizou-se uma análise preliminar de custos dos materiais. Através do 

contato com empresas fornecedoras foi possível encontrar o custo aproximado para a fabricação 

do projeto. Nessa etapa do projeto verificou-se que os preços de dois itens estavam muito 

superiores aos demais, o que tornaria o projeto não atrativo financeiramente. Entretanto, 

analisando o problema chegou-se à conclusão que o guincho escolhido estava 

superdimensionado, o que poderia ser um dos motivos pelo preço elevado. Além disso, sugeriu-

se que uma pesquisa de preços mais refinada seja realizada, uma vez que nesse trabalho somente 

um fabricante forneceu o orçamento do guincho e do moitão. 

O outro item que apresentou valor muito discrepante em relação aos outros 

equipamentos foi o moitão. Nas fases iniciais do projeto acreditou-se que por ser um item 

comercial, o moitão seria uma alternativa mais pratica para realizar o engate do cabo de aço 

com o carro de translação. Entretanto, após a análise de custos percebeu-se que esse item não é 

uma boa escolha. O moitão geralmente é utilizado em guindastes e deve apresentar diversas 

características que não são necessárias no projeto em questão, como o gancho giratório, por 

exemplo. Portanto, de forma a reduzir os custos do projeto, sugeriu-se o projeto e fabricação de 

uma outra peça para realizar o engate entre carro de translação e cabo de aço. 

O projeto de um sistema de carreira para docagem de embarcações exige a integração 

com diferentes áreas de conhecimentos, sendo um projeto extenso e complexo. Dessa forma, 

nesse trabalho optou-se pelo projeto apenas do carro responsável por fazer a translação do barco 

da água até o plano inclinado. Dessa maneira, sugere-se algumas propostas para serem 

realizadas em trabalhos futuros como, por exemplo: 

 Projeto hidráulico para acionamento do guincho de reboque. 

 Projeto das peças de fixação dos picadeiros sobre a estrutura metálica. 

 Projeto da peça de engate entre cabo de aço e carro de translação. 
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 Projeto do plano inclinado sobre o qual a embarcação será rebocada. Sugere-

se um estudo de viabilidade comparando rampas fabricadas em concreto com 

rampas fabricadas de estrutura metálica. 
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12 ANEXOS 

 

Figura 12.1 - Tabela de bitolas. Gerdau. 
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Figura 12.2 - Soluções para pinturas de estrutura metálicas. WEG. 
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13 APÊNDICE 

13.1 VIGA DE ENGATE DO CABO DE AÇO 

A região onde será realizado o engate entre o carro de translação cabo de aço foi 

projetada com design semelhante a reboques, onde duas mãos francesas foram adicionadas para 

impedir que a viga longitudinal se movimente lateralmente. A figura 13.1 ilustra a situação. 

 

Figura 13.1 - Vista da parte frontal do carro de translação. Autoria própria (2022). 

Para verificar se a viga longitudinal onde é feito o engate do carro de translação com 

o cabo de aço resiste aos esforços de tração, calculou-se a tensão atuante e comparou-se com a 

tensão limite de escoamento. A partir da equação 13.1, calculou-se a tensão axial atuante, em 

que a tração exercida pelo cabo de aço foi encontrada na seção 5.2 e é igual a 77,9 t 

𝜎 =
𝐹

𝐴𝑣𝑖𝑔𝑎
 (13.1) 

𝜎 =
764,2𝑘𝑁

110,9 cm²
= 68,9 𝑀𝑃𝑎 

Além do cálculo analítico, realizou-se a análise pelo método dos elementos finitos, 

conforme mostrado nas figuras 13.2 e 13.3. 
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Figura 13.2 - Análise de Tensões. Autoria própria (2022). 

 

Figura 13.3 - Análise de deslocamentos. Autoria própria (2022). 

Analisando a figura 13.2, percebe-se que a tensão encontrada na simulação é igual a 

69,3 MPa, bem próxima da encontrada analiticamente. Aplicando a fórmula do erro relativo, 

obtém-se que: 

𝐸𝑟 = |
72,0 − 68,9

72,0
| = 4,3% 
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Como as tensões encontradas de forma analítica e numérica são bem menores que o 

limite de escoamento do aço utilizado para fabricação dos perfis, a viga longitudinal, onde será 

realizado o engate carro e cabo, suportará os esforços de tração. 


