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RESUMO 

O presente trabalho visa analisar os aspectos técnicos envolvidos no projeto básico de 

um elevador do tipo orquestra, uma estrutura amplamente utilizada nos mais modernos teatros 

do mundo. O projeto contempla modificações em relação as estruturas de palco atuais visando 

maximizar os recursos do dispositivo projetado, tais como visibilidade da plateia, área útil de 

plateia e palco, dentre outras. Assim sendo, o presente projeto foi baseado na utilização das 

normativas vigentes, efetuando-se ainda uma análise comparativa através de uma modelagem 

pelo método dos elementos finitos. Deste modo, pode ser estabelecida diretrizes confiáveis 

em relação as metodologias abordadas em termos de otimização do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chaves: Plataforma elevatória, Projeto normativo, Projeto por elementos 

finitos.  

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

The paper aims to analyze technical aspects involved in the basic design of an 

orchestra lift, a widely used structure in the most modern theaters in the world, in order to 

make changes in the structure of the stage to better meet the needs of the theater. The project 

modifies the stage structure aiming to optimize the resources from the project, such as 

visibility from viewers, useful space of the stage and the audience, among others. Thus, the 

present project was based on the current Brazilian normative, also performing a comparative 

analysis using finite elements method models. This way, can be stablished reliable relations 

between booth methodologies approached in terms of project optimization. 
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SIMBOLOGIA 

A – Área. 

𝑨𝑵 – Área do núcleo do fuso. 

b – Espessura da chapa. 

c – Raio em que a tensão será analisada. 

CF – Comprimento de flambagem. 

𝑪𝑺𝑭 – Coeficiente de segurança do fuso 

d – Distância da linha neutra até o ponto analisado. 

Δσ – Variação de tensão. 

𝑫𝒎 – Diâmetro médio. 

E – Módulo de elasticidade. 

𝜺 – Eficiência do sistema. 

𝜺𝑭 – Eficiência do fuso. 

𝜺𝑺 – Eficiência do sistema. 

F – Força. 

𝑭𝑺𝒓 – Coeficiente de segurança de ruptura. 

h – Altura da chapa. 

I – Momento de inércia. 

𝑰𝒚 – Momento de inercia da direção y. 

J – Momento polar de inércia. 

k – Fator de multiplicação para comprimento de flambagem. 

L – Comprimento na direção principal. 

l – Passo. 

𝝀 – Índice de esbeltez. 

𝑳𝒃 – Comprimento médio dos barrotes. 

𝑳𝑳𝑫 – Comprimento da viga longitudinal dianteira. 

m – Inverso do negativo da inclinação da curva S-N. 
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𝑴𝒎á𝒙𝑳𝑻 – Momento máxima na viga longitudinal traseira. 



𝑴𝒙 – Fator de majoração de projeto. 
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T – Torque. 

𝝉𝒂 – Tensão de cisalhamento admissível. 
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𝝉𝒚𝒛– Tensão de cisalhamento em torno do plano yz. 

𝝉 – Tensão de cisalhamento. 

𝑻𝑫 – Torque de descida. 
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𝑻𝑺 – Torque de subida. 
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𝒚𝒎á𝒙 – Deflexão máxima na direção. 
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1. INTRODUÇÃO 

 INTRODUÇÃO SOBRE ENGENHARIA CÊNICA 1.1.

Apesar do senso comum dizer que não existe relações entre engenharia e teatro, 

qualquer espetáculo começa com as limitações de engenharia, da produção da peça e 

configuração do palco que irá receber o espetáculo. Podem existir espetáculos como, uma 

apresentação de stand up que só dependerá de um simples sistema de som, mas também pode 

haver espetáculos como, o “cirque du soleil”, que dependem de grandes projetos de 

engenharia para suas apresentações. 

Em um teatro existem vários componentes das estruturas usadas em espetáculos, como 

varas, varandas, assim como a estrutura do palco e os elevadores, dentre outros. Estes últimos 

são utilizados para transportar cargas e pessoas entre os diferentes níveis do palco, o nível do 

palco propriamente dito, o nível das apresentações de orquestra e o nível do porão, como pode 

ser observado na Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 - Níveis de um palco  

(Adaptada de CENTRO TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS, 2017). 
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Em um teatro pode haver a necessidade da modificação do palco para um determinado 

espetáculo, o que gera a necessidade de mecanismos que possibilitem essas alterações, como 

acesso ao nível do porão. Uma forma bastante comum para essas modificações são as 

quarteladas. Como pode ser visto na Figura 1.2, com o uso de plataformas removíveis é 

possível criar diferentes geometrias de acesso entre os limites das quarteladas (SALESSA 

ASSOCIADOS, 2017). 

 

 

Figura 1.2 - Exemplo de estrutura de quartelada (SALESSA ASSOCIADOS, 2017). 
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Porém, em teatros modernos nos quais existe uma grande necessidade de rotatividade 

de peças para manter a atratividade do empreendimento, o uso das quarteladas nas 

modificações do palco acontece de forma mais demoradas e, depende de mão de obra 

capacitada para operação. 

Dessa forma, o uso de plataformas elevatórias automatizadas permite que o teatro 

execute as modificações anteriormente citadas de forma mais rápida, tornando-o mais 

eficiente.  

As plataformas elevatórias de orquestra são mecanismos de movimentação vertical, 

que tem por objetivo alterar a parte frontal do palco, o proscênio, possibilitando assim 

diversas configurações de apresentação com representação ou dança com a música de uma 

orquestra, sem que essa obstrua a visão do público. 

Um teatro possui, em geral, 3 tipos de plataformas de elevação com propósito cênico, 

citados a seguir: 

-Elevadores de orquestra. 

-Elevadores de palco, que se localizam na região central do palco, são usados para 

entradas no palco e para facilitar a trocas nos cenários. 

-Elevadores de carga, que se localizam fora da área do palco, fazendo a ligação entre o 

nível da entrada de materiais e o nível do palco. Usados principalmente durante a montagem 

de um espetáculo. 

Para o projeto não há diferenças significativas dentre esses tipos de plataformas, pois 

as condições de carregamento são semelhantes. No entanto, para este estudo foi escolhido um 

elevador de orquestra que apresenta um proscênio arqueado e, apesar de aumentar a 

complexidade do projeto, o mesmo fornece uma melhor estética visual. 

 OBJETIVOS 1.2.

O presente trabalho visa desenvolver uma metodologia para o cálculo e análise dos 

principais componentes de um elevador de palco, fazendo o dimensionamento de forma 
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analítica e paralelamente utilizando a ferramenta computacional do método dos elementos 

finitos para correlacionar os resultados, assim obtidos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 TIPOS DE ELEVADORES DE PALCO 2.1.

 Plataformas pantográficas 2.1.1.

Estruturas articuláveis do tipo tesoura em que a regulagem vertical da plataforma é 

feita a partir da movimentação horizontal nas bases, acionamento intermediário, sincronização 

mais barata, mais barulhento, menor precisão e maior vibração, devido a maior quantidade de 

peças móveis. Pode ser acionada por diversos tipos de atuadores, conforme apresentado nas 

seguintes seções e ilustrado na Figura 2.1 e Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.1 - Exemplo de plataforma articulada (SOLUÇÕES INDUSTRIAS, 2017). 
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Figura 2.2 - Princípio de funcionamento do sistema pantográfico.  

 Acionamento mecânico 2.1.1.1.

No acionamento de forma mecânica, é fixada uma porca em um lado da base do 

sistema e do outro lado um mancal, com um fuso ligando os dois, para que, quando o motor 

gire o fuso provoque o deslocamento horizontal da porca (se aproximando ou se afastando). 

Em conjunto com a estrutura tipo tesoura, este movimento é convertido em movimento 

vertical, modificando desta maneira a altura da estrutura. 

 Acionamento hidráulico 2.1.1.2.

No acionamento hidráulico uma das extremidades inferiores é montada de forma que 

possa apenas articular em torno de um eixo fixo, os pistões de acionamento hidráulico fazem 

com que parte desta estrutura gire, enquanto a outra extremidade é fixada de forma que 

possua mesma rotação com a possibilidade de deslocamento linear, executando o movimento 

de tesoura, gerando deslocamento vertical da plataforma em função da geometria. 

 Atuador de Banda Helicoidal 2.1.2.

Originalmente patenteado pela empresa americana Spiralift, este é o sistema mais 

sofisticado de todos, com alta tecnologia empregada em sua concepção. Baseia-se no modo de 

construção de tubulações industriais helicoidais, onde uma chapa laminada é enrolada de 
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forma que estruture o corpo ou costado de uma tubulação, porém não fazendo uso de uniões 

permanentes, conforme ilustrado pela Figura 2.3. 

O tubo da coluna estrutural temporária, também conhecida como coluna tubular 

telescópica, é formado de basicamente dois componentes: A chapa principal bobinada e uma 

mola helicoidal de seção transversal constante com seus respectivos acessórios de fixação, 

pinos, furos, grampos, entre outras soluções dependendo do fabricante e escala de atuação. 

A banda principal ou chapa de costado possui seção transversal retangular vertical que 

por sua vez é combinada com a banda secundária ou mola de fita, que possui seção transversal 

retangular horizontal. A banda principal é enrolada e empilhada sobre si mesma intercalada 

com a faixa secundária. Enquanto a banda principal forma a parede da coluna telescópica a 

banda secundária auxiliar no suporte das cargas evitando movimento relativo entre as partes 

(GALA SYSTEM, 2017). 

 

Figura 2.3 - Exemplo de atuador de banda helicoidal (Adaptada de RIZOOK ROBOTICS, 

2017). 
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 Elevadores de cabo 2.1.3.

As plataformas com acionamento por cabos são elevadores que permitem o uso de 

motores com menor potência e, consequentemente, menor custo, pois é possível a utilização 

de contrapesos. Porém com a utilização de polias aumenta-se as perdas energéticas. Além 

disso, para que a parte superior do palco não seja obstruída pelo acionamento é necessário a 

criação de uma estrutura de plataforma mais complexa. Esse tipo de configuração é mais 

instável em função da utilização de cabos flexíveis para que esses não sejam danificados no 

enrolamento. Um esquema básico da plataforma pode ser visto na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - Esquema de elevador de cabo (SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, 2017). 
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 Parafusos de potência 2.1.4.

  Acionamento por um único motor 2.1.4.1.

Esse sistema compreende de um motor centralizado que transmite potência para 4 

redutores através de eixos de transmissão com junta articulada. Por apresentar maior 

quantidade de peças móveis, além de conjuntos redutores que promovem mudança de 

velocidade de rotação dos eixos de acionamentos, este sistema apresenta muitos ruídos 

durante a operação e perdas energéticas em função das interações mecânicas entre os 

equipamentos. 

Por utilizar sistemas mecânicos de transmissão de potência, como engrenagens e eixos 

motrizes, este possui maior complexidade no alinhamento entre os fusos atuadores, pois é 

necessário a desmontagem do equipamento para que cada um dos fusos se movimente 

independentemente. Este sistema dispensa mecanismos de sincronização eletrônico externo. O 

sistema pode ser observado na Figura 2.4.  

 

 

Figura 2.4 - Parafusos de potência 1 motor (Adaptada de NOOK INDUSTRIES, 2017). 
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 Acionamento por dois motores 2.1.4.2.

No sistema de parafuso de potência com 2 motores, existe um motor para cada par de 

fusos laterais. Não há a necessidade de utilização de eixos de transmissão com junta 

articulada, pois os nessa configuração cada par de moto-redutor está alinhado com os 

redutores, o que diminui as perdas. Entretanto, para utilização desse tipo de configuração é 

necessário a fabricação de uma base para manter o moto-redutor fixo e alinhado com a 

entrada de potência dos redutores. 

Uma desvantagem para essa configuração, assim como a anterior é que para o 

alinhamento da plataforma, movimentação de cada fuso independentemente, é necessário a 

desmontagem do sistema. Além disso, para utilização desse sistema há a necessidade da 

sincronização dos motores. 

 Acionamento por quatro motores 2.1.4.3.

No sistema de parafuso de potência com 4 motores, cada fuso possui seu próprio 

moto-redutor, o que minimiza as perdas de potência, pois se diminui a utilização de sistemas 

de transmissão. Cada moto-redutor é acoplado diretamente a estrutura das torres, então não 

existe a necessidade de um suporte extra para o motor. 

Assim como o sistema com 2 motores, existe a necessidade da criação de um sistema 

de sincronização, porém para regulagem cada motor pode ser movimentado 

independentemente, não existindo a necessidade de desmontagem do sistema. 

 Elevador por macaco 2.1.5.

Diferentemente dos elevadores que utilizam parafusos de potência, o fuso que sustenta 

a carga não está sujeito a movimentos de rotação, mas sim de translação, uma vez que este 

está fixado na plataforma. Macacos são montados no fosso de orquestra transformando a 

rotação do motor em translação do fuso. 

As grandes desvantagens desse tipo de montagem são as perdas por transmissão, a 

necessidade de se criar uma área escavada abaixo do nível do fosso de orquestra para 

acomodar os fusos quando o elevador não estiver no nível máximo superior e, além disso, 

existe a necessidade de fabricação de fusos robustos pois esses são submetidos a cargas de 

compressão. Um esquema básico de um macaco pode ser observado na figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Esquema de mecanismo tipo macaco (PROFF, 2017). 
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 CARACTERÍSTICAS DA PLATAFORMA  2.2.

 

Para o dimensionamento da plataforma e realização dos cálculos e análises do sistema, 

foram utilizadas as demandas de operação e as condições de contorno, baseadas em um teatro 

de média capacidade de alta rotatividade de espetáculos, tendo as principais características 

listadas a seguir: 

 Carga estática: 5 kN/m², definida pela NBR 6120, (1980). 

 Carga para movimentação da plataforma: 3 kN/m², escolhido como 60% da 

carga estática para minimizar o superdimensionamento dos motores. 

 Velocidade de elevação: 2m/min. 

 Rotação máxima do eixo: 60rpm. 

 Curso de elevação: 2 metros. 

 Tempo de utilização: 30 anos. 

 Regime de operação: 3 vezes por dia. 

 Tipo de acionamento: Parafuso de potência. 

 Fonte de potência: 4 Moto-redutores. 
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 COMPONENTES DA PLATAFORMA 2.3.

Pelo exposto na seção 2.1 e consultados profissionais atuantes na área de engenharia 

cênica, o sistema adotado como princípio de funcionamento deste projeto será o parafuso de 

potência, neste caso, utilizando 04 (quatro) moto-freio-redutores. A seguir, serão apresentadas 

as principais peças dimensionadas neste projeto, assim como os materiais utilizados em sua 

fabricação. A Figura 2.7 apresenta de uma forma simplificada as principais partes do objeto 

de projeto. Deve-se ressaltar que será feita uma abordagem pormenorizada dos materiais 

adotados de cada componente na seção 2.4. 

 

Figura 2.7 – Vista explodida do projeto. 

  



30 

 

 Berço de sustentação 2.3.1.

De acordo com o item 1 da figura 2.7, são perfis que sustentam as partes rotativas e 

suportam a carga das partes móveis, são fabricados utilizando vigas W de aço ASTM A572 

grau 50. 

 Fusos de potência 2.3.2.

Como mostrado no pelo item 2 da figura 2.7, é a estrutura em aço rosqueada que 

permite transferir o movimento de rotação do motor para a porca de bronze. O fuso possui 

rosca de 3 entradas para otimizar a eficiência do sistema, que será analisado na seção 2.5. O 

material de fabricação será o aço ASTM A36. 

 Porca de translação 2.3.3.

Conforme identificado pelo item 3 na figura 2.7, é uma porca em material dúctil para 

maior eficiência do sistema, com rosca contendo 3 entradas, assim como o fuso, de modo a 

converter o movimento de rotação do moto-freio-redutor em movimento de translação 

vertical. Fabricada em bronze ASTM C83600, para uma interação otimizada com o fuso de 

potência. 

 Caixa para a porca em chapas 2.3.4.

De acordo com o item 4 da figura 2.7, é uma caixa em material mais resistente que o 

bronze para receber as cargas da plataforma a serem aplicadas na porca. Fabricado com 

chapas de ASTM A36  

 Barra de suporte do garfo 2.3.5.

Conforme identificado pelo item 5 da figura 2.7, é um suporte soldado na caixa para 

possibilitar uma montagem não soldada da plataforma na caixa da porca. Fabricado em aço 

ASTM A36. 

 Garfo de apoio 2.3.6.

Como mostrado pelo item 6 na figura 2.7, são as estruturas em chapas de aço soldadas 

na plataforma com objetivo de ligar a plataforma na porca de translação. Fabricado em aço 

ASTM A36. 
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 Estrutura principal em perfis 2.3.7.

De acordo com o item 7 na figura 2.7, é a estrutura que recebe o assoalho do palco e 

que se movimenta de forma vertical. Fabricada utilizando perfis W comerciais de aço ASTM 

A572 grau.50. 

 Moto-redutor elétrico 2.3.8.

Ligado a um redutor de forma a transmitir o torque necessário para movimentar a 

porca no rpm necessário para que não haja vibrações excessivas e que a velocidade de 

translação seja adequada. Por motivos de segurança é montado um freio diretamente no motor 

para evitar a movimentação acidental do sistema. 
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 MATERIAIS EMPREGADOS NESTE DIMENSIONAMENTO 2.4.

 AÇO ASTM A-36 2.4.1.

O aço ASTM A-36 é uma liga de baixo carbono, com boa resistência mecânica por 

unidade de massa, além de possuir boa soldabilidade e usinabilidade. Por isso, é amplamente 

utilizado nos campos industriais. Sua composição química e propriedades mecânicas são 

apresentadas na Tabela 2.1, a seguir. 

Tabela 2.1 - Propriedades do Aço A-36 (ASTM A36/A36M - 14, 2016). 

Aço ASTM A 36 

Limite de ruptura (MPa) 400 – 550 

Limite de escoamento (MPa) 250 

Alongamento até ruptura (%) 20 – 23 

Composição Química (% em peso) 

Carbono 0,26 – 0,29 

Magnésio  - 

Fosforo 0,03 – 0,04 

Enxofre 0,03 - 0,05 

Silício 0,15 – 0,40 

 

 AÇO A-572 GRAU 50 (ASTM A572/A572M – 15) 2.4.2.

O aço ASTM A-572 é um material de baixa liga e alta resistência mecânica, possui 

resistência mecânica maior que o aço ASTM A-36. Produzido principalmente em chapas de 

perfil laminado, é amplamente utilizado em componentes estruturais, vigas estruturais 

comerciais nacionais. Sua composição química e propriedades mecânicas são descritas na 

Tabela 2.2, a seguir. 
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Tabela 2.2 - Propriedades do Aço A-572 Gr50 (ASTM A572/A572M – 15). 

Aço ASTM A 572 GRAU 50 

Limite de ruptura (MPa) 450 

Limite de escoamento (MPa) 345 

Alongamento até ruptura (%) 18 - 21 

Composição Química (%) 

Carbono 0,23 

Manganês 1,35 

Fosforo 0,030 

Enxofre 0,030 

Silício 0,15 

 

 BRONZE ASTM C83600 2.4.3.

Seguindo o conceito de utilização de materiais comercias de fácil acesso, será 

utilizado o Bronze ASTM C83600.Esta liga possui razoável resistência mecânica, fácil 

usinabilidade, razoável resistência a corrosão, boa interação com lubrificantes, desta forma é 

um material altamente recomendado para utilização em mancais, porcas, guias de 

equipamentos móveis em geral (SHIGLEY, 2005). Sua composição química e propriedades 

mecânicas estão mostradas na Tabela 2.4, a seguir. 

Tabela 2.3 - Propriedades do Bronze C83600 (ASTM B505/B505M – 14). 

Bronze ASTM C83600 

Limite de ruptura (MPa) 248 

Limite de escoamento (MPa) 131 

Alongamento até ruptura (%) 15 

Composição Química (%) 

Cobre 84,0 – 86,0 

Estanho 4,0 – 6,0 

Chumbo 4,0 – 6,0 

Zinco 4,0 – 6,0 
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 DIMENSIONAMENTO ANALÍTICO 2.5.

A norma ABNT NBR 8400, (1984) - Cálculo de Equipamentos para Levantamento e 

Movimentação de Cargas - vigente na data de elaboração deste trabalho, define todas as 

diretrizes técnicas para o dimensionamento estrutural e dos mecanismos de qualquer 

equipamento utilizado para içamento e/ou movimentação de carga. Uma vez que o objeto 

deste trabalho é um elevador, seu princípio de operação já foi descrito anteriormente, a 

conformidade deste dimensionamento com a norma é imprescindível.  

A seguir, será apresentado o roteiro de utilização da norma para cálculos, 

dimensionamentos e definição em duas etapas principais: Primeiro a estrutura, depois 

mecanismos de operação do elevador de palco. Todo trabalho futuro, deverá ser desenvolvido 

em acordo com a norma vigente na data de elaboração, para evitar a utilização de metodologia 

ou dados desatualizados. 

 Análise da estrutura segundo a NBR 8400, (1984) 2.5.1.

  Classificação em Grupo 2.5.1.1.

O primeiro passo a ser executado é a classificação em grupo da estrutura de trabalho 

segundo dois conceitos: 

Inicialmente, deve-se estimar o número de ciclos de solicitação da estrutura. Estas 

solicitações são referentes somente a quantidade de vezes que a uma carga será içada, 

desconsiderando qualquer outro tipo de manobra que seu mecanismo possa realizar. Essa 

estimativa é baseada nas premissas de solicitação do cliente, informações como número de 

acionamentos diários e expectativa de tempo de vida útil são bons parâmetros iniciais para 

este cálculo. Em outras palavras este número representará a quantidade de 

acionamentos/solicitações que esta estrutura será submetida até o fim de seu período de 

utilização. O número de ciclos pode ser determinado pela equação 2.1. 

 N =  (Ndia) x 365 x(Tvida) (2.1) 

Com a estimativa dos ciclos de levantamento durante a vida útil do equipamento deve-

se agora classificar o equipamento de acordo com as classes de utilização, conforme Tabela 

2.4, a seguir: 



35 

 

Tabela 2.4 - Classes de utilização de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

Determinado o número de ciclos em toda vida útil do equipamento, deverá ser feito a 

definição quanto ao Estado de Cargas do equipamento, este parâmetro refere-se à fração 

estatística em que o equipamento será solicitado em função de sua capacidade máxima, 

conforme a Tabela 2.5 a seguir: 

Tabela 2.5 - Estado de Carga de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

Definidas a classe de utilização e o estado de carga, determina-se, a partir da tabela 

2.6, a classificação da estrutura. 
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Tabela 2.6 - Classificação da estrutura dos equipamentos de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

A classificação da estrutura determinará alguns parâmetros referente ao 

desenvolvimento do equipamento. O coeficiente de majoração e a tensão admissível 

normalizada, são definidos pelas Tabelas 2.7 e 2.8, respectivamente. Tais parâmetros serão 

apresentados posteriormente nos cálculos. 

Tabela 2.7 - Coeficiente de Majoração de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

Tabela 2.8 - Tensões admissíveis de acordo com a NBR 8400, (1984). 

  

 Análise dos carregamentos 2.5.1.2.

A maioria das máquinas industriais são baseadas em deslocamentos de corpos, estes 

deslocamentos são efeitos de velocidades e acelerações impostos a essas massas, logo fica 

fácil entender a variação da quantidade de movimento imposta ao equipamento gera aumento 
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das cargas atuantes na operação, essas variações tornam os cálculos mais complexos, 

aumentam o prazo, logo o custo do desenvolvimento do equipamento. A norma NBR 8400, 

(1984) define o coeficiente dinâmico em função da velocidade de movimentações dos corpos 

no maquinário. Este parâmetro é definido pela Tabela 2.9: 

Tabela 2.9 - Coeficiente dinâmico de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

Os efeitos climáticos podem gerar carregamentos externos ao serviço principal da sus 

estrutura, segundo a NBR 8400, (1984), estes efeitos são resultantes de duas fontes: Ação dos 

ventos e variação de temperatura. No caso deste trabalho estes efeitos serão desprezados, uma 

vez que o elevador será instalado dentro de um teatro, livre dos efeitos climáticos. 
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 Análises de tensões 2.5.1.3.

Em função das solicitações impostas a estrutura, deve ser determinado as tensões 

atuantes em todos os equipamentos nas condições mais críticas, estabelecendo os coeficientes 

de segurança baseando-se em três possíveis tipos de falhas: Ultrapassagem dos limites de 

escoamento, cargas críticas de flambagem e limite de resistência à fadiga. 

Nas análises dos carregamentos compressivos simples deve-se considerar que a tensão 

referente a esses carregamentos não deve ultrapassar 70% do limite de escoamento do aço. 

Para aços onde a tensão calculada é maior que 70% do limite de escoamento, deve-se utilizar 

a equação 2.2 para a tensão admissível: 

 𝜎𝑎 =  
𝜎𝑒 +  𝜎𝑟

𝜎𝑒52 +  𝜎𝑟52
 . 𝜎𝑎52 (2.2) 

Onde o 𝜎𝑎52 é a tensão admissível definida na Tabela 2.8: 

Para elementos solicitados ao cisalhamento puro, a equação de governo é a 2.3: 

 𝜏𝑎 =
𝜎𝑎

√3
 (2.3) 

Para esforços combinados utiliza-se a equação 2.4: 

 𝜎𝑐𝑝 = √ 𝜎𝑥
2  + 𝜎𝑦

2 − 𝜎𝑥. 𝜎𝑦 + 3. 𝜏𝑥𝑦
2  ≤  𝜎𝑎 (2.4) 

Onde observa-se que a tensão de comparação (𝜎𝑐𝑝), deve representar o cenário mais 

desfavorável, e esta condição poderá ser verificada de diferentes maneiras: 

A forma mais conservadora leva em conta todos os maiores módulos de tensão mesmo 

que não represente um cenário real, mas que defina um estado de tensão mais crítico possível. 

Esta abordagem é interessante quando o uso do equipamento pode gerar risco de vida. 

Outra forma menos conservadora é considerar uma dessas tensões em condição 

máxima e o estado de tensão equivalente a cada cenário, comparando então o 𝜎𝑐𝑝 de maior 

valor. 
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Um caso particular que também será abordado neste trabalho é tensões trativas ou 

compressivas combinadas ao cisalhamento, seguindo a equação 2.5: 

 Juntas soldadas 2.5.1.4.

Na análise das juntas soldadas deve-se definir primeiramente o tipo de solda a ser 

realizada, de forma que as propriedades mecânicas do metal de solda sejam igual ou melhores 

que o metal-base. 

Sendo assim as tensões principais quando sujeitas a tração e/ou compressão devem 

atender aos critérios definidos no item anterior deste trabalho e não ultrapassar 𝜎𝑎, calculado 

pela equação 2.2. 

Para os casos de cisalhamento nos cordões de solda, a tensão admissível deverá ser 

determinada pela equação 2.6: 

 𝜏𝑎 =  
𝜎𝑎

√2
 (2.6) 

Outros critérios de cálculo, como análise de flambagem com carregamento excêntrico, 

análise de fadiga, entres outros, utilizaram outras bibliografias como referência. Estas serão 

apresentadas posteriormente. 

 Análise de deflexão 2.5.1.5.

Segundo a norma NBR 8400, (1984), as vigas principais dos equipamentos devem ser 

projetadas com uma contraflecha cujo valor seja igual à deflexão ocasionada pelo peso 

próprio das vigas mais 50 % da solicitação do peso próprio do carro e da carga máxima 

estabelecida para o equipamento, deve-se observar que o  equipamento considerado neste 

trabalho não possui carro ou truck de cargas, etc. Desta forma, para o cálculo será considerada 

o peso próprio da estrutura e 50% da carga máxima a ser suportada pelo palco. 

 𝜎𝑐𝑝 =  √𝜎2 + 3. 𝜏2  ≤  𝜎𝑎 (2.5) 
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Para cálculo da contraflecha será utilizada a equação 2.7, também apresentada na 

Figura 2.8. Optou-se pelo carregamento distribuído, uma vez que este representa melhor o 

carregamento da área do palco sendo aplicado nas vigas principais a partir de vários barrotes. 

 

Figura 2.8 – Análise de momento e cortante em viga (SHIGLEY, 2005). 

 

 𝑦𝑚á𝑥 = − 
𝑤 × 𝑙

𝐸 × 𝐼
 (2.7) 

 Análise de flambagem 2.5.1.6.

Para os cálculos de flambagem deve-se definir o comprimento de flambagem. Para tal 

deverá ser consultada a Tabela 2.10 que define o fator de multiplicação K, esse fator deve 

multiplicar o comprimento real para se encontrar o comprimento de flambagem. Para se 

determinar o índice de esbeltez, o raio de giração do elemento analisado deverá ser divido 

pelo comprimento de flambagem, conforme as equações 2.8 e 2.9. 
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 𝐶𝐹 = 𝐾 × 𝐿 (2.8) 

 𝜆 =
𝐶𝐹

𝑟
 

(2.9) 

Tabela 2.10 – Fator de multiplicação do comprimento de flambagem segundo a NBR 8400, 

(1984) 

 

 

Para o caso em que houver carregamento combinado de compressão e flexão deve-se 

consultar a Tabela A-1 disponível no anexo I, para se obter o coeficiente de flambagem e usar 

a equação 2.10. 

  
𝜔 × 𝐹

𝐴
+ 0,9

𝑀 × 𝑑

𝐼
≤ 𝜎𝑎 (2.10) 
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 Análise de mecanismos segundo a NBR 8400, (1984) 2.5.2.

 Classificação em Grupo 2.5.2.1.

De forma similar com o que foi apresentado para a estrutura, os mecanismos também 

deverão ser classificados de forma a definir os parâmetros de dimensionamento. A 

classificação dos mecanismos ocorre em função da classe de funcionamento e do estado de 

solicitação. 

A classe de funcionamento é definida levando-se em conta o tempo médio de 

utilização. Um mecanismo é considerando em movimento somente se estiver em movimento, 

desta forma, no caso deste trabalho, o período de funcionamento será aquele referente às 

mudanças de altura da plataforma. A seleção da classe de funcionamento é feita de acordo 

com a Tabela 2.11. 

Tabela 2.11 - Classe de funcionamento de acordo com NBR 8400, (1984). 

 

A classificação quanto ao estado de solicitação será realizada de forma semelhante ao 

que foi realizado na estrutura, levando-se em conta a proporção em que o mecanismo sofrerá 

o carregamento máximo, o estado de solicitação deverá ser classificado de acordo com a 

Tabela 2.12, a seguir: 
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Tabela 2.12 - Estado de solicitação do mecanismo de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

 

Com a classe de funcionamento e o estado de funcionamento definidos, pode-se agora 

definir o grupo do mecanismo de acordo com a Tabela 2.13. 

Tabela 2.13: Grupo dos mecanismos de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 Análise das solicitações 2.5.2.2.

Segundo a NBR 8400, (1984) os mecanismos são submetidos a duas espécies de 

solicitações: solicitações originadas por motores e freios e solicitações de reação do sistema 

que independem da ação de motores. 

Conhecendo as variáveis de trabalho, será realizado o cálculo quanto aos casos de 

solicitação. Segundo a NBR 8400, (1984), o objeto de estudo deste trabalho se encaixa no 

Caso 1 – Serviço normal sem vento. Desta forma, tem-se que as solicitações máximas podem 

ser calculadas como um somatório das solicitações de cada tipo, conforme as equações 2.11 e 

2.12: 

 𝑆𝑀𝑚á𝑥 =  𝑆𝑀𝐺 +  𝑆𝑀𝐿 +  𝑆𝑀𝐹 +  𝑆𝑀𝐴 (2.11) 

 𝑆𝑅𝑚á𝑥 =  𝑆𝑅𝐺 +  𝑆𝑅𝐿 + 𝑆𝑅𝐴 (2.12) 
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Análise das solicitações 2.5.2.1.

Segundo a NBR 8400, (1984) os mecanismos devem ser projetados de forma que 

possuam um coeficiente de segurança adequado às possíveis causas de falha, que são elas: 

ruptura, flambagem e fadiga. 

Para a análise de ruptura compara-se as tensões combinadas calculadas com a tensão 

admissível, cuja pode ser calculada pela equação 2.13: 

 𝛿𝑎 =  
𝛿𝑟

𝑞. 𝐹𝑆𝑟
 (2.13) 

Onde os valores de 𝑞 𝑒 𝐹𝑆𝑟são tabelados de acordos com as Tabelas 2.14 e 2.15 a 

seguir: 

Tabela 2.14 - Valores de q de acordo com a NBR 8400, (1984). 

 

Tabela 2.15: Valores de 𝑭𝑺𝒓 de acordo com a NBR 8400, (1984) 

 

Para o cálculo de tensões combinadas, a NBR 8400, (1984) propõe algumas equações, 

nos estudos que consistem em tensões de tração, flexão e cisalhamento, de forma simultânea a 

equação da tensão admissível utilizada será a equação 2.14: 
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 𝜎𝑎 ≥  √(1,25𝜎𝑡 + 𝜎𝑓)
2

+ 3𝜏2 (2.14) 

 Análise segundo bibliografias complementares 2.5.3.

Alguns dos itens analisados necessitam de análises não especificadas pela NBR 8400, 

(1984). Neste contexto foi utilizado Shigley, (2005) como fonte de consulta. 

 Dimensionamento do fuso 2.5.3.1.

Como será visto posteriormente, é preciso calcular a tensão de cisalhamento máxima 

nos fusos, a tensão de tração nos fusos, o torque necessário para que o motor gire o fuso e 

eleve a carga (o torque necessário para a descida, não será calculado pois se trata de um 

torque menor do que o de subida) e a eficiência do fuso. 

Para se determinar o torque necessário ao motor, serão utilizadas a equações 2.15 e 

2.16 (SHIGLEY, 2005). Essas equações determinam o torque necessário durante o 

funcionamento do fuso, durante a subida e a descida, respectivamente. 

𝑇𝑆 =
𝑄 × 𝐷𝑚

2
×

(𝑙 + ( 𝜋 × 𝐷𝑚 ×  𝜇 ))

( 𝜋 × 𝐷𝑚 −  𝜇 × 𝑙)
 (2.15) 

𝑇𝐷  =
𝑄 × 𝐷𝑚

2
×

(( 𝜋 × 𝐷𝑚 ×  𝜇 ) − 𝑙)

( 𝜋 × 𝐷𝑚 +  𝜇 × 𝑙)
 (2.16) 

Segundo Shigley, (2005), a tensão máxima de cisalhamento no fuso devido a torção 

pode ser escrita pela equação 2.17: 

 𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑇. 𝑐

𝐽
 (2.17) 

Também de acordo com  Shigley, (2005) a eficiência do fuso durante o levantamento 

da carga é determinada pela equação 2.18, a seguir. 

휀𝐹 =
𝐹 × 𝑙

2𝜋 × 𝑇𝑠
 

(2.18) 

Para cálculo das roscas, serão utilizadas as equações 2.19 a 2.22 que definem as 

tensões em cada direção, assim como a tensão combinada se nas roscas (SHIGLEY, 2005): 
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𝜎𝑥 =  
6 × 𝐹

𝜋 × 𝐷𝑚 × 𝑙
 

(2.19) 

𝜏𝑦𝑧 =
16 × 𝑇𝑆

𝜋 × 𝐷𝑚³
 

(2.20) 

𝜎𝑧 =
4 × 𝐹

𝜋 × 𝐷𝑚²
 

(2.21) 

𝜎𝑚á𝑥 = √(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)
2

+ (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)
2

+ (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)2 + 6𝜏𝑦𝑧²

2
 

(2.22) 

 Potência do motor 2.5.3.2.

Para definição da potência necessária ao acionamento será utilizada a equação 2.23 

(BRASIL, 1988), já modificada para o cálculo da potência em Kw. 

 

 

Apesar da literatura recomendar a utilização de diversos fatores para o cálculo da 

potência nominal, como a potência de partida e o aquecimento do motor, optou-se por utilizar 

a carga de movimentação da plataforma como a carga necessária nos ambientes do teatro fora 

do palco (ABNT NBR 6120, 1980), uma vez que essa carga já é bem superior a carga de uso 

normal do elevador. 

 ANALISE DOS ELEMENTOS POR FADIGA 2.6.

Fadiga é um processo de alteração estrutural permanente, progressivo e localizado, 

que ocorre em um material sujeito a condições que produzem tensões ou deformações 

 𝑃 =  
𝑄𝑑 × 𝑉𝐿

1000 × 𝑒𝑇
 (2.23) 
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dinâmicas em um ponto ou em vários pontos, e que pode resultar em trincas ou em uma 

fratura completa após um determinado número de variações de carga (ASTM E1823, 1996). 

As falhas estáticas, de modo geral, não acontecem de forma repentina, pois se 

desenvolve uma deflexão muito grande ao receber um esforço acima da resistência ao 

escoamento, o que permite que partes estruturais ou peças sejam trocadas antes que a fratura 

realmente ocorra. Já a falha por fadiga é súbita e total. Análises cuidadosas revelam que as 

tensões reais máximas estavam bem abaixo da resistência do material e, muito 

frequentemente, até abaixo da resistência ao escoamento. Por esse motivo é tão importante a 

busca pelo conhecimento sobre assunto e o uso de métodos conservadores para a 

determinação da vida em fadiga afim de garantir a segurança.  

Uma falha por fadiga tem a aparência de uma fratura frágil, uma vez que as superfícies 

de fratura são planas e perpendiculares ao eixo da tensão, com a ausência da estricção. Por 

outro lado, suas características são bem diferentes da fratura frágil estática, se desenvolvendo 

em três estágios, como pode ser visto na figura 2.9.  

 

Figura 2.9 - Superfície de fratura por fadiga em um parafuso sujeito a flexão, (SHIGLEY, 

2005) 

A: Início das micro trincas.  

B: Progressão das trincas e marcas de praia.  

C: Fratura final rápida. 

Estágio I: início de uma ou mais micro trincas, normalmente não discerníveis a olho 

nu, devido à deformação plástica cíclica seguida de propagação cristalográfica;  

Estágio II: progressão para macro trincas, formando superfícies de fratura conhecidas 

como marcas de praia; 
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Estágio III: fratura rápida e repentina, podendo ser frágil, dúctil ou uma combinação 

de ambas (SHIGLEY, 2005). 

Para a análise de fadiga do elevador, serão analisadas apenas as vigas principais da 

estrutura, com maior carregamento, uma vez que essas sofrerão as maiores tensões e, além 

disso, apresentam maior impacto financeiro na estrutura. 

Para análise da estrutura serão adotadas 2 (duas) normas. A DNV-RP-C203, (2010), 

válida para ligas de aço expostas ao ar com limite de ruptura menor que 960 Mpa. E uma vez 

que se trata de uma norma referente a ambientes offshore, leva em consideração muitos 

fatores de incerteza e, portanto, é mais conservadora. O projeto estudado raramente alcança 

seu valor de carregamento máximo apresenta vários carregamentos menores, que passam a ser 

englobados nessas incertezas. 

Segundo a norma, a o cálculo do número de ciclos máximos para o carregamento, 

devem ser analisados segundo a equação 2.24, a seguir. 

 

Para o cálculo de t, deve-se adotar o mesmo valor de 𝑡𝑟𝑒𝑓 nos casos em que t é menor 

que 𝑡𝑟𝑒𝑓. Para 𝑡𝑟𝑒𝑓, deve ser considerado um espessura de 25mm para ligações não tubulares 

soldadas. 

No estudo, serão considerados os pontos de maior tensão e menor tensão encontrados 

no método analítico, pois apesar de não levarem em conta fatores de concentração de tensão o 

estudo já será bastante conservador, uma vez que o elevador raramente será submetido ao seu 

carregamento máximo. 

Os demais valores devem ser consultados segundo as Tabelas 2.16 e 2.17: 

  

 𝑙𝑜𝑔𝑁 = log 𝑎 − 𝑚 ∗ log ( ∆𝜎 (
𝑡

𝑡𝑟𝑒𝑓
)

𝑘

) (2.24) 
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Tabela 2.16 – Categoria para curva S-N em vigas soldadas de topo em ambos os lados, 

(Adaptada de DNV-RP-C20, 2010). 
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Tabela 2.17 – Classificação do tipo de solicitação das juntas soldadas, (Adaptada de DNV-

RP-C20, 2010). 

 

A segunda norma de fatiga analisada será a AISC 360, (2010). Essa norma é utilizada 

para construções de estruturas metálicas, como edifícios e pontes. Ela abrange diversos tipos 

de materiais, porém, é uma norma cujas principais aplicações são em ambientes menos hostis 

que a DNV RP C203, (2010). 
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Para análise de fadiga segundo a AISC 360, (2010), deve-se definir, com base na 

Tabela 2.18, o tipo de carregamento, para que seja determinada a constante de fadiga (𝐶𝑓). A 

partir dessa constante e da tensão máxima aplicada (∆𝜎), pode-se obter o número de ciclos até 

a falha por fadiga (N) como apresentado pela equação 2.25: 

 

 

Tabela 2.18 – Parâmetros de projeto de fadiga, (Adaptada de AISC 360, 2010). 

  

 ∆𝜎 = (
𝐶𝑓 × 329

𝑁
)

0,333

 (2.25) 
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3. DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

 CARGAS PREVISTAS: 3.1.

Para previsão das cargas será utilizada a norma NBR 6120, (1980), definindo a carga 

estática no palco como 5kN/m² e estimando a carga de movimentação da plataforma o 

carregamento nos demais espaços do teatro de 3kN/m². Para os cálculos foi estipulado uma 

área de palco móvel de 47,8m² 

Para a carga adicional de peso morto, deve ser estimado o peso da estrutura do palco. 

Ao consultar empresas do ramo, constatou-se que o uso mais comum para o palco são tabuas 

de freijó (𝜌𝑓 = 600𝑘𝑔/𝑚³) com espessura de 38mm montadas de forma flutuante em 

barrotes de maçaranduba (𝜌𝑚 = 1200𝑘𝑔/𝑚³) com seção de 140mm por 600mm e 

comprimento médio de 3300mm (fornecendo assim, uma massa de 33,3 kg por barrote),a 

cada 600mm. As equações 3.1 a 3.4 permitem calcular a carga de peso morto devido a 

madeira que a estrutura deve suportar. 

 𝑄𝑓 = 0,038[𝑚] 𝑥 600[𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] × 47,8 [𝑚2] × 9,81 [𝑚 𝑠²⁄ ] = 10,7 [𝑘𝑁] (3.1) 

 
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠 = 14 [𝑚]  ÷ 0,6 [𝑚 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒⁄ ] + 1[𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒]

= 25 [𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠] 
(3.2) 

 𝑄𝑚 = 25 [𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠] × 33 [𝑘𝑔 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒⁄ ] × 9,81 [𝑚 𝑠²⁄ ] = 8,1 [𝑘𝑁] (3.3) 

 𝑄𝑚𝑎𝑑 = 10,7 + 8,1 = 18,8 [𝑘𝑁] (3.4) 
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 CLASSIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E DO MECANISMO 3.2.

Para que seja feita um correto dimensionamento da estrutura é importante 

compreender seu cenário de utilização. Para isto é necessário analisar a frequência de 

utilização durante seu período útil de operação. Sabe-se que em média teatros podem ser 

reconfigurados comportando de 2 a 3 tipos de cenários distintos. 

De acordo com fabricantes de elevadores de palco por fusos de potência, os sistemas 

devem ser verificados diariamente, quanto ao estado dos fusos e porcas além da verificação 

dos lubrificantes. O sistema deve ser acionado pelo menos 1 vez a cada dia em carga de peso 

próprio afim de se verificar ruído, sincronia dos fusos e estabilidade da plataforma. 

Quanto a utilização em eventos e espetáculos usualmente o palco é modificado antes 

da execução das peças e em eventuais apresentações de orquestra é feito o acionamento da 

plataforma durante a apresentação. Mas ainda assim, a carga movimentada é bem abaixo da 

carga máxima suportada pela estrutura. 

Antes de começar o dimensionamento da estrutura é necessário determinar sua 

classificação em grupos e a classificação de mecanismos para as partes móveis segundo a 

NBR 8400, (1984), como explicitado na seção 2.6.1.1. 

Durante a utilização normal de um elevador de orquestra, o elevador deve ser acionado 

pelo menos 1 vez por dia para se certificar que todos as partes estão funcionando de maneira 

adequada. Além disso nos dias de espetáculo pode espera-se mais de uma utilização por 

espetáculo, o que em teatros mais movimentados significa de 2 a 5 utilizações por dia nos 

finais de semana (sexta, sábado e domingo). Sendo assim, tem-se uma média de 20 utilizações 

por semana, o que para em um ano nos fornece 1040 utilizações. Para um projeto com 

duração mínima de 30 anos, teremos 31200 ciclos de utilização. Segundo a Tabela 2.5, deste 

trabalho, exposta anteriormente teremos uma classe de utilização A. 

Como o elevador é uma estrutura permanente do palco, ele deve suportar as cargas 

estáticas impostas para esse ambiente, o que segundo a NBR 6120, (1980), será de 5 kN/m², 

para cargas dinâmicas será utilizada o valor das demais áreas do teatro com 3 kN/m². Porém, 

o elevador funcionará levantando excepcionalmente a carga nominal e comumente cargas 
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muito reduzidas. O que indica o estado de carga 0 (muito leve), como podemos observar na 

Tabela 2.6, deste trabalho. 

Tendo definido a classe de utilização e o estado da carga, deve-se consultar a Tabela 

2.7 e verificar que a estrutura pertence ao grupo 1. 

Pode se definir agora os parâmetros de cálculos como o coeficiente de majoração (𝑀𝑥) 

a partir da Tabela 2.8. Com auxílio desta pode se calcular a tensão admissível para cada 

material ASTM A572 (𝜎𝑎572), ASTM A36 (𝜎𝑎36) e ASTM C83600 (𝜎𝑎𝑏), como visto nas 

equações 3.5 a 3.8. 

 𝑀𝑥 = 1 (3.5) 

 𝜎𝑎572 =  
𝜎𝑒572

1,5
=  

345 𝑀𝑃𝑎

1,5
=  230 𝑀𝑃𝑎  (3.6) 

 𝜎𝑎36 =  
𝜎𝑒36

1,5
=  

250 𝑀𝑃𝑎

1,5
=   166,67 𝑀𝑃𝑎 (3.7) 

 𝜎𝑎𝑏 =  
𝜎𝑒𝑏

1,5
=  

131 𝑀𝑃𝑎

1,5
=   87,33 𝑀𝑃𝑎 (3.8) 

Para a classificação segundo o grupo do mecanismo, primeiramente deve-se analisar a 

classe de funcionamento do equipamento, como citado anteriormente a utilização média do 

equipamento será de menos do que 0,5 h (espera-se que cada ciclo de utilização dure 

aproximadamente 2 minutos), porém o tempo de utilização estimado do equipamento será de 

1040 horas (como visto na equação 3.9), obtendo-se a classe de funcionamento V0,5 como 

observado na Tabela 2.12, do item 2.6.2.1. 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 31200 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 × 2
𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
÷  60

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
= 1040 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (3.9) 

Assim como a estrutura, os elementos de mecanismos estarão sujeitos a solicitações 

reduzidas e raras as vezes a solicitação máxima. Se enquadrando no estado de solicitação 1, 

visto na Tabela 2.13. 

Com essas informações é possível consultar a Tabela 2.14 e concluir que o mecanismo 

irá pertencer ao grupo de mecanismos 1Bm. Através da Tabela 2.10 e obter o coeficiente 

dinâmico 𝜑 = 1,15. 
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 DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS LONGITUDINAIS  3.3.

Antes de se fazer o dimensionamento das vigas longitudinais é necessário analisar a 

forma que o carregamento é aplicado nas vigas. Inicialmente, o carregamento na área da 

plataforma deverá ser aplicado nos barrotes, para então ser aplicado nas vigas, para 

determinar a carga de cada barrote utilizaremos a equação 3.10. 

Para execução dos cálculos, será definido um comprimento médio de barrote de 3300 

mm de comprimento. Este barrote será analisado com o auxílio do software FTOOL® para 

que se possa definir a diferença de carregamento entre a viga dianteira e a viga traseira. O 

carregamento total (peso referente as madeiras somado a carga útil estática) será divido em 23 

barrotes (23 barrotes na parte interna do elevador e 2 barrotes com carregamento reduzido à 

metade nas extremidades). 

Esse carregamento será considerado uniforme ao longo do barrote, portanto para o 

carregamento distribuído no barrote, equação 3.11: 

Esse carregamento será então aplicado considerando um barrote de comprimento 

médio nas vigas longitudinais, considerando um afastamento entre os apoios equivalente a 

distância de afastamento entre as almas das vigas de 2650mm e com uma das pontas do 

barrote afastada  

 

  

 
𝑄𝑏 =  

𝑄𝑚𝑎𝑑 + (𝑄𝑒 × 𝐴𝑝)

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠
=  

18,8[𝑘𝑁] + (5[𝑘𝑁 𝑚2⁄ ] × 47,8[𝑚2])

24

=  10,7[𝑘𝑁/𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒] 

(3.10) 

 𝑤𝑏 =  
𝑄𝑏

𝐿𝑏
=  

10,7[𝑘𝑁]

3,3[𝑚]
=  3,24[𝑘𝑁/𝑚] (3.11) 
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Figura 3.1-Carregamento médio nos barrotes. 

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

150mm além da alma, conforme visto na Figura 3.1. O cortante que define a diferença 

entre o carregamento pode ser visto na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Diagrama de cortante nos barrotes (em kN).  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

Observa-se que o carregamento na parte dianteira (com maior parte do barrote em 

balanço) é maior que na traseira. Podemos assim definir o carregamento nos barrotes como 

4,7 kN por barrote na viga traseira e 6,0 kN por barrote na viga dianteira. 

Agora, pode ser definido o carregamento nas vigas dianteiras, aplicando o 

carregamento definido acima por 25 pontos equidistantes na estrutura de 14m.Como pode ser 

visto na Figura 3.3. Pode ser definido também o cortante máximo nessa viga, visto na Figura 

3.4 que será utilizado posteriormente para os cálculos que necessitem das reações nos apoios 

das vigas. 
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Figura 3.3- Carregamento na viga longitudinal dianteira.  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

 

Figura 3.4-Diagrama de cortante na viga longitudinal dianteira (em kN).  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

Para definição do perfil necessário a viga longitudinal dianteira, será feito a 

comparação do máximo momento fletor (𝑀𝐿𝐷) na viga, visto na Figura 3.5, com a tensão 

admissível (𝜎𝑎572) para o material da viga, o aço ASTM A572 Gr.50. Chegando a um valor 

de módulo de resistência necessário para essas vigas, conforme equação 3.12. 

 

Figura 3.5- Diagrama de momento fletor na viga longitudinal dianteira (em kNm).  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

 𝑊𝐿𝐷 =  
𝑀𝑚á𝑥𝐿𝐷

𝜎𝑎572
=  

252 [𝑘𝑁𝑚]

230 [𝑀𝑃𝑎]
= 1121,79 [𝑐𝑚³] (3.12) 

De acordo com o valor do módulo de resistência, pode ser consultado o catálogo de 

perfis disponível no mercado, para definir a viga adequada. Assim, a viga escolhida foi a 

W530x66, com 1332,2 cm³ de módulo de resistência. 
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Após a definição do perfil deve-se incluir no cálculo a tensão na viga devido ao peso 

próprio, da viga longitudinal dianteira e metade da viga transversal que será descarregada nas 

vigas transversais. As vigas transversais não suportam carregamentos, servem para a 

estabilidade da estrutura e, portanto, podem ser escolhidas de acordo com o menor perfil 

disponível no mercado (W150x13). Dessa forma pode se calcular a tensão total na viga. 

Para o carregamento devido as vigas transversais será considerada uma distância entre 

as vigas longitudinais de 2800mm, sendo assim, cada viga descarregará uma força de 0,2 kN 

em cada apoio.  

O carregamento devido ao peso próprio da estrutura, o diagrama de cortante e o 

diagrama de momento fletor, podem ser vistos nas Figuras 3.6, 3.7 e 3.8 respectivamente. 

 

 

Figura 3.6-Carregamento na viga longitudinal dianteira devido ao peso próprio da estrutura. 

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

 

Figura 3.7- Diagrama de cortante (em kN) da viga longitudinal dianteira devido ao peso 

próprio da estrutura. Fonte: Software FTOOL® (2017). 
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Figura 3.8-Diagrama de momento fletor (em kNm) da viga longitudinal dianteira devido ao 

peso próprio da estrutura. Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

Deve-se então calcular as tensões totais da na viga, para comparação com a tensão 

admissível do material, utilizando as equações 3.13 a 3.15. 

 

Vale ressaltar que a viga W460x60 tem módulo de resistência superior ao especificado 

incialmente (1121,79 cm³), porém a tensão nessa viga fica superior a tensão admissível ao 

material quando se soma o carregamento devido ao peso próprio da estrutura. 

O cálculo para a viga traseira será feita de maneira análoga. O carregamento na viga 

longitudinal traseira, o digrama de cortante e o diagrama de momento fletor, podem ser vistos 

nas Figuras 3.9, 3.10 e 3.11 respectivamente. 

 

Figura 3.9-Carregamento na viga longitudinal traseira. 

 Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 𝜎𝐿𝐷 =  
𝑀𝑚á𝑥𝐿𝐷

𝑊𝑊530
=  

252 [𝑘𝑁𝑚]

1332,2 [𝑐𝑚³]
= 189,2 [𝑀𝑃𝑎] (3.13) 

 𝜎𝐿𝐷𝑃𝑃 =  
𝑀𝑚á𝑥𝑃𝑃

𝑊𝑊530
=  

17,3 [𝑘𝑁𝑚]

1332,2 [𝑐𝑚³]
= 13,0 [𝑀𝑃𝑎] (3.14) 

 𝜎𝑇𝐿𝐷 =  (𝜎𝐿𝐷 +  𝜎𝐿𝐷𝑃𝑃 ) = (189,2 + 13,0) [𝑀𝑃𝑎] = 202,2[𝑀𝑃𝑎]  (3.15) 
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Figura 3.10-Diagrama de cortante na viga longitudinal traseira.  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

 

 

Figura 3.11 -Diagrama de momento fletor na viga longitudinal traseira.  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

Deve-se então calcular o módulo de resistência mínimo para a viga longitudinal 

traseira a partir do momento fletor máximo na viga, conforme a equação 3.16. 

 𝑊𝐿𝑇 =  
𝑀𝑚á𝑥𝐿𝑇

𝜎𝑎572
=  

197,4 [𝑘𝑁𝑚]

230 [𝑀𝑃𝑎]
= 858,3 [𝑐𝑚³] (3.16) 

Consulta-se então a tabela de bitolas disponíveis pelo fabricante para escolher o perfil 

W460x52, com 949,8 cm³ de módulo de resistência. 

Analogamente ao feito nas vigas dianteiras, deve ser calculado o momento devido ao 

peso próprio da estrutura. O carregamento devido ao peso próprio da estrutura, o diagrama de 

cortante e o diagrama de momento fletor, podem ser vistos nas Figuras 3.12, 3.13 e 3.14, 

respectivamente. 
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Figura 3.12 -Carregamento na viga longitudinal traseira devido ao peso próprio da estrutura.  

Fonte: Software FTOOL® (2017). 
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Figura 3.13-Diagrama de cortante na viga longitudinal traseira devido ao peso próprio da 

estrutura. Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

Pode-se então calcular a tensão máxima na viga longitudinal traseira, conforme as 

equações 3.17 a 3.19. 

 

Figura 3.14-Diagrama de momento fletor na viga longitudinal traseira devido ao peso próprio 

da estrutura. Fonte: Software FTOOL® (2017). 

 

Assim, ficam definidas a viga longitudinal dianteira como o perfil W530x66 e a viga 

longitudinal traseira como o perfil W460x52. 

  

 𝜎𝐿𝑇 =  
𝑀𝑚á𝑥𝐿𝑇

𝑊𝑊530
=  

197,4[𝑘𝑁𝑚]

949,8 [𝑐𝑚³]
= 207,8[𝑀𝑃𝑎] (3.17) 

 𝜎𝐿𝐷𝑃𝑃 =  
𝑀𝑚á𝑥𝑃𝑃

𝑊𝑊530
=  

13,9 [𝑘𝑁𝑚]

949,8 [𝑐𝑚³]
= 14,5[𝑀𝑃𝑎] (3.18) 

 𝜎𝑇𝐿𝐷 =  (𝜎𝐿𝐷 +  𝜎𝐿𝐷𝑃𝑃 ) = (207,8 + 14,5) [𝑀𝑃𝑎] = 222,3[𝑀𝑃𝑎]  (3.19) 



64 

 

 DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS TRANSVERSAIS 3.4.

Como visto anteriormente, as vigas transversais não sofrem carga da estrutura, toda a 

carga distribuída nos barrotes é descarregada nas vigas longitudinais. Assim a função das 

vigas transversais é de estabilizar o sistema contra torção. 

Para o dimensionamento será considerado que as cargas nas vigas longitudinais 

gerarão uma torção e consequentemente a flambagem nessas vigas. Assim será necessário 

garantir um baixo índice de esbeltez nas vigas longitudinais. Para isso serão fixadas vigas 

W150x13 (menor perfil disponível pelo fornecedor pesquisado) para ligação das vigas 

longitudinais. 

Para o cálculo será considerado o menor raio de giração dentre as vigas longitudinais, 

3,09 cm (no perfil W460x52) e será definido um índice de esbeltez de no máximo 120, 

equação 3.20, por segurança. Assim pode ser definido o espaçamento máximo entre cada viga 

transversal, visto na equação 3.21. 

 Como visto na seção 2.6 a viga será analisada segundo o caso 4 (permite rotação na 

parte superior e na parte inferior), portanto 𝑘 = 1. Assim: 

 𝜆 =
𝑘 × 𝐿

𝑟
=

1 × 𝐿

3,09[𝑐𝑚]
= 120 (3.20) 

 𝐿 = 370,8[𝑐𝑚] (3.21) 

Assim, pode ser definido o espaçamento entre as vigas como 3500 mm por 

conveniência, sendo definidos 4 espaços e, portanto, 5 vigas. 
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 ANÁLISE DA FLECHA MÁXIMA 3.5.

Como mencionado anteriormente no item 2.6.1.5 deve-se calcular a flecha máxima na 

viga principal do equipamento. Assim, deverá ser considerada a equação 2.7 para se descobrir 

qual o deslocamento máximo experimentado pelas vigas. 

O valor limite para a flecha máxima foi definido segundo a norma NBR 8400, (1984), 

que permite deflexão máxima de 5 mm ou de 1/2000 do vão, prevalecendo o que for maior. 

Ao se observar o vão de 14.000 mm das vigas longitudinais pode-se perceber que a deflexão 

máxima permitida na viga será de 7 mm. 

Assim sendo, será verificada a flecha máxima na viga longitudinal dianteira (que 

apresenta um maior carregamento aplicado, além de possuir maior peso próprio), com um 

carregamento distribuído de 0,65 kN/m, somado a 50 % do carregamento devido a carga na 

estrutura. Para esse carregamento, será considerado que os barrotes descarregam uma carga 

uniforme de 5,79 kN/m, como mostrado na equação 3.22, somando assim um valor do 

carregamento distribuído de 6,44 kN/m que será avaliado quanto ao deslocamento máximo 

utilizando-se a equação 2.7.  

 

𝑤𝐿𝐷 =
𝑄𝐿𝐷𝑃𝑃 + (𝑄𝑏 × 𝑁𝑏)

𝐿𝐿𝐷
= 

0,65[𝑘𝑁𝑚] ∗ 14[𝑚] + (6,0[𝑘𝑁] × 24[𝑏𝑎𝑟𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠])

14[𝑚]
= 10,94[𝑘𝑁 𝑚⁄ ] 

(3.22) 

 𝑦𝑚á𝑥 =  −
𝑤 × 𝐿𝐿𝐷

𝐸 × 𝐼
=  

 10,94 [
𝑘𝑁
𝑚

] ×  14[𝑚]

200 [𝐺𝑃𝑎] × 34971 [𝑐𝑚4]
= 2,19[𝑚𝑚]  (3.23) 

O valor de 2,19 mm de deflexão máxima, o que é menor do que os 7 mm de deflexão 

máxima estabelecidos pela norma, assim todas as vigas estão de acordo com a norma e estão 

aprovadas para o projeto. 
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 DIMENSIONAMENTO DO FUSO 3.6.

Para o dimensionamento do fuso será realizado inicialmente a estimativa da tensão 

máxima de cisalhamento por torção segundo o Shigley, (2005). A essa tensão será somada a 

tensão de tração devida a carga dinâmica da estrutura, segundo a equação 2.5 apresentada na 

seção 2.6.1.3. Além disso será analisada a tensão de tração máxima devido ao carregamento 

estático do palco, sem considerar nenhuma torção no fuso, uma vez que os motores não serão 

acionados nessas condições. 

Como visto na equação 2.17 a tensão de cisalhamento máxima devido ao torque do 

motor pode ser escrita como a equação 3.24: 

 𝜏𝑚á𝑥 =  
𝑇 × 𝐷𝑚

𝐽
 (3.24) 

O primeiro passo para o dimensionamento do fuso é definir os parâmetros iniciais, 

para que se possa calcular o torque necessário ao sistema. Inicialmente, será definido um 

diâmetro externo de 2,5 polegadas e ao fim dessa seção será verificado se essa estimativa 

inicial está correta ou se será necessária alteração no diâmetro. Como mencionado 

anteriormente, será considerada uma rotação do motor de no máximo 60 rpm, e uma 

velocidade de elevação de 2 m/min. Com esses dados pode-se obter o passo para o fuso a 

partir da equação 3.25. 

 𝑙 =
2 𝑚 𝑚𝑖𝑛⁄

60 𝑟𝑝𝑚
 ≈ 33 𝑚𝑚 (3.25) 

O material para o fuso é o aço ASTM A36, amplamente utilizado no mercado, e o 

material utilizado para a porca será o bronze. Segundo Shigley, (2005) é o material mais 

adequado para a interação com o aço em parafusos de potência e possui coeficiente de atrito 

com valor médio de 0,1. 

A carga utilizada para definir o torque máximo aplicado ao fuso será a carga para as 

dependências de um teatro de 3 kN/m². Uma vez que a carga dinâmica raramente será 

utilizada é interessante trabalhar com um valor menor de carregamento para que se obtenha 

um moto-redutor menor e, portanto, mais barato. Então, 60% da carga original será avaliada 

na viga longitudinal dianteira (que recebe mais carga), essa carga será somada ao peso próprio 
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da estrutura. Para tal, será considerado 60% da reação nos apoios devido ao carregamento 

estático somado a reação nos apoios devido ao peso próprio da estrutura (como visto na seção 

3.3). 

 𝑄𝐷 = (0,6 ∗ 69,0[kN]) + 4,9[kN] = 46,3[kN] (3.26) 

Assim, fica definido o carregamento dinâmico dos apoios nas vigas dianteiras (maior 

que o das vigas longitudinais traseiras) que será utilizado no cálculo dos fusos de 46,3 kN. A 

seguir será calculado o torque necessário para a elevação da carga, como visto na seção 

2.6.3.1. Para o cálculo será utilizado o coeficiente de atrito entre o aço e o bronze de 0,1, 

segundo Shigley, (2005), são os materiais ideais para esse tipo de interação. 

Para o cálculo do torque, visto nas equações 3.28 e 3.29, e da tensão de cisalhamento, 

equação 3.30, deverá ser utilizado o diâmetro do núcleo do fuso, calculado na equação 3.27, 

que é definido pelo diâmetro externo do fuso subtraído de um terço do passo (por se tratar de 

um fuso com 3 entradas). 

 𝐷𝑚 = 𝐷𝐸 −
𝑙

3
= 63,5[𝑚𝑚] −

33[𝑚𝑚]

3
= 52,5[𝑚𝑚] (3.27) 

 

𝑇𝑆 = 𝑄 × 𝑟𝑚 ×
𝑙 + (2 𝜋 × 𝑟𝑚)

( 2𝜋 × 𝑟𝑚 −  𝜇 × 𝑙)
= 

= 46,3[𝑘𝑁] × 52,5[𝑚𝑚] ×
33[𝑚𝑚] + ( 𝜋 × 0,1 × 52,5[𝑚𝑚])

( 𝜋 × 52,5[𝑚𝑚] − 0,1 × 33[𝑚𝑚])
  

(3.28) 

 𝑇𝑆 = 372,16 [𝑁𝑚] (3.29) 

Com os dados de torque definidos, pode ser calculada a tensão de cisalhamento 

máxima devida ao torque imposto no fuso. Como visto na seção 2.6 será utilizada a equação 

2.17 para esse cálculo, visto na equação 3.30 

 𝜏𝑇 =  
𝑇𝑆 × 𝑐

𝐽
=

16 × 𝑇𝑆

2𝜋 × 𝐷𝑛
3 =

16 × 372,16[𝑁𝑚]

2𝜋 × 52,53[𝑚𝑚3]
= 6,55[𝑀𝑃𝑎] (3.30) 

Durante o funcionamento normal do elevador, este sofrerá a reação devido a carga 

dinâmica, entretanto poderá ocorrer o acionamento do motor com a carga máxima estática. 

Apesar do motor não possuir torque ou potência necessária para a elevação da carga máxima 
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estática, ele irá impor esse esforço no fuso antes que seu dispositivo de segurança de falha por 

sobrecarga interrompa seu funcionamento. Assim, para os cálculos de tensão combinada no 

fuso, será utilizado o torque máximo disponível no motor e a tração máxima no fuso devido 

ao carregamento estático, calculado pelas equações 3.31 e 3.32. 

 𝑄𝑒 = 69,0[𝑘𝑁] + 4,9[kN] = 73,9[kN] (3.31) 

 𝜎𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐴𝑁
=

73,9[𝑘𝑁]

𝜋 × 26,252[𝑚𝑚2]
= 34,1[𝑀𝑃𝑎] (3.32) 

 Para o cálculo da tensão combinada, será utilizada a equação 2.5. para somar a tensão 

de cisalhamento de torsão com a tensão de tração na equação 3.33 e a equação 3.34 mostra o 

coeficiente de segurança obtido para o fuso. 

 𝜎𝑎 =  √𝜎2 +  3𝜏2 = √35,382 +  3(10,83)2 = 44,8[𝑀𝑃𝑎] (3.33) 

 𝐶𝑆𝐹 =
166,67

44,8
= 3,7 (3.34) 

Pode-se concluir que o fuso está bem dimensionado para os esforços que a plataforma 

deverá suportar, tanto estática quanto dinâmica. Apesar do coeficiente de segurança para o 

fuso ser muito superior ao coeficiente definido pela norma (1,5) é desejável manter essas 

dimensões, uma vez que o custo dessa peça não diminuir significativamente com a 

diminuição da massa (é uma peça com baixo peso, portanto a maior parte do seu custo é 

proveniente da usinagem) e se manter essas dimensões é desejável a fim de se evitar 

problemas com vibrações no fuso, o que não será tratado nesse trabalho, mas fica de sugestão 

para trabalhos futuros. 

 Por fim, deve se calcular então a eficiência do fuso para que se possa calcular a 

eficiência total do sistema no dimensionamento do moto-redutor. A partir dos valores do 

passo, da carga máxima de projeto e o valor do torque máximo de subida, pode-se utilizar a 

equação 2.19 para descobrir a eficiência global do fuso, como mostrado na equação 3.35. 

 휀𝐹 =
46,3[𝑘𝑁] × 33[𝑚𝑚]

2𝜋 × 372,16[𝑁𝑚]
=  65% (3.35) 
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Todos os parâmetros para o fuso foram então definidos, vale ressaltar que o cálculo de 

cisalhamento da rosca será feito na seção em que se discutirá o dimensionamento da porca de 

bronze, uma vez que a tensão admissível do bronze é menor que o do aço ASTM A36. 

 DIMENSIONAMENTO DO MOTO-REDUTOR 3.7.

Para dimensionamento do motor inicialmente será estipulado uma rotação máxima do 

motor. Ao se consultar profissionais experientes da área, foi constatado que para minimizar 

efeitos de vibração na estrutura a rotação máxima aceitável para os motores será de 60 rpm. 

Assim, com a partir do passo estabelecido para os fusos, pode definir a velocidade de 

elevação a partir das equações 3.36 e 3.37. 

 𝑉𝐿 =  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑜 × 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (3.36) 

 𝑉𝐿 =
33[𝑚𝑚] × 60[𝑟𝑝𝑚]

60[𝑠 𝑚𝑖𝑛]⁄
= 33 × 10−3[𝑚/𝑠] (3.37) 

Para definição da carga em cada motor será utilizado a carga total de movimentação da 

plataforma obtida na seção 3.6 de 37,1kN. Para o cálculo da eficiência do sistema, será 

utilizado a eficiência de 93% do sistema (sem contabilizar a eficiência de 65% dos fusos). A 

partir desses dados, pode-se calcular a eficiência total do elevador (multiplicando-se a 

eficiência do sistema pela eficiência dos fusos), na equação 3.38 e a potência em kW de 

necessária para cada motor segundo a equação 3.39. 

 휀 = 휀𝐹 × 휀𝑆 = 65% × 93% ≈ 60 % (3.38) 

 𝑃 =  
𝐹𝑠 × 𝑉𝐿

1000 × 𝑒𝑇
=

46,3[𝑘𝑁] × 0,033[𝑚/𝑠] 

1000 × 0,6
=   2,55 𝑘𝑊 (3.39) 

Assim o moto-redutor dimensionado deverá possuir um torque T =372,2Nm, e uma 

potência P = 2,55 kW. Para esse trabalho não será definido um modelo específico de moto-

redutor uma vez que não é será feita a execução imediata do projeto, porém os dados necessários 

para a escolha do mesmo foram definidos. 
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 DIMENSIONAMENTO DO BERÇO DE SUSTENTAÇÃO 3.8.

Para o cálculo dimensionamento das torres do berço de sustentação, deve-se analisar o 

carregamento excêntrico nessas, que devem resistir a flambagem. Para tal análise foram 

somadas as tensões geradas pela força na compressão e a tensão gerada pela torsão gerada 

pela aplicação dessa força num ponto mais afastado da linha neutra da viga. Para os cálculos 

iniciais serão considerados a menor viga disponível no mercado (W250x17,9) com um 

afastamento entre centros de 450mm. Para a soma das 2 tensões geradas será utilizada a 

equação 2.10, demonstrada em seções anteriores. 

Por escolha dos autores, será usado um índice de esbeltez máximo de 150 e para 

assegurar esse valor máximo, serão colocados contra-ventamentos ligando as torres de cada 

lado a uma distância máxima definida a seguir. Segundo a tabela de aços W Gerdau, para a 

viga W250x17,9 o raio de giração 𝑟𝑦 será igual a 1,99 cm. 

Para o cálculo do coeficiente de flambagem, será utilizado a tabela A-I, disponível no 

anexo I, que define o coeficiente de flambagem segundo o índice de esbeltez (definido como 

150), segundo essa tabela o coeficiente de flambagem nas torres será 𝑤𝑡 = 3,8. Como visto na 

seção 2.6.1 a viga será analisada segundo o caso 3 (com engaste na parte inferior e com 

rotação com translação na parte superior), portanto 𝑘 = 1,2.  

O espaçamento entre os contra-ventamentos será calculado com auxílio das equações 

3.40 e 3.41. As equações 3.42 e 3.43 correspondem a tensão devido ao carregamento 

compressivo normal a estrutura e a tensão correspondente ao carregamento excêntrico, 

respectivamente. A soma desses carregamentos é definida pela equação 3.44. 

 𝜆 =
𝑘 × 𝐿

𝑟
=

1,2 × 𝐿

1,99[𝑐𝑚]
= 150 (3.40) 

 𝐿 = 248,75[𝑐𝑚] (3.41) 

 𝜎𝑛 =  
𝐹𝐷

𝐴
=

73,9[𝑘𝑁]

23,1[𝑐𝑚2]
= 31,19[𝑀𝑃𝑎] (3.42) 

 
𝜎𝑒𝑥𝑐 =

𝑀 × 𝑐

𝐼
=

225[𝑚𝑚] × 73,9[𝑘𝑁] × 2,4[𝑚𝑚]

82[𝑐𝑚4]
= 48,66[𝑀𝑃𝑎] 

(3.43) 
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 𝜎𝑇 = 𝑤𝜎𝑛 + 0,9𝜎𝑒𝑥𝑐 = 3,8 × 31,19[𝑀𝑃𝑎] + 0,9(48,66[𝑀𝑃𝑎])

= 162,32[𝑀𝑃𝑎] 

(3.44) 

 DIMENSIONAMENTO DO GARFO 3.9.

Para o dimensionamento do garfo que liga a estrutura móvel as torres serão feitas 2 

análises, de cisalhamento na seção com menor área e de flexão na solda de ligação com a 

estrutura. Para o cisalhamento será utilizada a região de menor área, região exatamente acima 

do recorte feito na chapa para receber a barra soldada na caixa da porca. O material utilizado 

para chapa do garfo será o ASTM A36 e a tensão admissível de projeto (𝜎𝑎36). Como 

mencionado no capítulo 2, a tensão admissível de cisalhamento pode ser calculada pela 

equação 2.45: 

𝜏𝑎𝑐 =
166,67 [𝑀𝑃𝑎]

√2
=  117,85[𝑀𝑃𝑎] 

(3.45) 

A força utilizada será metade da força estática da reação das vigas dianteiras (36,95 

kN). Deve-se observar que o carregamento será aplicado, a partir de uma barra circular, 

portanto, deve considerar o carregamento de forma pontual. A área mínima de cisalhamento 

pode ser calculada com o uso das equações 3.46 e 3.47. 

𝜏𝑎36 = 117,85 [𝑀𝑃𝑎] =  
𝐹

𝐴
=  

36,95 [𝑘𝑁]

𝐴
 

(3.46) 

𝐴 = 313,53 [𝑚𝑚2] (3.47) 

Utilizando-se como base uma chapa de 1/2” (12,7mm), obtém-se uma altura mínima 

acima do rasgo de 24,69mm. 

Deve-se então, dimensionar o comprimento máximo para a flexão, como visto nas 

equações 3.48 e 3.49. Para o cálculo da tensão gerada será utilizada uma chapa com 170 mm 

de altura. Utilizaremos as equações para definir qual a distância máxima dos apoios (L) a 

chapa deverá ser fixada na estrutura. 
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𝐼𝑦 =  
𝑏 × ℎ³

12
=

12,7[𝑚𝑚] × 1703[𝑚𝑚]

12
= 5,19 × 106[𝑚𝑚4] 

(3.48) 

𝜎𝑎36 =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=  166,67 𝑀𝑃𝑎 =  

36,95[𝑘𝑁] × 𝐿 × 85[𝑚𝑚]

1,058 × 106[𝑚𝑚4]
= 275,9[𝑚𝑚] 

(3.49) 

Dessa forma, fica dimensionando o comprimento mínimo do garfo e seu afastamento 

máximo da estrutura. 

DIMENSIONAMENTO DA PORCA E DO APOIO DO GARFO 3.10.

Para a porca a caso mais crítico é o carregamento no primeiro fio de rosca, que 

segundo Shigley, (2005) suporta 38% do carregamento máximo. Devem ser utilizadas as 

equações da seção 2.6.3, como visto abaixo nas equações 3.50 a 3.53. Considerando 𝜎𝑦, que 

representa os carregamentos laterais, nulo. 

𝜎𝑥 =  
6 × 𝐹

𝜋 × 𝐷𝑛 × 𝑙
=

6 × 0,38 × 73,9[𝑘𝑁]

𝜋 × 52,5[𝑚𝑚] × 33[𝑚𝑚]
= 30,96[𝑀𝑃𝑎] 

(3.50) 

𝜏𝑦𝑧 =
16 × 𝑇𝑅

𝜋 × 𝑑𝑟³
=  

16 × 372,2[𝑁𝑚]

𝜋 × 52,53[𝑚𝑚]
= 13,10[𝑀𝑃𝑎] 

(3.51) 

𝜎𝑧 =
4 × 𝐹

𝜋 × 𝑑𝑟²
=

4 × 0,38 × 73,9[𝑘𝑁]

𝜋 × 52,52[𝑚𝑚]
= 12,97[𝑀𝑃𝑎] 

(3.52) 

𝜎𝑚á𝑥 = √(𝜎𝑥 − 𝜎𝑦)
2

+ (𝜎𝑦 − 𝜎𝑧)
2

+ (𝜎𝑧 − 𝜎𝑥)2 + 6𝜏𝑦𝑧²

2

=  √
(30,96)2 + (12,97)2 + (12,97 − 30,96)2 + 6 × (13,10)²

2

= 35,21[𝑀𝑃𝑎] 

 

(3.53) 

A tensão máxima na rosca é menor do que a tensão admissível do material. É preciso 

então calcular o diâmetro mínimo para o eixo que serve de apoio para os garfos e será soldado 

em uma caixa que serve de invólucro para a porca. Para tal, será feito o cálculo de flexão de 

eixo, que será feito a partir de uma barra de aço ASTM A36, como visto na equação 3.54. O 

ponto de apoio pode ser definido supondo uma porca de 100mm, uma chapa para o involucro 
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de 1/2” (12,7mm) e mais uma folga de 10 mm entre o garfo e a caixa. Assim, tem-se uma 

distância total de 72,7 mm do centro do fuso até o ponto de aplicação da força, a equação 3.55 

apresenta o cálculo do raio da barra de apoio. 

𝜎𝑎36 =
𝑀 × 𝑐

𝐼
=  166,67 𝑀𝑃𝑎 =  

36,95[𝑘𝑁] × 72,7[𝑚𝑚] × 𝑟

𝐼
 

(3.54) 

𝐼

𝑟
= 1,612 × 10−5[𝑚3] 

 

𝐼

𝑟
=  

𝜋 ∗ 𝑟3

4
 

(3.55) 

𝑟 =12,87[mm]  

Define-se então que o diâmetro mínimo para a barra deve ser de 25,74 mm 

DIMENSIONAMENTO POR FADIGA 3.11.

Como visto na seção 2.7, pode-se calcular o número de ciclos a partir das equações 

2.24 e 2.25. Inicialmente será utilizada 3.56 e o valor de N pode ser visto na equação 3.57, 

segundo a norma DNV RP C203, (2010). Para o cálculo, a variação de tensão utilizada será a 

maior tensão da estrutura com o carregamento, considerando-se o carregamento mínimo como 

uma tensão nula. 

  

Os dados para os valores de a, m e k foram obtidos a partir da Tabela 2.17 Esses 

valores foram definidos com auxílio da Tabela 2.18, que indica o tipo o grupo da estrutura a 

ser adotada nas equações. O valor para o Δσ foi obtido a partir dos cálculos realizados 

 

𝑙𝑜𝑔𝑁 = log 𝑎 − 𝑚 ∗ log ( ∆𝜎 (
𝑡

𝑡𝑟𝑒𝑓
)

𝑘

) 

= 12,010 − 3,0 ∗ log ( 222,3[𝑀𝑃𝑎] (
25[𝑚𝑚]

25[𝑚𝑚]
)

0,2

) = 4,97 

(3.56) 

 𝑁 = 104,97 = 93149,73 ciclos (3.57) 
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anteriormente. Assim, pode ser definido um dano segunda a norma DNV RP C203, (2010) de 

33,5% na estrutura, para a estimativa de uso total da estrutura em 31200 ciclos. 

Utilizando a mesma variação de tensão, pode-se calcular o número de ciclos até a falha 

por fadiga segundo a AISC 360, (2010), utilizando a equação 3.58. O valor da constante de 

fadiga, foi obtido a partir da Tabela 2.19. 

 

 

Dessa fora, pode ser definido um dano por fadiga segundo a norma AISC 360, (2010) 

de 8,8% na estrutura principal, para uma utilização total de vida útil de 31200 ciclos. 

  

 

∆𝜎 = (
𝐶𝑓 × 329

𝑁
)

0,333

 

222,3 [𝑀𝑃𝑎] = (
120 × 108 × 329

𝑁
)

0,333

= 

𝑁 = 353598,9 [𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠] 

(3.58) 
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4. VALIDAÇÃO NUMÉRICA PELO MÉTODO 

DOS ELEMENTOS FINITOS 

 

 

 INTRODUÇÃO 4.1.

 

 

O método dos elementos finito é, por definição, uma ferramenta de aproximação. Este 

método visa dividir o objeto de trabalho em volumes discretos tão pequenos quanto a 

necessidade de resolução de sua aproximação. Ao contrário do que possa parecer, o método 

de elementos finitos não necessariamente é realizado com o auxílio de computadores 

superpotentes. O que torna necessário a utilização de processamento computacional é o fato 

de que os problemas estão cada vez mais complexos, exigindo um maior número de 

elementos infinitesimais em um tempo muito menor. Problemas simples como o de uma 

flexão pura de uma barra de seção transversal continua, podem facilmente ser resolvidos pelo 

método de elementos finitos sem o auxílio de nenhum computador. 

Entretanto a grande complexidade do problema exige um auxílio computacional em 

busca de resultados mais precisos do problema, uma vez que será realizado o estudo em 

diversos pontos da estrutura, exigindo que o trabalho seja avaliado mais cuidadosamente. 

Como o Método dos Elementos Finitos é uma ferramenta de aproximação, e para toda 

aproximação são necessários alguns critérios para sua utilização, diferentes curvas e 

tolerância podem ser utilizadas para estabelecer um comportamento entre dois nós vizinhos. A 

grande variedade de curvas, tolerância de erro, tipos de condições de contorno entre outros 

fatores, deram origem a muitas variações do método dos elementos finitos. 

Infelizmente, as análises numéricas pelo Métodos dos Elementos Finitos podem 

também apresentar falhas se usadas de maneira incorreta, levando a conclusões precipitadas. 

Nesse trabalho a utilização do método foi feita de forma a confrontar os resultados do método 

analítico, para que se pudesse avaliar as diferentes considerações entre os métodos e para que 

fosse possível analisar os pontos mais críticos do estudo. 

O objetivo deste capítulo é também de apresentar um roteiro para a utilização de um 

software para análise computacional. 
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O software utilizado para as análises foi o SolidWorks® 2016, onde também foi 

possível realizar a modelagens das peças da estrutura. Sendo um programa de CAD 3D e 

Análise computacional. Este pode parecer a solução de todos os nossos problemas de 

Engenharia, porém o mesmo apresenta muitas limitações principalmente quanto as 

configurações dos elementos de malha, essas dificuldades entre outras serão discutidas ao 

longo do capítulo. 

A extensão utilizada para as análises é o SIMULATION®. A principal característica 

desta extensão é o método de resolução do “solver”, o SolidWorks Simulation®, que utiliza o 

método de aproximação de Ritz modificado a análises numéricas, este método é um dos mais 

comuns entre os programas de análise estática principalmente em sólidos. Consiste em 

estimar que as variáveis de estudo respeitam o comportamento polinomial genérico de terceira 

ordem. Como é de conhecimento pelos estudos de métodos numéricos a estabilidade de 

aproximações polinomiais está diretamente associada ao intervalo entre os pontos 

correlacionados, o que comprova a intuição de que quanto mais pontos e mais próximos, mais 

condizente com a realidade serão os nossos resultados. 

A primeira coisa que se deve ter em mente, é que análises computacionais não são 

realizadas pressionando o play. A preparação de um modelo confiável demanda tempo, 

atenção aos detalhes e o mais importante conhecimento sobre os comportamentos que ali 

serão analisados. 

Neste trabalho foi observado a introdução teórica e o dimensionamento dos principais 

componentes de uma plataforma de elevação de orquestra em um teatro, o que será realizado 

a seguir é a validação desses dados em função dos resultados das análises realizadas, para 

tanto selecionamos os dois principais equipamentos onde se localizam as principais falhas 

dessas estruturas: a estrutura principal e o fuso de potência. 
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 ESTRUTURA PRINCIPAL 4.2.

 

 

 Modelo 4.2.1.
 

 

A estrutura principal, vista na figura 4.1, foi modelada utilizando quatro componentes 

estruturais, considerando as vigas e barrotes, além de extrusão para modelagem dos garfos de 

apoio. Após a modelagem, foi necessário a combinação de todas as operações. Este passo é 

muito importante pois garante que o modelo será composto de um volume único, o faz com 

que a malha de elementos seja compatível entre os corpos que definem cada operação de 

modelagem. 

 

Figura 4.1 – Modelo tridimensional da estrutura principal. 

 Geração de malha 4.2.2.
 

 Malha padrão 4.2.2.1.

Como mencionado anteriormente, o programa utilizado possui limitações, 

principalmente quanto a geração de malha. Para a estrutura foi utilizado uma malha 3D, visto 

na figura 4.2, com elementos do tipo tetraédrico. Um grande fator limitador do programa é o 

fato de não ser possível escolher a geometria dos elementos. No caso do problema em 

questão, o estudo de tensões globais e concentradas em vigas de seção continua, elementos do 

tipo paralelepípedo ou hexaedros são mais indicados. A preparação do modelo requer muito 

tempo e cuidado, houve a tentativa de executar uma análise com todos parâmetros padrão do 

programa, porém o modelo ficou extremamente carregado, como visto na tabela 4.1, o que 

impossibilitou com que o estudo fosse realizado, um parâmetro importante a ser destacado era 

que todas as análises precisavam ser realizadas em uma plataforma doméstica: Processador I5 

3550 e 8Gb de memória ram. 
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Figura 4.2 – Malha de elementos padrão. 

 

Tabela 4.1 - de detalhes da malha gerada pelo SolidWorks®. 

 

A malha padrão gerada possuía quase 1 Milhão e meio de nós. Apenas a geração desta 

malha consumiu em torno de 15 minutos de processamento e a análise demorou mais de 2 

horas, o que impossibilitou a utilização desta malha na análise. Assim, ficou evidente a 

necessidade de se garantir o melhor custo-benefício na geração das malhas, diminuindo tempo 

de processamento e garantindo confiabilidade da malha, permitindo que fosse realizada 

qualquer alteração necessária sem a penalidade do tempo de processamento. 
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 Simplificações e malha final 4.2.2.2.

A primeira consideração observada é que trabalho trata um problema que possui 

simetria, a estrutura é simétrica horizontalmente e o carregamento imposto é paralelo ao plano 

vertical de simetria, logo primeira ação foi realizar a redução do modelo pela metade, o que 

implica alguns cuidados quanto as restrições, que serão discutidas mais adiante. 

Em seguida foi necessário determinar parâmetros avançados do algoritmo de geração 

da malha em função dos corpos da análise. Depois de muitos testes o resultado da malha 

devidamente otimizada pode ser observado na figura 4.3 e seus detalhes na tabela 4.2. O 

detalhe que mostra a compatibilidade da malha pode ser visto na figura 4.4. 

 

Figura 4.3 – Malha otimizada. 

Tabela 4.2 - detalhes da malha otimizada. 
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Figura 4.4 – Detalhe da malha otimizada e compatibilidade entre volumes. 

Como foi possível observar pela tabela de detalhes, chegou-se a uma malha com 

menos da metade dos elementos da malha original, mantendo a confiabilidade dos resultados 

e a compatibilidade entre os volumes. 

 

 

 Condições de contorno 4.2.3.
 

 

As condições de contorno em análises estáticas equivalem aos acessórios de fixação 

ou restrições e carregamentos e podem ser vistas nas figuras 4.5 e 4.6. Para tanto foi utilizado 

articulações fixas nos apoios dos garfos o que bastaria se o modelo tivesse sido cortado ao 

meio. Nos pontos centrais da estrutura as condições laterais são simétricas, em outras 

palavras, os pontos centrais da estrutura possuem apenas liberdade de deslocamento vertical. 

Assim a restrição utilizada foi a de deslizamento no plano de corte. Outro ponto importante é 

de que não foram utilizadas nenhuma condição de engastamento, que podem “mascarar” 

problemas com estabilidade do modelo. 
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Figura 4.5 – Detalhe da restrição de articulação fixa. 

 

Figura 4.6 – Detalhe da restrição de deslizamento. 

Para o carregamento foi aplicada a carga máxima de 239 kN, definida pelo projeto, 

dividida pela área superficial total superior dos barrotes, resultando no carregamento de 

48,2kN/m² sobre os barrotes de apoio. O peso próprio da estrutura também é considerado pelo 

software por efeito da aceleração da gravidade. O carregamento pode ser visto na Figura 4.7. 
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Figura 4.7 – Detalhe da aplicação de carga. 

 Resultados 4.2.4.
 

 

Conforme apresentado no item 4.1, todo modelo numérico não exato está sujeito a 

problemas de instabilidade nos resultados em função do maior intervalo adotado entre os 

elementos de malha, portanto faz-se necessário um cuidado redobrado no tratamento de dados 

dos resultados. 

No modelo em questão, apesar do custo de processamento muito mais baixo, 

ocorreram pequenos pontos de instabilidade que podem ser desconsiderados sem nenhum tipo 

de comprometimento com o resultado do estudo, mas que merecem ser apresentados afim de 

evitar eventuais dúvidas sobre a confiabilidade dos dados apresentados. Os elementos de 

instabilidade podem ser observados na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Detalhe dos elementos instáveis – Malha e resultados de tensões. 
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Como pode ser observado na Figura anterior, os pontos de instabilidade descrevem 

perfeitamente o contorno dos elementos de malha e não representam de nenhuma maneira 

reações dos carregamentos empregados neste modelo, além de serem de caráter compressivo 

o que não afetam os resultados da análise de fadiga. 

Depois de alguns testes foi possível observar que em malhas com elementos menores, 

logo mais elementos, estes pontos de instabilidade deixam de existir, porém a carga 

computacional empregada para dissolução destas instabilidades é demasiadamente superior, 

tornando o modelo menos eficiente frente aos ganhos obtidos no campo de tensões dos pontos 

críticos. Então optou-se por manter a malha de elementos apresentada anteriormente e 

desconsiderar esses contornos instável da malha de tensão do modelo. 

Sendo assim as tensões máximas obtidas principalmente das faces posteriores das 

vigas que estão sujeitas a tensões trativas, críticas para o surgimento de trincas, ficaram muito 

inferiores das definidas pela norma, o que determina um coeficiente de segurança de 1,5. 

Considerando-se o aço A572 Gr.50, resulta em uma tensão máxima admissível de 230 MPa. 

O resultado alcançado foi de 181,3 MPa, visto na figura 4.9 validando os cálculos realizados e 

seleção das vigas segundo a norma. A representação do deslocamento pode ser vista na figura 

4.10.  

 

Figura 4.9 – Resultados de tensão. 
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Figura 4.10 –Resultado de deslocamento. 

Nos resultados apresentados acima cabe uma observação muito importante. O 

deslocamento máximo apresentado pelo modelo foi de 8,1mm, valor muito maior que o 

calculado. Porém, o modelo utilizado também contempla as deformações dos garfos, que não 

foram considerados no cálculo de flecha máxima da viga. Analisando com mais atenção 

observa-se que o deslocamento oriundo dos garfos foi de aproximadamente 6,6mm. Logo a 

flecha máxima da viga é de cerca 1,4mm, menor que o valor calculado de 2,19mm. 

 

 

 ANÁLISE DE FADIGA 4.3.

 

 

Foi realizada de forma análoga ao item 4.2.4 uma análise com relação aos pontos de 

instabilidade. De forma que se optou por desprezar os mesmos pontos de instabilidade uma 

vez que não afetam a confiabilidade do modelo trabalhado. 

Por não ser possível determinar o histórico de carregamento da plataforma, uma vez 

que os cenários de utilização de uma plataforma de elevação de palco não podem ser 

facilmente descritos, optou-se por uma abordagem conservadora nas análises, considerando-se 

um carregamento cíclico simples com R=0, sendo R a razão entre o carregamento mínimo 

sobre o carregamento máximo imposto ao sistema, onde o carregamento máximo corresponde 

aos estudos de análise estática apresentados anteriormente. 
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O tempo de ciclo de vida estimado para a estrutura foi de 31200 ciclos durante toda 

sua vida útil prevista para 30 anos, assim como demostram os cálculos realizados,  no item 3.2 

deste trabalho. 

O critério de correção da tensão média foi o critério de Soderberg por ser o mais 

conservador. Foi usado como referência o nó 361 do modelo, responsável por apresentar a 

maior tensão de trativa da viga, portanto mais crítico ao surgimento de trincas. O mesmo 

apresentou um dano máximo de 42,8%, como visto na figura 4.11 considerando os 31200 

ciclos de utilização, assim como uma vida estimada de aproximadamente 72840 ciclos, visto 

na figura 4.12. 

 

Figura 4.11 – Representação do resultado de porcentagem de dano por fadiga. 
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Figura 4.12 – Representação dos resultados de vida útil estimada da estrutura. 

 

 

 FUSO DE POTÊNCIA 4.4.

 

 

O fuso de potência, visto da figura 4.13, é dos principais componentes da configuração 

escolhida para o projeto, pois é exigido em uma condição de tensões combinadas muito 

severa. O topo do fuso recebe todo carregamento vertical, a base recebe o torque do motor 

responsável pela movimentação da plataforma, enquanto os fios de roscas são responsáveis 

por transmitir esses carregamentos às porcas 

 

Figura 4.13 – Modelo tridimensional do fuso de potência. 

 Modelo 4.4.1.

O fuso foi modelado utilizando ressalto revolucionado seguido de todos os cortes 

necessários para fidelização do fuso real, incluindo a rosca completa com a 3 (três) entradas, 

rasgo de chaveta normalizado, apoio dos rolamentos. Essa técnica de modelagem, que simula 

as operações de usinagem no modelo computacional, faz com que o programa reconheça o 

modelo como um volume único, evitando erros de compatibilidade da malha de elementos. 
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 Geração de malha 4.4.2.
 

 

No caso do fuso não foi possível simplificar o modelo de forma a otimizar o 

processamento, foram realizados vários testes partir da malha mais refinada disponível pelo 

programa até chegar em uma malha confiável com bom custo-benefício e o resultado pode ser 

observado nas figuras 3.14 e 3.15, os detalhes da malha são mostrados na tabela 4.3. 

 

Figura 4.14 – Detalhe da malha na ponta do fuso de potência. 

 

Figura 4.15 – Detalhe da malha no topo do fuso de potência. 
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Tabela 4.3 - Detalhes da malha gerada pelo software SolidWorks® 

 
 

 

 Condições de contorno 4.4.3.
 

 

Para as restrições foi utilizado deslizamento na ponta do fuso em função do apoio no 

motor, e geometria fixa em 1 volta do fio da rosca. Foram aplicados também dois 

carregamentos: no topo do fuso foi aplicado um carregamento paralelo ao eixo do fuso 

referente a carga máxima da estrutura mais o peso próprio da mesma. Na parede interna do 

rasgo de chaveta foi aplicado o torque máximo para a elevação da plataforma de 372,2 Nm, 

definido em projeto. Os detalhes de carregamento e restrições podem ser vistos nas figuras 

4.16 a 4.19. 
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Figura 4.16 – Detalhe da restrição de deslizamento na ponta do fuso. 

 

Figura 4.17 – Detalhe da geometria fixa aplica a rosca do fuso. 
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Figura 4.18 – Detalhe do carregamento longitudinal. 

 

Figura 4.19 – Detalhe do torque aplicado na parede interna do rasgo de chaveta. 
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 Resultados 4.4.4.
 

 

A tensão máxima obtida retrata a combinação de todos os carregamentos presente em 

um cenário pouco usual, mas definido pelas normas vigentes para o projeto, onde o elevador 

está acionado, movimentando a plataforma com carregamento máximo nominal. Mesmo 

analisando o fuso de potência neste cenário tão severo a tensão máxima apresentada pelo 

estudo foi de 120,3 MPa, como visto na figura 4.20, valor menor que o que foi calculado 

seguindo a as normas vigentes e bibliografias de referência que foi de 161,7 MPa.  

 

Figura 4.20 – Representação dos resultados de tensão. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Todo o dimensionamento estrutural da plataforma observou atentamente as diretrizes 

estabelecidas na norma técnica ABNT NBR 8400, (1984), fundamental para o 

dimensionamento deste projeto, os parâmetros definidos pela norma foram respeitados e na 

falta dos mesmos procurou-se manter todo o desenvolvimento coerente com as bibliografias e 

conhecimentos adquiridos durante os anos no curso de engenharia mecânica. Tomando como 

base os componentes mais críticos, os quais foi possível desenvolver as análises 

computacionais a serem discutidas neste capítulo: a estrutura principal e o fuso de potência. 

Na análise estática da estrutura, os cálculos desenvolvidos com base nas normas 

vigentes determinaram uma tensão máxima na face externa da viga de aproximadamente 

222,3 MPa, enquanto na análise computacional obteve-se 181,3MPa. Comparado a tensão de 

escoamento do aço ASTM A572 Gr.50 que é de 345MPa, calcula-se um coeficiente de 

segurança de 1,55 para os cálculos analítico, porém um coeficiente de segurança de 1,9 

referente aos resultados computacionais. 

As mesmas observações podem ser feitas sobre os resultados no fuso de potência. A 

tensão máxima alcançada pela análise computacional foi de 120,3MPa. Levando-se em conta 

a tensão de escoamento do aço ASTM A36 de 250MPa, Tem-se um coeficiente de segurança 

superior a 2,0.  

No resultado da análise de fadiga, encontrou-se uma grande variação dos resultados 

obtidos. Na avaliação segundo o critério da AISC 160, (2010), observou-se um dano total de 

8,8%. Na avaliação pela norma DNV RP C203, (2010), que contabiliza maiores fatores de 

incerteza devido ao ambiente externo mais hostil, obteve-se um dano máximo de 33,5%. Já na 

análise computacional, que utilizou o critério de Soderberg, portanto mais conservador, foi 

constatado um dano máximo de 42,8% indicando um superdimensionamento da estrutura nos 

critérios de fadiga, uma vez que a estrutura apresenta um coeficiente de segurança, no cenário 

mais conservador de 2,33. Devido à disparidade de resultados assim obtidos pelas 

metodologias abordadas, propõe-se uma análise mais detalhada nos critérios de fadiga aqui 

apresentados. 
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A princípio pode parecer coerente, afinal trata-se de uma estrutura que envolve riscos 

a vida humana, mas quando se observa o carregamento máximo definido por norma para o 

palco de teatro de 500kg/m², cabe uma reflexão a respeito de como este carregamento foi 

estabelecido. Considerando-se o peso médio de uma pessoa em aproximadamente 80 kg, 

dividindo 500kg/m² por 80 Kg, conclui-se que este carregamento equivale a 6(seis) pessoas 

em um único metro quadrado. Considerando mais 20Kg por instrumento, consideração muito 

conservadora, ainda seriam 5 pessoas por metro quadrado. Com tudo que foi exposto, fica 

claro o quanto o carregamento definido pela norma é incoerente com os cenários reais de 

solicitação.  

Na Tabela 5.1 foram listadas as principais características dimensionadas durante o 

trabalho. 

Tabela 5.1 – Principais características dos equipamentos dimensionados. 

Viga longitudinal 

dianteira 
Perfil W 530 x 66 em aço ASTM A572 grau 50. 

Viga longitudinal 

traseira 
Perfil W 460x52 em aço ASTM A572 grau 50. 

Vigas transversais Perfis W 150x13 em aço ASTM A572 grau 50. 

Fuso 
Fuso com 1 1/2” polegadas de diâmetro, com passo de 33mm 

e rosca com 3 entradas. 

Moto-redutor 
Moto-redutor com torque mínimo de 372,2 Nm, potência 

mínima de 2,55 kW. 

Berço da estrutura 
Perfis W 250x17,9 com interligações entre as torres e a 

estrutura fixa com espaçamento máximo de 2487mm 

Garfo 

Chapa de aço de 1/2" ASTM A36 com altura mínima acima 

do rasgo de 25,64mm e afastamento máximo do centro do 

rasgo até a estrutura móvel de 275,9mm 

Apoio do garfo Barra maciça de 1 1/4” de diâmetro. 
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Porca Porca de bronze com passo compatível ao do fuso 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Com base no que foi analisado ficou evidente o quanto superdimensionada ficou toda 

a estrutura. É compreensivo que em projetos que envolvam risco de vida por algum motivo, 

adote-se coeficientes de segurança elevados, mas assim como em todo projeto de engenharia, 

também é necessário um comprometimento econômico. 

As normas utilizadas como base deste dimensionamento possuem mais de 30 anos de 

publicação e ainda são vigentes. Neste mesmo período diversas técnicas de verificação de 

estruturas foram desenvolvidas, assim como novas ferramentas de análise e validação de 

projeto. Os mecanismos de produção de materiais metálicos também se desenvolveram muito 

rápido garantindo uma maior repetitividade e controle de qualidade, portanto, maior 

confiabilidade, desenvolvendo-se materiais cada vez mais eficientes e garantido maior 

controle de isotropia das propriedades mecânicas relevantes a um bom projeto de engenharia. 

Entretanto, mesmo diante de toda esta evolução observa-se metodologias que não 

acompanharam esse desenvolvimento de materiais. Com tudo isso apresentado ficou evidente 

a necessidade de a revisão das normas vigentes, para que se possam obter resultados mais 

precisos que possam realizar projetos mais econômicos. 

É importante destacar que este trabalho foi de extrema importância para consolidação 

dos conhecimentos adquiridos durante a graduação. A experiência de trabalhar com a análise 

computacional pelo método de elementos finitos prepara um bom profissional para os novos 

desafios de projeto que estes novos Engenheiros possam enfrentar em suas respectivas 

carreiras. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 

No trabalho foi desenvolvido com sucesso, o projeto básico de um elevador de 

orquestra de um teatro. Porém, para realização de um projeto executivo identificou-se a 

necessidade de algumas análises complementares, que devem ser realizadas em trabalhos 

futuros. São elas elencadas a continuação: 

 Efetuar o dimensionamento e validação pelo método de elementos finitos dos 

demais componentes do elevador. 

 Realizar a especificação do sistema de controle de elevação da plataforma. 

 Proceder a execução dos desenhos técnicos de cada componente, assim como 

os desenhos de conjunto. 

 Efetuar uma análise dos equipamentos de segurança necessários à plataforma. 

 Realizar a especificação dos motores elétricos da plataforma de elevação. 

 Especificar os revestimentos e detalhes de acabamento adequados dos 

equipamentos da plataforma, quando expostos nas condições de trabalho. 

 Detalhar o dimensionamento por fadiga de acordo com as normativas 

abordadas nesse trabalho, de forma mais aprofundada e abrangendo os demais 

componentes. 

 Efetuar as especificações de solda dos diversos componentes da estrutura. 

 Realizar uma estimativa de custos da plataforma levando em consideração uma 

pesquisa relativa ao mercado desses tipos de plataforma. 

  



97 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABNT NBR 6120 – Cargas para cálculos de estruturas de edificações. 

ABNT NBR 8400: 1984 – Cálculo de equipamentos para levantamento e movimentação de 

cargas. 

ANSI/AISC 360-10: 2010 – “Specification for Structural Steel Buildings” 

ASTM E 1823 – 09ª – Standard Terminology Relating to Fatigue and Fracture Testing, 1996. 

BRASIL, Haroldo Vinagre. “Máquinas de Levantamento”, Rio de Janeiro, RJ. Guanabara 

S.A. - 1988. 

CENTRO TÉCNICO DE ARTES CÊNICAS - “Centro técnico de artes cênicas” acessado em 

março de 2017 sob o domínio http://www.ctac.gov.br/images/caixa.gif. 

DNV-RP-C203: 2010 - Fatigue design of offshore steel structures. 

GALA SYSTEMS - “Gala Systems” acessado em fevereiro de 2017 sob o domínio 

https://www.galasystems.com/en/spiralift. 

GERDAU, “Perfis Estruturais – Tabelas de bitolas”. Acessado em Janeiro de 2017: 

https://www.gerdau.com/br/pt/produtos/perfis-estruturais-gerdau#ad-image-0 

NOOK INDUSTRIES - “Nook Industries” acessado em fevereiro de 2017 sob o domínio 

http://www.nookindustries.com/Content/image/LinearLibraryItem_MultipleScrewJackArr_s_

LinearLibraryItemImageGallery_1.png 

PROFF – “Proff Industria e Comércio de Equipamento Mecânicos” acessado em fevereiro de 

2017 sob o domínio “http://proff.com.br/index.php?pg=2d3d” 

RIZOOK ROBOTICS - “Rizook Robotics News for Academics e Professional” acessado em 

fevereiro de 2017 sob o domínio http://www.hizook.com/files/users/3/Spiralift_principle.jpg. 

SALESSA ASSOCIADOS - “Salessa Associados” acessado em fevereiro de 2017 sob o 

domínio http://www.salessa.com.br/pisopalco3.jpg. 

https://www.gerdau.com/br/pt/produtos/perfis-estruturais-gerdau#ad-image-0


98 

 

SHIGLEY, Joseph Edward; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard G. Projeto de 

engenharia mecânica. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

SOLUÇÕES INDUSTRIAS - “Soluções Industrias” acessado em fevereiro de 2017 sob o 

domínio http://www.solucoesindustriais.com.br. 

  



99 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



100 

 

ANEXO I – TABELA DE VALORES PARA O COEFICIENTE DE 

FLAMBAGEM (ABNT NBR 8400, 1984) 


