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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o projeto básico de um bicicletário suspenso automático, cujo 

principal propósito foi solucionar o problema de armazenamento de bicicletas na residência 

do autor. O bicicletário desenvolvido é composto de uma estrutura de vigas, um motor e um 

sistema de transmissão de movimento. Este sistema distribui a rotação do motor e controla o 

içamento de 4 barras independentes, nas quais são presas as bicicletas. O projeto foi 

considerado um equipamento para levantamento de carga, portanto a norma NBR 8400 foi 

usada para dimensionar os elementos de estrutura e mecanismos presentes. Outras referências 

foram usadas para componentes sobre o qual a norma não trata. Por fim, foram elaborados 

desenhos técnicos e de montagem dos componentes do projeto. 

 

Palavras-Chave: bicicletário; levantamento de carga; dimensionamento. 

 

 

  



7 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This paper presents the basic design of a suspended automatic bicycle rack, and its main 

purpose was to solve the bicycle storage problem in the residence of the author. O bicycle 

rack developed is composed by a beam structure, an electric motor and a transmission system. 

This system distributes the rotation of the motor e controls the lifting of 4 independent bars, in 

which the bicycles are attached. First, the analytical calculations were made for all the project 

components. The project was considered a load lifting equipment, therefore the NBR 8400 

standard was used to design the structure and mechanisms elements. Other references were 

used for components which are not mentioned by the standard. Lastly, technical and assembly 

drawings of the project components were developed. 

 

Key-Words: bicycle rack; load lifting; design. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Nos últimos anos, se tornou destaque no mundo a discussão do impacto que a 

sociedade moderna e seus costumes tem no meio ambiente, e o sentimento de que é 

necessário preservá-lo cresceu em muitas pessoas. O surgimento de leis ambientais, a inclusão 

de disciplinas e até cursos sobre o meio ambiente nas faculdades e a busca de fontes 

alternativas de energia são apenas alguns exemplos de como o Brasil e muitos outros países 

estão se comportando para se adaptar a esse sentimento de cuidar melhor de planeta. 

Hoje em dia, um dos meios de transporte mais utilizado são os automóveis. A 

praticidade unida à rapidez com a qual se consegue chegar ao destino tornou esse meio de 

locomoção muito atraente para a sociedade, que continua comprando automóveis em grande 

escala. 

Embora seja a opção mais popular, o alto nível de poluição que estes veículos causam, 

junto com outros fatores como o preço e o trânsito, leva muitos a optarem por meios 

alternativos de transportes menos agressivos ao meio ambiente. No topo desta lista estão as 

bicicletas, que, com as recentes construções de trechos de ciclovia no Rio de Janeiro, estão 

sendo bastante utilizada pela população carioca. 

 

1.2 A BICICLETA 

 

O surgimento do primeiro dispositivo que mais se assemelha à bicicleta que se 

conhece hoje é creditado ao alemão Barão Karl von Drais, engenheiro agrônomo e florestal 

que criou a chamada draisiana, em 1817. Como ilustrado na Figura 1, ela era composta 

basicamente por duas rodas alinhadas unidas por uma estrutura de madeira com um selim, no 

qual se poderia sentar, um sistema de freio e um ajuste de altura. Para iniciar o movimento, 

bastava se sentar no selim e, com os pés apoiados no chão, começar a andar até adquirir 

velocidade suficiente para manter o equilíbrio, no ponto em que o condutor poderia leventar 

os pés, até precisar de mais impulso e velocidade. 
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Figura 1 - Ilustração de uma Draisiana em uso. 

Fonte: < http://escoladebicicleta.blogspot.com.br/2015/04/a-historia-da-draisiana-

revista-e.html> 

Acesso em 06/03/2017 

 

Com o tempo foram surgindo versões alternativas da draisiana, com modificações e 

melhorias na sua estrutura. Em torno de 1850, surgiu a variação da draisiana que ficou 

conhecida como velocípede, na qual foi incorporado pedais na roda dianteira para movimentar 

o dispositivo. A Revolução Industrial teve grande impacto no desenvolvimento desses 

projetos, na medida em que os projetistas perceberam o impacto que teria o surgimento de um 

veículo de tração humana que fosse pequeno, barato, fácil de operar, fabricar e vender. 

Nos dias de hoje, variantes do projeto da bicicleta continuam a ser desenvolvidos, com 

ideias inovadoras que a incrementam cada vez mais. Porém, já pode-se adotar uma definição 

padrão para uma bicicleta. 

Como pode ser visto na Figura 2, uma bicicleta comum é composta por um quadro, 

sua estrutura principal, a qual pode ser feito de diversos materiais, dentre eles o aço, alumínio 

ou fibra de carbono. Acoplado ao quadro está o guidão, o qual tem movimento livre de 

rotação para dar direção à trajetória. Na parte traseira do quadro e na ponta inferior da 

estrutura do guidão se encontram as rodas da bicicleta, compostas por aros e pneus com 

câmaras de ar. O movimento da bicicleta se dá pelo giro dos pedais que se encontram na parte 

central da mesma, que, por um sistema de correntes, transmite o movimento de rotação para a 

roda traseira. No topo do quadro está localizado o banco, no qual o usuário se senta para 

operar a bicicleta, e acoplado às rodas existe um sistema de freio, que é acionado pelo guidão. 
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Além desses componentes que dão a funcionalidade básica para a bicicleta, também podem 

fazer parte o sistema de suspensão das rodas dianteiras e o sistema de troca de marchas, que 

permite alterar a relação de transmissão entre os pedais e a roda traseira, acionado também 

pelo guidão. 

 

Figura 2 - Exemplo de uma bicicleta comum. 

Fonte: <http://bicicletasvoyce.com.br/site/marcasProdutos/000095/voyce/nrPag/6/> 

Acesso em 06/03/2017 

 

1.3 ARMAZENAMENTO DE BICICLETAS 

 

Com a popularização da bicicleta, surgiu o problema de como armazená-las em grande 

número, seja em espaços residenciais ou em locais públicos como as praças. Quando o espaço 

é amplo ou o volume de bicicletas não é muito grande, o armazenamento não é uma 

preocupação, podendo-se optar até por armazená-las em sua posição de uso, na horizontal. 

Quando o espaço se torna pequeno, outras soluções mais criativas e práticas precisam ser 

aplicadas para otimizar o uso do espaço. 

Uma das opções mais adotadas em prédios e condomínios é armazenar as bicicletas 

verticalmente, ocupando menos espaço do que elas ocupariam em sua posição horizontal, o 

que as vezes é crucial em um prédio no qual se tem pouco espaço. As variações são muitas, 
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contudo normalmente é utilizada uma estrutura de suporte que mantém as bicicletas na 

posição vertical, como mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Exemplo de uma estrutura de armazenamento de bicicletas vertical. 

Fonte: < http://findyourhomeli.com/best-bike-storage-racks-for-bikes-safety/bike-

storage-racks-for-garage-ideas/> 

Acesso em 06/03/2017 

 

Às vezes, todavia, os problemas maiores não são espaços relativamente pequenos, e 

sim a grande quantidade de bicicletas. A falta de um local próprio para estacionar bicicletas já 

foi um problema no Japão, onde os bicicletários públicos em praças ocupavam grandes áreas, 

e ainda assim frequentemente se encontravam lotados, levando os ciclistas a usarem postes e 

grades como alternativa para prenderem suas bicicletas. 

A solução veio da empresa Ecocycle, que desenvolveu um bicicletário automático, que 

comporta duzentas e quatro bicicletas em sua versão maior, e pode estar acima do solo ou ser 

subterrânea. Pagando uma taxa mensal, os ciclistas recebem um cartão digital para anexarem 

em suas bicicletas, o qual é reconhecido por sensores no portão do bicicletário. Ao deixar a 

bicicleta no portão, ela é levada para dentro da estrutura, e um braço mecânico a transporta 
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para um dos suportes que estejam vazios, armazenando-a com segurança e rapidez. A empresa 

desenvolveu diversos modelos, dentre eles um modelo reduzido, que comporta cinquenta e 

oito bicicletas, mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Um dos modelos de estrutura de armazenamento de bicicletas da ecocycle. 

Fonte: < http://www.ecocycle.co.uk/models/> 

Acesso em 06/03/2017 

 

1.4 MOTIVAÇÃO 

 

Um dos principais problemas que os ciclistas encontram é a armazenagem de suas 

bicicletas em seus prédios, que comumente priorizam a organização do espaço disponível com 

vagas para carros. Isto geralmente leva a espaços pequenos para estocagem das bicicletas, que 

as vezes não conseguem abrigar o número necessário, ou, quando cheios, sobrecarregam o 

local e dificultam o processo de armazenamento para quem necessita utiliza-lo. Com isso, 

alguns ciclistas preferem deixar suas bicicletas em seus próprios apartamentos, ocupando 

espaço em suas residências, além do incômodo de ter que transportar a bicicleta por escada ou 
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elevador. Outros acabam desistindo de utilizá-las para evitar o processo de buscar a bicicleta 

em um lugar de difícil acesso. 

O presente projeto tem como base e referência o prédio onde reside o autor do 

trabalho, e seu respectivo espaço disponível e método de armazenamento atual de bicicletas. 

As bicicletas atualmente são guardadas em uma sala de aproximadamente 6m x 6m. 

Encostadas em três de suas paredes se encontram estruturas simples de alumínio, com 

ganchos para o suporte das bicicletas. Os ganchos têm movimento livre na horizontal, porém 

o número de ganchos em cada estrutura é superior ao número ideal que deixaria uma distância 

confortável entre cada bicicleta. Isto resulta em uma dificuldade em inserir ou remover 

qualquer bicicleta quando a estrutura está com a capacidade máxima, pois a proximidade 

entre as bicicletas faz com que elas se prendam.  

Essa dificuldade, junto com a falta de ganchos para abrigar o número total de 

bicicletas do prédio, leva as pessoas à deixarem as bicicletas no espaço central da sala. Isto, 

combinado com o fato de que a sala também é usada para armazenamento de outros itens, 

como carrinhos de supermercado e escadas, torna bem difícil o acesso às bicicletas, como 

mostra a Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Foto da sala de armazenamento de bicicletas do prédio do autor, em um dia 

típico de uso. 

Fonte: Do autor (2017) 
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1.5 OBJETIVO 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver o projeto básico de um bicicletário que 

substitua o que existe no prédio do autor. Ele deverá fazer uso unicamente do espaço 

disponível nas dependências do prédio e não interferir com as atividades atualmente 

desenvolvidas nesse espaço. 

O bicicletário deverá ser capaz de abrigar todas as bicicletas existentes, além de ser de 

fácil acesso e fácil utilização. Com este projeto, deseja-se não apenas aumentar a qualidade de 

vida dos moradores mas, também, liberar o espaço utilizado atualmente como depósito de 

bicicletas para outro uso mais nobre. 

 

1.6 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração desse projeto, primeiramente foi elaborado um conceito para o 

bicicletário que atendesse os requisitos necessários do projeto. Com o conceito definido, fez-

se uma pesquisa para escolher as referências que seriam usadas para fazer o cálculo analítico 

dos componentes presentes. 

A norma NBR 8400 foi selecionada para dimensionar a maior parte do equipamento. 

Esta norma trata de levantamento e movimentação de carga, e embora seja mais usada em 

projetos de guindastes e pontes rolantes, se mostrou adequada para o projeto em questão. A 

NBR 8400 englobe a maior parte dos componentes utilizados no projeto, porém ela não 

auxilia o dimensionamento de alguns dos componentes escolhidos, portanto o livro Elementos 

de Máquina de Shigley foi utilizado quando necessário. 

Medidas de envelope foram feitas das bicicletas e do espaço disponível, para se poder 

ter uma noção dimensional do tamanho final da estrutura.  

O cálculo analítico foi então realizado, em memórias de cálculo, com a ajuda do 

software Mathcad. Na medida em que os componentes foram dimensionados, foram 

construídos modelos 3D de suas geometrias no software SolidWorks. Esta elaboração dos 

modelos geométricos em paralelo ao cálculo analítico foi importante para se assegurar que os 

componentes dimensionados estavam de acordo com os requisitos geométricos, validando 

assim sua montagem.  

Alguns elementos especificados teriam que ser fabricados, porém alguns itens 

escolhidos são comumente comprados no mercado quando necessitados. Portanto, para estes 
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itens, foram escolhidos fabricantes tradicionais do mercado e selecionados de seus catálogos 

os itens que correspondessem aos requisitos calculados. 

Após a conclusão do cálculo e do modelo 3D da montagem final, foram elaborados 

desenhos técnicos para os itens que teriam que ser fabricados para o projeto. Em adição aos 

desenhos de fabricação, foram feitos também desenhos de montagem para confirmar o 

funcionamento do projeto. 
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2 NBR 8400 
 

2.1 DESCRIÇÃO 

 

Para o dimensionamento da estrutura e dos mecanismos presentes no trabalho foi 

utilizada a norma NBR 8400, que trata do “Cálculo de equipamento para levantamento e 

movimentação de cargas”. Esta norma é comumente utilizada para projetos de pontes rolantes 

e guindastes, porém como não existe norma específica para o dimensionamento do 

equipamento em questão, e considerando ser um dispositivo destinado para o levantamento de 

carga, resolveu-se adotar a referida norma. 

 

2.2 MECANISMOS E ESTRUTURAS 

 

Os componentes do projeto estão divididos em dois grupos básicos, que terão 

classificações e dimensionamentos diferentes de acordo com a norma: os mecanismos e as 

estruturas. 

Um mecanismo é um conjunto de dispositivos responsáveis pela aplicação de 

deslocamento à carga, enquanto uma estrutura pode ser classificada como um conjunto de 

componentes cuja função é reagir às forças geradas. 

 

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DE ESTRUTURA 

 

A NBR 8400 (1984) estabelece que “as estruturas dos equipamentos serão 

classificadas em diversos grupos, conforme o serviço que irão executar, a fim de serem 

determinadas as solicitações que deverão ser levadas em consideração no projeto. Para 

determinação do grupo a que pertence a estrutura de um equipamento, são levadas em conta 

dois fatores: Classe de Utilização e Estado de Carga.” 

  

2.3.1 Classe de Utilização 

 

Como estabelece a NBR 8400 (1984) “a classe de utilização caracteriza a frequência 

de utilização dos equipamentos. Não se podendo classificar a estrutura dos equipamentos em 

função de seus diversos ciclos de manobras, convencionou-se classificá-la em função da 

utilização do movimento de levantamento, definindo-se quatro classes de utilização, que 

servem de base para o cálculo das estruturas.” Na tabela 1, a seguir, estão indicadas as quatro 

classes de utilização. 
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Tabela 1: Classes de utilização 

Classe de 

Utilização 

Frequência de utilização do movimento de 

levantamento 

Número convencional de 

ciclos de levantamento 

A 
Utilização ocasional não regular, seguida de 

longos períodos de repouso 
6,3 x 104 

B Utilização regular em serviço intermitente 2,0 x 105 

C Utilização regular em serviço intensivo 6,3 x 105 

D 
Utilização em serviço intensivo severo, 

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

Fonte: NBR 8400 (1984) 

Como as cargas só estarão em movimento no período em que alguém precisar buscar 

ou devolver uma bicicleta, os ciclos de levantamento poderão ser classificados como não 

regulares, com longos períodos de repouso, portanto a classe de utilização definida para o 

projeto foi “A”. 

 

2.3.2 Estado de Carga 

 

A NBR 8400 (1984) cita que “o estado de carga caracteriza em que proporção o 

equipamento levanta a carga máxima, ou somente uma carga reduzida, ao longo de sua vida 

útil.” Na tabela 2, a seguir, estão indicados os estados de cargas definidos pela norma. 

Tabela 2: Estados de carga 

Estado de 

Carga 
Definição 

Fração mínima da 

carga máxima 

0 (muito 

leve) 

Equipamentos levantando excepcionalmente a carga 

nominal e comumente cargas muito reduzidas 
P = 0 

1 (leve) 

Equipamentos que raramente levantam a carga 

nominal e comumente cargas de ordem de 1/3 da 

carga nominal 

P = 1/3 

2 (médio) 

Equipamentos que frequentemente levantam a carga 

nominal e comumente cargas compreendidas entre 

1/3 e 2/3 da carga nominal 

P = 2/3 

3 (pesado) 
Equipamentos regularmente carregados com a carga 

nominal 
P = 1 

Fonte: NBR 8400 (1984) 
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Supõe-se que o bicicletário estará na maior parte do tempo cheio, principalmente se 

for considerado que as bicicletas são usadas com mais frequência nos fins de semana, e ainda 

assim por períodos de tempo relativamente curtos. Com isso, escolheu-se o estado de carga 

“3” para o dimensionamento do projeto. 

 

2.3.3 Classificação da estrutura em grupos 

 

A partir da classe de utilização e dos estados de cargas, classificam-se as estruturas ou 

seus elementos em seis grupos. O cruzamento das classes de utilização e dos estados de 

cargas em seus respectivos grupos está mostrado na Tabela 3. 

Tabela 3: Grupos de estrutura 

Estado de Cargas 
Classe de utilização  

A B C D 

0 (muito leve) 1 2 3 4 

1 (leve) 2 3 4 5 

2 (médio) 3 4 5 6 

3 (pesado) 4 5 6 6 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

O grupo usado de referência para o trabalho, portanto, é o grupo “4”. 

2.3.4 Coeficiente Dinâmico 

 

A NBR 8400 (1984) estabelece que “nas solicitações devidas ao levantamento da 

carga de serviço, levam-se em conta as oscilações provocadas pelo levantamento brusco de 

carga, multiplicando-se as solicitações devidas à carga de serviço por um fator chamado 

coeficiente dinâmico (ψ).” A Tabela 4 mostra os coeficientes dinâmicos a serem adotados. 

Tabela 4: Coeficientes dinâmicos 

Equipamento  Coeficiente dinâmico ψ 
Faixa de velocidade de 

elevação da carga (m/s) 

Pontes ou pórticos 

rolantes 

1,15 0 < vL < 0,25  

1 + 0,6 vL 0,25 < vL < 1 

1,6  vL ≥ 1 

Guindastes com 

lanças 

1,15 0 < vL < 0,25  

1 + 0,3 vL 0,25 < vL < 1 

1,3  vL ≥ 1 

Fonte: NBR 8400 (1984) 
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Como a escolha do coeficiente é feita baseada numa faixa de velocidade, tornou-se 

necessário determinar, através de uma conta simples, a velocidade de içamento das barras de 

bicicletas. 

Para a distância de movimentação, definiu-se 2,5 metros, o que seria a distância que 

teria que ser deixada livre abaixo das bicicletas suspensas, para que pessoas e carros passem 

por debaixo sem interferência. O tempo definido de movimentação da carga foi de 34 

segundos, o que se considerou tempo suficiente para se movimentar em caso de alguém se 

encontrar debaixo da barra, e também um tempo confortável de espera para a bicicleta chegar 

na posição final. A distância e o tempo escolhido serão confirmados posteriormente, na 

definição de outros componentes, como o motor, sistemas de engrenagens e a estrutura em si.  

A velocidade de movimentação de carga, portanto, foi calculada pela Equação 1, a 

seguir: 

   
         

     
 

    

   
                            (1) 

 

Portanto, de acordo com a Tabela 4, o valor de coeficiente dinâmico foi definido em 

1,15.

            

2.3.5 Casos de Solicitação 

 

Como está citado na NBR 8400 (1984) “são previstos nos cálculos três casos de 

solicitações: caso 1 – serviço normal sem vento; caso 2 – serviço normal com vento limite de 

serviço; caso 3- solicitações excepcionais.” 

Como a estrutura se encontra em um local aberto, porém cercado de paredes altas e 

pelo próprio prédio, se desprezou o efeito do vento como determinante no cálculo da 

estrutura, e, portanto, considerou-se o caso de solicitação 1. 

 

2.3.6 Coeficiente de Majoração 

 

A NBR 8400 (1984) determina que “as diversas solicitações determinadas podem, em 

certos casos, ser ultrapassadas devido às imperfeições de cálculo ou a imprevistos. Por esse 

motivo leva-se ainda em conta um coeficiente de majoração (Mx) que depende do grupo que 

no qual está classificado o equipamento, que deve ser aplicado no cálculo das estruturas.” Os 

valores do coeficiente de majoração em função dos grupos da estrutura se encontram na 

Tabela 5. 
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Tabela 5: Coeficientes de majoração 

Grupos 1 2 3 4 5 6 

Mx 1 1 1 1,06 1,12 1,2 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

Como o grupo resultante da estrutura foi o grupo 4, o coeficiente de majoração usado 

para o dimensionamento foi 1,06. 

2.3.7 Aplicação dos coeficientes para o Caso 1 

 

Para o cálculo das cargas finais, a NBR 8400 determina que “consideram-se as 

solicitações estáticas devidas ao peso próprio SG, as solicitações devidas à carga de serviço SL 

multiplicadas pelo coeficiente dinâmico ψ, e os dois efeitos horizontais mais desfavoráveis 

SH. O conjunto dessas solicitações deve ser multiplicado pelo coeficiente de majoração Mx”. 

Ou seja, ao dimensionar alguma parte da estrutura, as diferentes cargas devem ser 

multiplicadas pelos coeficientes vistos de acordo com a Equação 2. 

                                      (2) 

 

Sendo SF a solicitação final resultante que deverá ser utilizada. A solicitação SH surge 

normalmente devido aos movimentos horizontais, por exemplo, de pontes rolantes, que são 

máquinas comumente dimensionadas com o uso desta norma. Como a máquina proposta para 

o trabalho não exerce movimento lateral, somente vertical, a solicitação horizontal SH não 

aparecerá em nenhum cálculo de dimensionamento das estruturas. 

2.3.8 Método de Cálculo 

 

Para fazer o dimensionamento da estrutura, a NBR 8400 (1984) determina que “para o 

caso de solicitação definido, determinam-se tensões nos diferentes elementos da estrutura e 

nas junções e verifica-se a existência de um coeficiente de segurança suficiente em relação às 

tensões críticas, considerando as três seguintes causas de falha possíveis: 

a) Ultrapassagem do limite de escoamento; 

b) Ultrapassagem das cargas críticas de flambagem; 

c) Ultrapassagem do limite de resistência à fadiga”. 
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2.3.9 Tensões admissíveis para o limite de escoamento 

 

Para o caso de ultrapassagem do limite de escoamento, deve-se assegurar que as 

tensões finais calculadas estão abaixo de uma determinada tensão admissível. As tensões que 

devem ser calculadas são a tensão normal, tensão cisalhante e tensão de comparação. Suas 

Equações e respectivas tensões admissíveis para comparação estão demonstradas a seguir: 

   
   

 
                                                            (3) 

 

    
 

 
                                                         (4) 

 

    √  
                                      (5) 

 

As tensões admissíveis foram obtidas com a tensão de escoamento do material e um 

fator de segurança que depende do caso de solicitação acordado, como mostra a Tabela 6. 

Tabela 6: Casos de solicitação 

Casos de solicitação Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Tensão admissível σa 

 

 

 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

Como o caso determinado foi o caso 1, basta dividir a tensão de escoamento do 

material pelo fator de 1,5.  

A tensão de cisalhamento admissível, como determinado na norma, é calculada 

dividindo-se a tensão normal admissível por √3. 

 

2.3.9.1 Aço ASTM A 36 

 

Quase a totalidade dos elementos estruturais do projeto são feitos de aço ASTM A 36, 

que de acordo com a ASTM, tem uma tensão de escoamento mínima de 250 MPa. Para este 

aço, portanto, suas tensões admissíveis para o limite de escoamento serão: 

   
  

   
 

       

   
                              (6) 

 

   
  

√ 
 

         

√ 
                            (7) 
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2.3.9.2 Aço ASTM A 320 B8M Classe 1 

 

Os fixadores usados no projeto são feitos de aço ASTM A 320 B8M Classe 1, um aço 

AISI 316 tratado quimicamente. De acordo com a ASTM, este material tem uma tensão de 

escoamento mínima de 30 ksi (206,8 MPa), portanto, sua tensão normal admissível para o 

limite de escoamento será: 

   
  

   
 

         

   
                             (8) 

 

É importante notar que não é necessário calcular a tensão admissível para 

cisalhamento, pois a NBR 8400 requisita que o cálculo de fixadores seja feito com base 

somente na tensão normal. 

 

2.3.10 Tensões admissíveis para flambagem 

 

No caso em que um elemento estrutural esteja sujeito a altas cargas compressivas, 

torna-se necessário fazer uma análise de flambagem. Para isso, deve-se determinar a esbeltez 

“λ” do elemento em questão, que é determinada em função do seu comprimento “L”, do fator 

de multiplicação “K” (retirado da norma) e do raio de giração “r”, de acordo com as Equações 

a seguir: 

  √
 

 
                             (9) 

 

  
  

 
                              (10) 

 

A escolha do coeficiente de multiplicação “k” é feita de acordo com as condições de 

contorno que está sujeito o elemento em questão, como mostra a Figura 6: 
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Figura 6 – Condições de contorno e coeficientes de multiplicação correspondentes. 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Com a esbeltez “λ” definida, deve-se retirar de uma tabela da norma o coeficiente de 

flambagem “ω” correspondente e calcular a tensão admissível para flambagem, de acordo 

com a equação a seguir: 

     
  

 
                             (11) 

 

Com isso, basta assegurar-se que a tensão de compressão no elemento esteja abaixo da 

tensão admissível de flambagem. 

 

2.3.11 Tensões admissíveis para a resistência à fadiga 

 

No caso em que se tenha algum elemento soldado na estrutura sujeito a cargas cíclicas, 

deve-se fazer uma análise de falha por fadiga na solda. Para isso, deve-se primeiro classificar 

a solda de acordo com tabelas e figuras de referência presentes na norma. As classificações 

vão de K0 (pouco risco de ruptura), até K4 (ameaça de ruptura muito importante). Também 

deve-se obter a razão de tensões mínimas e máximas, que pode variar de -1 a 1. Com isso, 

deve-se buscar o gráfico correspondente ao material da solda e o grupo da estrutura, e, com a 

classe da solda e a razão de tensões, obter o valor da tensão admissível para fadiga σaf. Um 

exemplo de gráfico para a determinação da tensão admissível de fadiga se encontra na Figura 

7. 
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Figura 7 - Exemplo de um gráfico de tensão admissível de fadiga. 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Com isso, basta assegurar-se que a tensão máxima está abaixo da tensão admissível de 

fadiga para validar a solda. 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS MECANISMOS 

 

Similar para o caso das estruturas, para os mecanismos a Norma NBR 8400 (1984) 

determina que “Os mecanismos são classificados em diferentes grupos conforme o serviço 

que efetuam; os fatores tomados em conta para a escolha do grupo a que pertence um 

determinado mecanismo são: Classe de Funcionamento e Estado de Solicitação.” 

2.4.1 Classe de Funcionamento 

Como determina a NBR 8400 (1984): “a classe de funcionamento caracteriza o tempo 

médio, estimado em número de horas de funcionamento diário do mecanismo. Um 

mecanismo somente é considerado em funcionamento quando está em movimento.” As 

classes de funcionamento se encontram na Tabela 7 a seguir: 
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Tabela 7: Classes de Funcionamento 

Classe de 

Funcionamento 

Tempo médio de funcionamento 

diário estimado (h) 

Duração total teórica da 

utilização (h) 

V 0,25 tm ≤ 0,5 ≤ 800 

V 0,5 0,5 < tm ≤ 1 1600 

V1 1 < tm ≤ 2 3200 

V2 2 < tm ≤ 4 6300 

V3 4 < tm ≤ 8 12500 

V4 8 < tm ≤ 16 25000 

V5 tm > 16 50000 

Fonte: NBR 8400 (1984) 

Análogo ao caso das classes de utilização em estruturas, pode-se assumir que o tempo 

médio de funcionamento será baixo, pois os mecanismos só estarão em movimento quando a 

máquina estiver realizando o movimento de levantar ou baixar as barras de bicicletas. Logo, 

pode-se adotar um tempo médio diário estimado de menos de meia hora, sendo assim a classe 

de funcionamento adotada para o projeto V 0,25. 

2.4.2 Estado de Solicitação 

A NBR 8400 (1984) determina que: “o estado de solicitação (analogamente às 

estruturas) caracteriza em que proporção um mecanismo, ou um elemento de mecanismo, é 

submetido à sua solicitação máxima ou somente a solicitações reduzidas.” Os estados de 

solicitação se encontram da Tabela 8 a seguir: 

Tabela 8: Estados de solicitação 

Estados de 

Solicitação 
Definição 

Fração da 

solicitação 

máxima 

1 

Mecanismos ou elementos de mecanismos 

sujeitos a solicitações reduzidas e raras vezes a 

solicitações máximas 

P = 0 

2 

Mecanismos ou elementos de mecanismos 

submetidos, durante tempos sensivelmente 

iguais, a solicitações reduzidas, médias e 

máximas 

P = 1/3 

3 

Mecanismos ou elementos de mecanismos 

submetidos na maioria das vezes a solicitações 

próximas à solicitação máxima 

P = 2/3 

Fonte: NBR 8400 (1984) 
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Como já visto na parte de classificação das estruturas, o bicicletário estará quase 

sempre cheio, ou seja, com a sua solicitação máxima. O estado de solicitação adotado, 

portanto, foi o 3. 

2.4.3 Classificação dos mecanismos em grupos 

A partir da classe de funcionamento e dos estados de solicitação, classificam-se os 

mecanismos ou seus elementos em seis grupos. O cruzamento das classes de funcionamento e 

dos estados de solicitação em seus respectivos grupos está mostrado na Tabela 9. 

Tabela 9: Grupos de estrutura 

Estados de 

Solicitação 

Classe de funcionamento 

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

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

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

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

Fonte: NBR 8400 (1984) 

Pela tabela 9, determina-se que o grupo adotado para os mecanismos do projeto é o 

grupo 1 Bm. 
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3 CONCEITO 

 

3.1 ESCOLHA DO CONCEITO 

 

A primeira etapa do projeto foi elaborar o conceito da estrutura. Para isso, precisou-se 

definir o local de armazenagem das bicicletas. Primeiramente foi considerada  a própria sala 

na qual se encontram as bicicletas. A ideia inicial era elaborar uma estrutura que armazenasse 

todas as bicicletas suspensas e distribuídas pelas paredes da sala, de alguma maneira em que o 

acesso ficasse mais fácil. Essa ideia foi descartada pois o tamanho da sala é pequeno demais 

para que se consiga suspender as bicicletas e ainda assim ter espaço para circular na sala. 

A proposta seguinte foi usar outro espaço dentro do limite do condomínio para 

armazenar as bicicletas, o que no final foi a alternativa escolhida. O espaço selecionado foi a 

área logo em frente à sala de bicicletas, que não é utilizada para vagas de carro. A área, 

mostrada na Figura 8, é usada somente para passagem, tanto de pessoas como de carros, 

portanto o bicicletário não pode obstruir a passagem de pessoas e carros assim como a entrada 

na sala usada originalmente para guardar as bicicletas. 

 

Figura 8- Foto da área escolhida para a estrutura. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

O conceito final escolhido para o projeto foi uma estrutura de vigas que armazena as 

bicicletas suspensas. Seu modelo 3D com as representações das bicicletas foi desenvolvido no 

software de CAD SolidWorks, e está mostrado na Figura 9. 
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Figura 9 – Montagem final do bicicletário. 

Fonte: Do autor (2017) 

 

3.2 ESTRUTURA 

 

A estrutura é composta por um quadro principal de vigas, que é responsável por 

sustentar todo o sistema de suspensão das bicicletas, e este quadro é suspenso por 4 vigas 

verticais. Estas vigas estão o mais próximo possível das paredes da área escolhida, de modo 

que elas atrapalhem o mínimo possível a circulação de pessoas e carros pelo espaço. É 

importante ressaltar também que o quadro da estrutura está a uma altura em que o espaço 

resultante livre abaixo das bicicletas seja suficiente para automóveis e pessoas passarem 

confortavelmente quando o bicicletário não estiver em uso. A estrutura isolada está mostrada 

na Figura 10. 
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Figura 10 – Estrutura de vigas do bicicletário. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

Para facilitar o transporte da estrutura e evitar ter que soldar as vigas no local de 

montagem, todas as vigas são fixadas através de parafusos e porcas. As vigas do quadro 

principal foram cortadas para o encaixe, e 4 furos foram feitos em cada parte da viga que terá 

uma junção. As vigas são então aparafusadas através de uma chapa dobrada, que também tem 

4 furos em cada face, fixando as 2 vigas juntas. Um exemplo da junção mencionada pode ser 

visto na Figura 11: 
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Figura 11 – Exemplo de junção das vigas. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

Este tipo de junção foi feito para todo o quadro principal de vigas. Para as pernas da 

estrutura, foi soldada previamente uma chapa no final da viga, e estas chapas levam os furos 

usados para fixa-las no quadro principal. A junção de uma perna com o quadro principal está 

ilustrada na Figura 12: 

 

Figura 12 – Exemplo de junção das pernas da estrutura.  

Fonte: Do autor (2017) 
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3.3 PROCESSO 

 

O bicicletário contém 4 barras horizontais, e cada barra contém um número de 

ganchos, que são usados para suspender as bicicletas. Na posição de repouso, essas 4 barras 

estão suspensas na altura final. Para buscar a sua bicicleta guardada, o usuário escolhe a barra 

que contém a sua bicicleta, e por meio de comandos através de um painel localizado na base 

da estrutura, a barra escolhida desce até as bicicletas chegarem à altura do solo. O usuário 

então remove a bicicleta manualmente, e em seguida dá outro comando para que a barra suba 

para sua posição final. O mesmo processo é aplicado para armazenar a bicicleta. A posição 

final de uma das barras pode ser vista na Figura 13: 

 

 

Figura 13 – Posição final atingida por uma barra de bicicletas.  

Fonte: Do autor (2017) 
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3.4 SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

 

3.4.1 Eixo do Motor 

 

O sistema de movimentação da carga é composto por um motor, que está acoplado a 

um eixo, denominado eixo do motor. Este eixo contém 4 parafusos sem-fim, e por ser muito 

longo e de difícil usinabilidade, ele foi repartido em partes separadas, montadas através de 

furos e rasgos com chavetas. Esta configuração também possibilita a montagem de rolamentos 

e seus mancais, distribuídos em pontos estratégicos do eixo para manter sua estabilidade nos 

parafusos sem-fim. O eixo do motor e os componentes mencionados acima estão mostrados 

na Figura 14, destacados pela cor preta. 

 

Figura 14 – Conjunto do motor, eixo do motor e seus rolamentos e mancais, destacados 

pela cor preta. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

3.4.2 Eixo de transição 

 

Cada parafuso sem fim do eixo do motor está conectado a uma engrenagem de dentes 

helicoidais (coroa), e cada coroa faz parte de um eixo, chamado de eixo de transição. O eixo 

de transição é responsável por transmitir a rotação do eixo do motor para o eixo do tambor, 

que é responsável pela movimentação das barras que guardam as bicicletas. Para isso, ele tem 

uma coroa que recebe a rotação do eixo do motor, e um sem-fim em sua outra extremidade, 

que transmite essa rotação para o eixo do tambor. Assim como o eixo do motor, os eixos de 

transição também contêm rolamentos e seus devidos mancais. Além dos componentes citados 

acima, o eixo de transição também contém uma embreagem cônica, cujo papel no sistema 
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será explicado posteriormente. Os componentes de 1 dos 4 eixos de transição estão destacados 

em preto na Figura 15 a seguir: 

 

Figura 15 – Eixo de transição e seus componentes, destacados pela cor preta. 

Fonte: Do autor (2017) 

 

3.4.3 Eixo do Tambor 

 

Devido à geometria da estrutura e do espaço disponível, foram feitos 2 modelos do 

eixo do tambor diferentes, porém o seu conceito é o mesmo, portanto será tratado como um 

único item. No eixo do tambor se encontra outra engrenagem helicoidal, que faz a interface 

com o sem-fim do eixo de transição. Em sua outra ponta se encontra o tambor, que consta de 

um tubo no qual se enrola o cabo de aço. Como todos os eixos, o eixo do tambor contém 

rolamentos e mancais para seu suporte. Os dois modelos diferentes do eixo do tambor podem 

ser vistos destacados em preto na Figura 16: 
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Figura 16 – Eixos do tambor, destacados pela cor preta. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

Normalmente um tambor é usado para enrolar somente um cabo de aço, porém neste 

eixo foi usado 2 tambores juntos para usar 2 cabos de aço diferentes. Estes cabos de aço 

passam por uma polia presa à estrutura, e são presos em olhais nas extremidades das barras de 

bicicletas. A Figura 17 mostra o esquema descrito, em uma vista em corte, e com alguns 

componentes removidos, para facilitar a visualização. 

 

Figura 17 – Sistema de içamento das barras de bicicletas. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

Como está mostrado na Figura 17, os cabos são enrolados no mesmo sentido, de 

maneira em que para um determinado sentido de rotação do eixo, ambos têm o mesmo 

comportamento, seja de se enrolar ou desenrolar do tambor. Logo, o sentido de movimentação 

da barra das bicicletas depende somente do sentido de giro do eixo do tambor, que por sua vez 

depende do sentido de rotação do motor. 

3.4.4 Embreagem Cônica 

 

Como o eixo do tambor realiza o movimento das barras, se todos os eixos de transição 

fossem rígidos e inteiriços, todos eles estariam sempre transmitindo o movimento de rotação 
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do eixo do motor para todos os eixos do tambor, e, portanto, todas as barras seriam 

movimentadas juntas. Como é desejável que se escolha somente uma barra para realizar o 

movimento de subida ou descida, cada eixo de transição contém uma embreagem cônica. 

Uma embreagem permite que você acople e desacople dois eixos. Desta maneira, cada eixo de 

transição só transmite o movimento de rotação para o eixo do tambor quando a embreagem 

está acoplada. Assim, pode-se então escolher uma determinada barra para subir ou descer 

mandando o comando para que somente a embreagem correspondente esteja acoplada. Um 

exemplo de situação está mostrado na Figura 18, no qual somente a primeira embreagem está 

acoplada, logo o movimento de rotação está transmitido somente para o primeiro eixo do 

tambor, e a única barra que tem movimento é a primeira.  

 

Figura 18 – Exemplo de transmissão da rotação do motor para uma das barras de 

bicicletas. 

Fonte: Do autor (2017) 
 

O eixo de transição contém uma mola de compressão, que é montada em um estado 

pré-comprimido. Desta maneira, em seu estado de repouso, a mola faz uma força necessária 

para acoplar a embreagem, e, portanto, todos os eixos estão conectados.  

O desacoplamento de uma embreagem é feito a partir de um acionamento pneumático, 

controlado a partir de um painel na base da estrutura, mencionado anteriormente. O 

acionamento é feito por um cilindro pneumático, que está fixo à estrutura por um suporte 

soldado. A ponta da haste do cilindro está roscada à um dispositivo em forma de grampo, que 

está alojado em um rasgo na parte interna do cone da embreagem. Quando o pistão recebe o 
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ar comprimido em sua câmara, ele empurra a sua haste para trás, puxando, portanto, a parte 

interna do cone da embreagem, desacoplando-a. O sistema de acionamento pneumático 

descrito acima está destacado em preto na Figura 19. 

 

Figura 19 – Acionamento pneumático da embreagem cônica do eixo de transição. 

Fonte: Do autor (2017) 

 

Portanto, para acionar o movimento de subida ou descida de uma barra, é necessário 

mandar um comando para ligar o motor no sentido necessário, e em seguida mandar o 

comando que desacopla as embreagens correspondentes às outras 3 barras não desejadas. 

3.4.5 Sistema de engrenamento coroa/sem-fim 

 

Uma propriedade importante a ser notada nesse sistema de transmissão está nos pares 

de coroa/sem-fim. Este tipo de engrenamento tem como característica o sentido único de 

acionamento. Ou seja, ao girar o eixo contendo o sem-fim consegue-se transmitir a rotação 

para o eixo da coroa, porém o sentido inverso não é recíproco. Isto é essencial para o projeto, 

pois cria uma trava natural para o sistema. Como a coroa não consegue girar o sem-fim, o 

eixo do tambor não consegue girar quando o sistema se encontra em repouso, impedindo que 

as barras contendo as bicicletas descam pela ação da gravidade. Além desta propriedade de 

trava, o engrenamento coroa/sem-fim também é vantajoso pois fornece grandes reduções de 

velocidade angular, o que acaba sendo necessário devido à alta rotação natural dos motores. 
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4 DIMENSIONAMENTO 

 

4.1 MEDIDAS 

  

4.1.1 Espaço Disponível 

 

Com o conceito da estrutura definido, realizou-se a medição do espaço disponível para 

determinar o tamanho possível para a estrutura, e consequentemente quantas bicicletas 

caberiam no bicicletário. A área escolhida foi medida com o uso de uma fita métrica, e 

obteve-se uma medida de envelope de 4,2m por 7,2m, como ilustrado no esquema da Figura 

20. 

  

Figura 20 – Representação do espaço disponível ao redor do prédio e da área escolhida 

para a estrutura. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

No sentido longitudinal (de 7,2m) o espaço disponível é limitado por uma vaga de carro. A 

altura não é um limitante para o projeto, pois não há nada que impeça o tamanho e 

funcionamento da estrutura no sentido vertical. 
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4.1.2 Dimensões das bicicletas 

 

Escolheu-se visualmente uma das maiores bicicletas do bicicletário para tirar as suas medidas. 

Para isso, a bicicleta foi suspensa por um gancho passando por sua roda, simulando assim a 

posição na qual ela é armazenada. As medidas obtidas foram de 1700 mm de altura, 1450 mm 

de comprimento. Para a largura, foram realizadas duas medidas: uma do guidão, de 600mm, e 

outra dos pedais, de 500mm. Por último, mediu-se a distância horizontal do final da bicicleta 

até o ponto de suspensão da mesma, que teve um resultado de 750mm. Estas medidas podem 

ser vistas na figura 21. 

 

Figura 21 – Medidas relevantes de uma bicicleta padrão suspensa por um gancho. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As duas medidas de largura foram feitas para otimizar o espaço disponível. Se, em uma barra, 

as bicicletas fossem postas no mesmo sentido, o limitante de espaço delas seriam os guidões. 

Ao armazenar as bicicletas com o sentido alternado, os guidões (as partes mais largas da 

bicicleta) ficam em sentidos opostos, e o limitante da largura passa a ser os pedais. Desta 
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maneira, consegue-se aproveitar melhor o espaço de cada barra, além de poder deixar uma 

distância confortável entre as bicicletas, o que facilita na hora de colocar e remover as 

bicicletas dos ganchos. O esquema de armazenamento resultante está indicado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Esquema de armazenamento das bicicletas nas barras. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com esse esquema de organização, cada barra suporta 7 bicicletas. Com o espaço disponível, 

e considerando uma folga de segurança entre cada conjunto de barra/bicicletas, a estrutura -

comporta 4 barras, totalizando um número de 28 bicicletas. No momento, existem 26 

bicicletas grandes no bicicletário. Logo, com esse esquema de organização, o bicicletário 

proposto neste trabalho permite a armazenagem de todas as bicicletas existentes no prédio. 
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4.1.3 Massa das bicicletas 

 

Além das medidas de comprimento do espaço e das bicicletas, outro dado importante para o 

trabalho foi o peso das bicicletas. Após a pesagem de algumas bicicletas, adotou-se para 

efeito de projeto que cada bicicleta pese 15kg. Sabendo que possam existir bicicletas mais 

pesadas e considerando-se acessórios como bancos traseiros e cestas, resolveu-se 

conservadoramente adotar para os cálculos o valor de 20kg para cada bicicleta. 

 

4.2 USO DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO 

 

Neste trabalho, usou-se o software MathCad Prime 3.0 para desenvolver as memórias de 

cálculo, auxiliando no dimensionamento dos componentes. No decorrer do trabalho, serão 

sempre apresentados os cálculos com todos os dados finais escolhidos, sejam eles geometria, 

perfis, materiais, entre outros. É importante ressaltar, porém, que nem sempre esses dados 

foram a primeira escolha, e que em certos casos foi necessário, por exemplo, escolher 

diversos perfis de barras, consequentemente mudando os dados de entrada e refazendo os 

cálculos, até encontrar aquele que satisfaça os critérios de aceitação. 

 

4.3 BARRA DE SUPORTE DAS BICICLETAS 

 

Para o dimensionamento do projeto, escolheu-se começar pelas barras que sustentam as 

bicicletas e, em seguida, fazer o dimensionamento dos componentes que interagem com ela, 

até chegar, por fim, na estrutura de vigas que suporta o mecanismo. 

Como foi mencionado na parte de medidas, cada barra suportará 7 bicicletas, que serão 

suspensas através de ganchos igualmente espaçados, enquanto a barra será içada por 2 olhais 

em suas pontas, como mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23 – Modelo da barra na qual são penduradas as bicicletas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Como também foi determinado na parte de medidas, a massa adotada para as bicicletas foi de 

20kg, logo o peso resultante usado foi de 20kgf (196,1N). Além dos pesos das bicicletas, 

considerou-se uma força extra de 100kgf (980,7N) aplicada em um dos ganchos, 

representando uma situação em que uma pessoa tenha, por algum motivo, se pendurado em 

alguma bicicleta enquanto suspensa. Esta força será aplicada no gancho em que gere a pior 

condição de carregamento para o componente sendo analisado no momento. 

 

4.3.1 Barra 

 

A barra foi considerada como uma viga bi-apoiada, com 7 forças aplicadas nos pontos dos 

ganchos, representando o peso das bicicletas. A força extra foi aplicada no gancho central, de 

modo que esse caso de carregamento geraria o maior momento no centro da barra. O 

diagrama de forças da barra pode ser visto na Figura 24. 

 

Figura 24 – Diagrama de forças da barra. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Para a barra, foi escolhido um perfil I comercial da Gerdau de 3”, de aço ASTM A 36, cujas 

principais medidas e propriedades relevantes estão apresentadas na Figura 25 e na Tabela 10. 
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Figura 25 – Medidas principais do perfil escolhido para a barra das bicicletas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Tabela 10: Propriedades relevantes da barra 

Área Peso I X-X 
Comprimento 

total l 

Distância entre 

ganchos lg 

mm
2
 kgf/m cm

4
 mm mm 

1080 8,48 105,1 4200 600 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Para os momentos, o ponto escolhido para os valores críticos foi o centro da barra, já que é 

uma barra com carregamento simétrico, regularmente distribuído e com sua maior carga em 

seu centro. Já para os cortantes, foram escolhidas as pontas da barra, na região do olhal, onde 

os valores são os maiores. Os valores de momento e cortante devido aos carregamentos da 

barra são calculados a seguir: 

                 
               

 
 

    

 
                      (12) 

 

      
             

 
 

   

 
                          (13) 

 

Portanto, as tensões finais foram calculadas e comparadas com as tensões admissíveis do aço 

ASTM A 36: 

   
   

 
                                                                    (14)

  

    
 

 
                                                                         (15) 
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    √  
                                                  (16) 

 

Adicionalmente à verificação das tensões requeridas pela norma, escolheu-se também calcular 

a flecha máxima que a barra teria com o carregamento máximo. Embora não seja uma etapa 

requerida pela norma, considerou-se importante garantir que a barra não tenho uma deflexão 

alta, passando assim um sentimento de segurança para os usuários. Foram usadas fórmulas 

clássicas de flechas máximas de resistências dos materiais, e descobriu-se que a barra tem 

uma flecha máxima de 14,4mm em seu centro, o que foi considerado uma deflexão 

visualmente confortável. 

 

4.3.2 Ganchos 

 

Os ganchos que seguram as bicicletas foram feitos de barras de aço ASTM A 36, de 0,5”de 

diâmetro, também presentes no catálogo da Gerdau. Elas foram curvadas para ficar em forma 

de J. A carga aplicada para o dimensionamento do gancho foi a carga de uma bicicleta mais a 

carga extra de 100kgf. A única dimensão relevante usada para o cálculo das tensões nos 

ganchos foi a área da seção da barra, de 126,7 mm
2
.  

          (
       

  
)                                    (17) 

 

Além das tensões estáticas, como os ganchos serão soldados na mesa inferior da viga, e estão 

sujeitos à ciclos de cargas variadas, também foi preciso fazer uma análise de fadiga na solda. 

A tensão mínima normal        nos ganchos é nula, portanto a razão de tensões mínimas e 

máximas é 0: 

   
    

    
                            (18) 

 

A solda do gancho, pela norma NBR 8400, é classificada como uma solda K3, deimportante 

ameaça de ruptura. Usando a razão de tensões    e buscando no gráfico correspondente ao 

aço A 36 e ao grupo 4, encontra-se uma tensão admissível de fadiga            . 

Comparando-se a tensão máxima com essa tensão admissível de fadiga: 

                                             (19) 
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4.3.3 Olhais 

 

Os olhais foram feitos de chapas de aço ASTM A 36 de 0,5” (12,7mm) de espessura, também 

presentes no catálogo comercial da Gerdau, e seu perfil e dimensões podem ser vistos no 

anexo 7.1.1. 

A força atuante nos olhais são as forças de reação nos apoios da viga bi-apoiada usada para 

dimensionar o perfil da barra das bicicletas, ou seja, metade de todas as cargas presentes na 

barra. Escolheu-se, porém, dimensionar os olhais em um cenário extremo em que todas as 

cargas tivessem concentradas em um olhal, decorrente, por exemplo, da ruptura de um dos 

cabos. A força utilizada, portanto, se encontra na Equação 20 a seguir: 

                                              (20) 

 

A tensão normal foi calculada na seção em que está localizada o furo do olhal, por ser a de 

menor área, e a tensão cisalhante foi calculada na área de rasgo do olhal, como mostra a 

Figura 26. 

 

Figura 26 – Distância h usada para calcular a tensão de cisalhamento do olhal. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

  √(
 

 
)
 

 (
  

 
)
 

                          (21) 

 

As tensões estáticas foram então calculadas e comparadas com as admissíveis: 

  
 

(    )  
                                              (22)

  

  
 

     
                                                    (23) 
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Similar ao caso dos ganchos, foi realizada uma análise de fadiga na solda dos olhais com a 

barra. Para a tensão máxima, foi considerada a força equivalente à metade da carga total, 

porém com a força extra desta vez concentrada no olhal, enquanto para a tensão mínima foi 

considerado somente o peso próprio da barra. 

        (  (       
  

 
)    

 

 
)                     (24) 

 

     
    

   
                                  (25) 

 

          
 

 
                             (26) 

 

     
    

   
                                  (27) 

 

   
    

    
                              (28) 

 

A solda do olhal também é classificada como K3, de importante ruptura. Logo, olhando no 

mesmo gráfico usado para o gancho, e usando a razão de tensões de 0,1, foi achada uma 

tensão admissível de fadiga            . Comparando-se a tensão máxima com essa 

tensão admissível de fadiga:   

                                                (29) 

 

4.4 CABO DE AÇO 

 

Para o dimensionamento de cabos pela NBR 8400, calcula-se um diâmetro mínimo para o 

cabo de acordo com a tração máxima aplicada (em daN) e um coeficiente Q, determinado a 

partir do grupo de mecanismos, na Tabela 11: 

Tabela 11: Valores mínimos do coeficiente Q 

Grupo de 

mecanismo 

Valores mínimos de Q 

Cabo 

Normal 
Cabo não rotativo 

1 Bm 0,265 0,280 

1 Am 0,280 0,300 

2m 0,300 0,335 

3m 0,335 0,375 

4m 0,375 0,425 

5m 0,425 0,475 

 Fonte: NBR 8400 (1984) 
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Pelo grupo 1 Bm, e escolhendo-se um cabo normal, pela Tabela Y8 chega-se a um coeficiente 

Q de 0,265. A tração usada foi a mesma usada no cálculo estático dos olhais da barra, 

considerando que todo o peso da barra estivesse em um cabo (270,3 daN). O diâmetro 

mínimo, portanto, foi calculado pela fórmula a seguir: 

       √                                (30) 

 

Escolheu-se, portanto, pelo catálogo da Cimaf, um cabo de aço classe 6x19, alma de aço, de 

8mm de diâmetro. 

 

4.5 POLIA 

 

A NBR 8400 determina que “a escolha das polias e tambores é feita a partir da determinação 

do diâmetro mínimo de enrolamento de um cabo”, que é dado pela Equação a seguir: 

                                    (31) 

 

Os valores dos coeficientes H1 são determinados de acordo com o grupo do mecanismo, e 

estão listados na Tabela 12: 

 

Tabela 12: Valores de H1 

Grupo de 

Mecanismo 

Tambores Polias 

Cabo 

Normal 

Cabo não 

rotativo 

Cabo 

Normal 

Cabo não 

rotativo 

1 Bm 16 16 16 18 

1 Am 16 18 18 20 

2m 18 20 20 22,4 

3m 20 22,4 22,4 25 

4m 22,4 25 25 28 

5m 25 28 28 31,5 

 Fonte: NBR 8400 (1984) 

 

Como o grupo de mecanismo é 1Bm, e escolhendo-se um cabo normal, tem-se o valor de 16 

para o coeficiente H1. Para polias, o coeficiente H2 depende do número de polias no circuito, 

e na quantidade de inversões de sentido dos cabos. Dando-se os valores: 

W = 1 para tambor; 

W = 2 para cada polia, não gerando inversão de sentido de enrolamento no percurso do cabo; 
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W = 4 para cada polia que provoca uma inversão de sentido de enrolamento (curva em S); 

deve-se calcular a soma Wt do circuito. Como em cada circuito só existe um tambor e uma 

polia, e não há inversão de sentido nela, pode-se calcular o valor total Wt: 

                                         (32) 

 

Com esse valor de Wt pode-se obter o valor do coeficiente H2 pela Tabela 13: 

 

Tabela 13: Valores de H2 

Wt ≤ 5 6 a 9  ≥ 9 

H2 1 1,12 1,25 

 Fonte: NBR 8400 (1984) 
 

O diâmetro mínimo da polia, portanto, foi calculado pela Equação 33: 

                                         (33) 

 

Foi escolhido uma polia comercial de 140mm de diâmetro. A Cimaf, fabricante do cabo de 

aço escolhido, recomenda em seu catálogo que a folga existente entre o canal da polia e o 

cabo da aço seja, para o cabo de 8mm escolhido, maior que 1/32” (0,8mm) e menor que 1/16” 

(1,6mm) . Como o canal da polia escolhida tem 10mm de diâmetro, a folga foi calculada na 

Equação a seguir: 

      
         

 
                           (34) 

 

Logo, a folga resultante dos mecanismos escolhidos satisfaz as recomendações do fabricante. 

 

4.6 SUPORTES POLIAS 

 

Os suportes das polias foram feitos de chapas de aço ASTM A 36 de 5/8” (15,9mm) de 

espessura, presentes no catálogo comercial da Gerdau, e seu perfil e dimensões podem ser 

vistos no anexo 7.1.2. O diagrama de forças atuantes nas polias e em seus suportes é 

demonstrado na Figura 27: 
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Figura 27 – Diagrama de forças atuantes nas polias. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

A força T é a tração no cabo, que foi considerada a mesma usada para o cálculo dos olhais, no 

caso extremo em que todo o peso das barras e suas bicicletas estaria sendo suportado por 

apenas um cabo. 

                                               (35) 

 

O ângulo α é de 10°, portanto as forças resultantes atuantes no sistema, no eixo vertical (y) e 

no eixo horizontal (x) foram calculadas: 

                                         (36) 

 

                                           (37) 

 

A tensão normal foi calculada em duas seções. A primeira foi a seção onde se passa o furo do 

pino, por ter uma área menor que o resto do suporte. A segunda foi o topo do suporte (onde há 

a solda) pois além da tensão normal, existe uma contribuição do momento gerado pela 

componente horizontal Fx.  

   
  

  
 

  

  (    )   
                                                           (38) 

 

   
  

  
 

  

 
 

  

      
 

      

     
                                         (39) 

 

A tensão cisalhante calculada foi a de cisalhamento dos pinos. Para isso, usou-se a resultante 

das componentes Fx e Fy: 
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√  

    
  

    
                                                                       (40) 

 

Semelhante ao caso do olhal, foi necessário fazer uma análise de fadiga na região soldada do 

suporte das polias. Como a força T aplicada na polia é a tensão do cabo, novamente pode-se 

usar as mesmas forças usadas na análise de fadiga do olhal: 

        (  (       
  

 
)    

 

 
)                      (41) 

 

As componentes finais atuando na polia então foram calculadas: 

                                            (42) 

 

                                             (43) 

 

Portanto, usando a Equação 23, pôde-se calcular a tensão máxima na solda: 

     
     

  
 

  

 
 

     

      
 

         

     
                      (44) 

 

De maneira equivalente, calculou-se a tensão mínima na solda, usando a mesma força mínima 

que foi usada no cálculo do olhal: 

        (  
 

 
)                             (45) 

 

                                           (46) 

 

                                            (47) 

 

     
     

  
 

  

 
 

     

      
 

         

     
                      (48) 

 

   
    

    
                              (49) 

 

A solda dos suportes das polias é classificada como K3, de importante ruptura. Logo, olhando 

no gráfico correspondente na norma, e usando a razão de tensões de 0,1, foi achada uma 

tensão admissível de fadiga            . Comparando-se a tensão máxima com essa 

tensão admissível de fadiga:   

                                                (50) 



55 

 

 

 

4.7 TAMBOR 

 

Como visto no dimensionamento da polia, o tambor também é definido pelo diâmetro mínimo 

de enrolamento do cabo, de acordo com a Equação 28. Escolhendo-se novamente um cabo 

normal, e levando em consideração o grupo 1 Bm do mecanismo, adota-se um coeficiente de 

H1 de 16 para o tambor, de acordo com a tabela 12. O coeficiente H2, de acordo com a 

norma, é sempre 1 para tambores. O diâmetro mínimo do tambor foi então calculado: 

                                         (51) 

 

Por recomendação geral, sugere-se que a espessura do tubo usado para o tambor seja maior 

que o diâmetro do cabo usado. Escolheu-se, portanto, um tubo do catálogo da Vallourec de 

156mm de diâmetro e 10mm de espessura. O comprimento mínimo do tambor depende do 

número de voltas do cabo em torno dele. O número de voltas que o cabo dá, por sua vez, 

depende da distância máxima de movimentação da carga, que no caso é a altura de 3m 

deixada livre embaixo das bicicletas. Com esta altura e com o diâmetro do tambor e o 

diâmetro do cabo, calculou-se o número de voltas, como mostra a equação a seguir: 

        
      

         
                            (52) 

 

Com isso, calculou-se o comprimento mínimo Ltmín do tambor: 

                                                (53) 

 

As 3 voltas somadas são para garantir que o cabo ainda tenha 3 voltas quando atingir sua 

distância de movimentação máxima. O fator de 1.1 multiplicado ao diâmetro do cabo é para 

contabilizar que o cabo se deforma quando enrolado, ocupando um pouco mais de espaço do 

que seu diâmetro nominal. Escolheu-se, portanto, um comprimento de 100mm para o tambor.  

 

4.8 ÂNGULO DA POLIA 

 

Para previnir que o cabo de aço não saia do canal da polia, a Cimaf recomenda que o ângulo 

de desvio de cabos de aço no trecho entre a polia e o tambor não exceda um certo ângulo α, 

ilustrado na Figura 28:  
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Figura 28 – Ângulo de desvio do cabo de aço entre a polia e o tambor 

Fonte: Manual Técnico Cabos de Aço Cimaf  
 

Este angulo α é de 1,5° para cabos de aços convencionais com enrolamento em tambor sem 

canais. Primeiramente, portanto, calculou-se o ângulo máximo que o cabo teria, no caso dele 

estar completamente enrolado, mostrado também na Figura 29. 

           (
 

 
 (                  )

 
)                      (54) 
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Figura 29 – Ângulo de desvio do cabo de aço entre a polia e o tambor do projeto 

Fonte: Elaborada pelo autor  

 

Se o suporte da polia fosse soldado na estrutura alinhado com o tambor, como ilustra a Figura 

10, o ângulo máximo de desvio seria de 2,2°, o que seria maior do que o recomendado pelo 

fabricante. Foi calculado então o ângulo mínimo que o cabo teria, no caso dele estar 

completamente desenrolado (com as 3 voltas remanescendo): 

           (
 

 
           

 
)                         (55) 

 

Decidiu-se, portanto, soldar o suporte da polia na estrutura com uma ângulação média dos 

valores de máximo de mínimo: 

       
         

 
                           (56) 

 

Desta forma, a variação máxima que o cabo terá em relação ao eixo da polia será de 0,6°, o 

que está dentro do sugerido pelo fabricante. 
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4.9 EIXO DO TAMBOR 

 

O eixo do tambor, além do tambor, contém 3 rolamentos e uma engrenagem, como demonstra 

a o corte da Figura 30: 

 
Figura 30 – Corte no eixo do tambor 

Fonte: Elaborada pelo autor  
 

Como existem 2 rolamentos em cada extremidade no tambor, os carregamentos são 

praticamente absorvidos pelo tambor e os rolamentos, causando pouco no esforço de flexão 

no eixo em questão. Portanto, escolheu-se somente fazer uma verificação de torção no eixo, 

devido ao torque imposto nele. Este torque foi considerado resultante da situação em que o 

sistema está em repouso, com as forças atuantes no cabo fazendo esforço para girar o eixo, 

que se encontra travado pela interface coroa/sem-fim: 

           
     

 
                           (57) 

 

Para o eixo escolheu-se uma barra de aço ASTM A 36 do catálogo da Gerdau, de 1,5” 

(38,1mm) de diâmetro. Com o seu momento de inércia polar de 20,7 cm
4
, calculou-se a tensão 

de cisalhamento por torção máxima no eixo: 

    
        

 
                                                    (58) 

 

4.10  ROLAMENTOS 

 

O método para o dimensionamento de rolamentos consta em determinar uma carga dinâmica, 

calculada a partir dos carregamentos sofridos pelo rolamento e pelo tempo de vida esperado, 

entre outros fatores. Escolhe-se então um rolamento que suporte essa carga dinâmica, 

demonstrada na fórmula a seguir: 

  (
  

        
)
   

                             (59) 
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Para fazer os cálculos foram usados os rolamentos do eixo do tambor. Para a carga radial FR 

aplicada em cada rolamento, usou-se a mesma força atuante nos cabos que vem sendo usada. 

Isto é uma aproximação razoável, já que as duas forças aplicadas no tambor estão simétricas 

em relação ao centro do tambor e suficientemente perto dos rolamentos. A carga axial FA foi 

considerada nula, logo não há necessidade dos coeficientes x e y, pois a carga será 

considerada totalmente radial. 

Ln é a vida prevista para o rolamento, em milhões de rotações. Para calcular Ln, usou-se  a 

duração total teórica de utilização máxima da classe de funcionamento escolhida na seção 

2.4.1. Como a classe escolhida foi “V 0,25”, o tempo usado foi de 800h (48000min). A 

velocidade angular usada foi de 9 RPM, que será comprovada em cálculos de seções 

posteriores. Portanto, a vida prevista Ln foi de 2,7 milhões de rotações. 

Resumidamente, os coeficientes a1 a2 e a3 dizem respeito à confiabilidade, material e 

lubrificação dos rolamentos, respectivamente, e todos foram considerados para condições 

ideais, logo com valor igual a 1. Escolheu-se usar um rolamento de esferas, que determina que 

o coeficiente p seja igual a 3. Com essas informações calculou-se então a carga dinâmica do 

rolamento: 

  (
  

        
)
   

              (
    

     
)

 

 
                  (60) 

 

Foi escolhido para o eixo, portanto, o rolamento rígido de esferas RLS 12 da SKF. Ele tem 

um diâmetro interno igual ao do eixo do tambor (1,5 polegada) e aguenta uma carga dinâmica 

de 30,7 kN, sendo, portanto, adequado para as condições do projeto.  

 

4.11  MANCAIS 

 

Os mancais que suportam os rolamentos foram feitos de aço ASTM A 36, e não foi feito 

nenhum cálculo para confirmar que sua geometria consegue suportar os carregamentos. Isso 

foi devido ao fato de que a geometria dos mancais são semelhantes à geometria dos suportes 

da polia, porém bem mais robustas. Como os carregamentos aplicados nos mancais são 

inferiores aos sofridos pelo suporte das polias, considerou-se que as tensões finais da 

geometria proposta estão abaixo do limite admissível do material. 

 

4.12  EIXOS DE TRANSIÇÃO E EIXO DO MOTOR 

 

Os eixos de transição (eixos que contém as embreagens) e o eixo do motor estão sujeitos à 

poucos ou a nenhum carregamento externo. Portanto, deveria-se fazer o mesmo que foi feito 
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com o eixo do tambor, e dimensionar os eixos de acordo com a sua torção. Porém, como 

ambos os eixos contêm pelo menos um sem-fim em sua composição, foi necessário calcular a 

torção somente no sem-fim, que tem um diâmetro menor que dos eixos. O cálculo da torção 

no sem-fim está no próximo item. 

Analogamente, os mesmos rolamentos que foram escolhidos para o eixo do tambor também 

foram adotados para os outros eixos. Embora os outros eixos tenham rotações bem maiores, 

tendo, portanto, uma vida útil em rotações superiores ao eixo do tambor, as cargas bem 

inferiores aplicadas sobre eles garantem que suas cargas dinâmicas seriam também inferiores. 

 

4.13  SISTEMA DE ENGRENAMENTO COROA/SEM-FIM 

 

Para assegurar a velocidade de subida e descida da barra usada, assim como a velocidade 

angular do eixo do tambor, usou-se dois sistemas iguais de transmissão coroa/sem-fim com 

reduções de 1:20 para cada par. A redução desses sistemas é determinada pelo número de 

entradas do parafuso sem-fim e o número de dentes “Z” da engrenagem, de acordo com a 

Equação a seguir: 

        
         

 
                       (61) 

 

Como escolheu-se usar um sem-fim de 1 entrada, o número de dentes da coroa necessário 

para ter a redução desejada é de 20. 

Como a norma utilizada não trata especificamente de engrenagens, para o dimensionamento 

da coroa/sem-fim foi utilizado o livro “Elementos de Máquinas de Shigley”. Escolheu-se para 

o sistema um módulo “m” de 8mm, dentre alguns módulos recomendados pelo livro. A partir 

do módulo pode-se definir o diâmetro primitivo e o passo da coroa: 

                                    (62) 

 

                                     (63) 

 

Para o diâmetro primitivo “dp” do sem-fim foi escolhido o valor de 30mm. Isto resulta na 

seguinte distância entre eixos da coroa/sem-fim: 

  
     

 
                             (64) 

 

Embora a escolha do diâmetro primitivo do sem-fim seja livre, o Shigley recomenda que ele 

esteja na seguinte faixa de valores: 

      

 
    

      

   
                        (65) 
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Com o diâmetro de 30mm escolhido e a distância entre eixos equivalente de 95mm, os limites 

inferiores e superiores da equação acima são de 17,9mm e 31,6mm, respectivamente, 

satisfazendo, portanto, a relação. 

O diâmetro externo “De”, interno “Di”, altura do dente “l” e espessura “A” da coroa foram 

calculados de acordo com as fórmulas a seguir: 

                                     (66) 

 

                                      (67) 

 

                                       (68) 

 

                                       (69) 

 

Analogamente, o diâmetro externo “de” e interno “di” do parafuso sem-fim podem ser 

calculados de acordo com as fórmulas a seguir: 

                                           (70) 

 

                                           (71) 

 

Calculou-se também o ângulo de avanço do conjunto: 

      (
 

  
)                             (72) 

 

Por fim, o Shigley recomenda-se que, para ângulos de avanço entre 0° e 15°, adote-se um 

ângulo de pressão “φ” de 14,5°. 

Como foi explicado na seção 4.12, os parafusos sem-fim são os que contém a menor seção em 

seus eixos, logo o cálculo de torção será feito com suas dimensões. Como todos os sem-fim 

são iguais, escolheu-se para o dimensionamento aqueles que estão no eixo de transição, que é 

onde ocorre o maior torque. Este torque é o mesmo aplicado no eixo do tambor, com a 

redução imposta pelo sistema de engrenamento: 

              
            

       
                        (73) 

 

Para os parafusos sem-fim escolheu-se a mesma barra usada para fazer os eixos do tambor. 

Aplicou-se, portanto, a mesma metodologia de cálculo, porém desta vez com o Torque 

calculado acima e com a menor seção do sem-fim, a seção do diâmetro interno de 11,49mm: 

    
        

 
                                                     (74) 
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4.14  SISTEMA DE ACOPLAMENTO DO EIXO DE TRANSIÇÃO 

 

4.14.1 Embreagem 

 

A embreagem cônica usada no projeto também foi projetada de acordo com o Shigley. As 

dimensões básicas a serem escolhidas para a embreagem são o diâmetro maior “D”, o 

diâmetro menor “d” e o ângulo do cone “α”. A espessura final da embreagem pode ser 

calculada de acordo com a fórmula a seguir: 

    
   

       
                          (75) 

 

As dimensões escolhidas para a embreagem podem ser vistas na Figura 31 a seguir: 

 

Figura 31 – Esboço da embreagem cônica e as medidas escolhidas 

Fonte: Elaborada pelo autor  
 

Outro parâmetro importante é o coeficiente de atrito “μ” no contato da embreagem, que 

depende do material escolhido para a camada na superfície de contato. O Shigley fornece uma 

tabela com diferentes materiais comumente usados para embreagens. Escolheu-se para o 

projeto o revestimento de asbesto flexível moldado, que contém fibras de asbesto em um 

molde de polímero termorrígido. Este material é comumente usado para freios de tambores e 

embreagens, e tem um coeficiente de atrito na faixa de 0,39-0,45. Para o projeto, foi 

considerado o valor de 0,4. 
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4.14.2 Mola 

 

Um parâmetro importante para se considerar é a força necessária para acoplar a embreagem, 

que é em função dos parâmetros definidos anteriormente e do torque que se deseja transmitir. 

Como foi visto no dimensionamento do eixo de transição, o torque que ele precisa transmitir é 

de 18,2 Nm, logo a força necessária para acoplar a engrenagem  foi calculada de acordo com a 

fórmula a seguir: 

       
               

       
                          (76) 

 

Como foi explicado na parte de conceito, a mola do eixo de transição é que mantém a 

embreagem acoplada. Logo, a mola tem que ser capaz de realizar esta força de acoplamento. 

A mola escolhida para o projeto foi uma mola de compressão de aço carbono da marca SPEC, 

e suas propriedades relevantes estão listadas na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Propriedade da mola. 

Diâmetro do filamento 

d 

Diâmetro médio 

Dm 

Comprimento nominal 

L0 

Coeficiente 

k 

8 mm 50 mm 96 mm 5,54 N/mm 

Fonte: http://www.casafer.com.br/produto-1255-Mola+de+Compressao 

Acesso em 02/02/2016 

Calculou-se, portanto, o quanto a mola precisa ser comprimida para aplicar uma força de 150 

N, (ligeiramente acima do necessário) de acordo com o seu coeficiente de elasticidade “k”: 

  
 

 
 

    

     
                             (77) 

 

Portanto, a mola precisa ser montada em um espaço igual a seu comprimento nominal “L0” 

reduzido desta distância “l” calculada, que será o quanto ela será comprimida. Logo, o espaço 

de alojamento da mola é de 69 mm.  

 

4.14.3 Cilindro pneumático 

 

Para desacoplar a embreagem, uma força de 150 N tem que ser aplicada para vencer a 

resistência inicial da mola, e uma força adicional tem que ser feita para deslocar a parte 

interna do cone por uma distância. Esta distância tem que ser o suficiente para interromper 

com uma margem de segurança o contato entre as faces de atrito da embreagem, e foi definida 
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como 25mm. Seguindo a mesma fórmula de molas usada anteriormente, a força extra 

necessária foi calculada: 

                                        (78) 

 

A força necessária para fazer o desacoplamento completo da embreagem é portanto de 288,5 

N, a soma das 2 forças calculadas. Para o desacoplamento da embreagem foi escolhido então 

um cilindro pneumático da Parker. Este cilindro tem um diâmetro de câmara interna de 1 

polegada (25,4mm), e pode ser aplicado uma pressão interna de no máximo 10 bar (1 MPa). 

Calculou-se, portanto, a força máxima que o cilindro pode aplicar: 

        
       

 
                          (79) 

 

Esta força máxima é o suficiente para desacoplar a embreagem, portanto o cilindro está 

adequado para o desacoplamento. O cilindro tem entradas de 1/8” NPT para cabos 

pneumáticos, que descem presos à estrutura até a base. Sua haste tem uma rosca macho M6 

em sua ponta, a qual é roscada no dispositvos de garfo alojado na peça que contém a parte 

interna do cone de embreagem. 

 

4.15  MOTOR 

 

O motor precisa ter potência o suficiente para içar uma barra com todas as bicicletas 

presentes, e a força extra considerada em itens anteriores. O peso da barra foi calculado por 

sua densidade e volume, e tem o valor de 362,5 N.  

Para determinar a potência necessária, precisa-se calcular primeiro a perda de rendimento do 

sistema. O motor em si já tem um rendimento de 0,77. O rendimento do engrenamento 

coroa/sem-fim foi calculado de acordo com a equação do Shigley: 

     
              

                
                        (80) 

 

Para os rolamentos, foi adotado o rendimento de 0,99, de acordo com a norma. Como não foi 

encontrado nada na norma, no Shigley e em outras literaturas sobre o rendimento de 

embreagens cônicas, adotou-se o valor relativamente conservador de 0,7. 

A potência necessária para o motor foi então calculada usando a carga total a ser levantada, a 

velocidade de movimentação das barras, e o rendimento do sistema, considerando cada 

componente no percurso do motor até o eixo do tambor: 
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   (                    )    

         
      

      
                      (81) 

 

Foi escolhido então um motor para uso geral da WEG, com uma potência de 1,5cv, sendo 

suficiente então para realizar o trabalho necessário. As especificações mais relevantes do 

motor escolhido estão listadas na Tabela 15: 

Tabela 15: Propriedades do motor. 

Potência Frequência Tensão Nominal Rotação Nominal 

1,5 cv 60 Hz 127/220 V 3600 RPM 

Fonte: Catálogo da WEG. 

Como foi visto no cálculo do sistema de engrenamento coroa/sem-fim, cada par tem uma 

redução de 1:20. Logo, como o motor tem uma rotação nominal de 3600 RPM, o eixo de 

transição terá uma rotação de 180 RPM, e o eixo do tambor de 9 RPM, comprovando, 

portanto, o valor utilizado para calcular os rolamentos. 

Com está rotação final de 9 RPM confirmada, e com o diâmetro do tambor escolhido, pode-se 

também comprovar o tempo de movimentação das cargas usado na seção 2.3.4 para calcular o 

coeficiente dinâmico: 

      
      

      
                           (82) 

 

4.16  VIGAS DO QUADRO PRINCIPAL 

 

Para o quadro de vigas principal da estrutura, escolheu-se a viga lateral (na qual são fixas as 

polias) para fazer o dimensionamento geral, por ser a viga com o pior caso de carregamento. 

A viga foi considerada bi-apoiada, e seu diagrama de forças e distâncias pode ser visto na 

Figura 32: 

 

Figura 32 – Diagrama de forças e distâncias da viga lateral 

Fonte: Elaborada pelo autor  
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A força Fpolia mostrada na figura é a força atuante nas polias, que como visto, tem uma 

componente na vertical Fy e uma na horizontal Fx. Como o momento de inércia da viga é 

diferente para cada sentido, será calculado primeiramente as tensões devido à todas as cargas 

verticais, e em seguida para as forças horizontais da polia. Para isso será desprezado o ângulo 

de 1,5° da polia, considerando, portanto, que a força Fx está no plano da seção normal da viga. 

A força Pcomponentes atuando no centro da viga é o peso de todos os componentes suportados 

pelo quadro de vigas, incluindo as vigas centrais. Para poupar tempo, estimou-se o peso de 

todos os componentes pela montagem final no Solidworks. Esse peso foi então dividido por 4, 

supondo que toda essa carga está sendo suportada igualmente pelas quatro vigas principais da 

estrutura. Aplicando o coeficiente de majoração, chegou-se em um valor final de 2218N para 

a força Pcomponentes. 

Para as vigas foi escolhido o perfil H comercial da Gerdau W150 x 22,5 de aço ASTM A 36, 

cujas principais medidas e propriedades relevantes estão apresentadas na Figura 33 e na 

Tabela 16. 

 

Figura 33 – Medidas principais do perfil escolhido para a barra das bicicletas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Tabela 16: Propriedades e distâncias relevantes da viga 

Área Peso I X-X I Y-Y L L1 Lp Lc 

cm
2
 kgf/m cm

4
 cm

4
 mm mm mm mm 

29 22,5 1229 387 6200 700 1600 4800 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.16.1 Cargas Verticais 

 

Para as cargas verticais, foi considerado o diagrama da Figura 13 usando Fy como a Fpolia, e 

calculou-se as reações nos suportes: 

   

       

 
    (         ) 

    

 

  
                          (83) 

 

                                            (84) 

 

Com as reações definidas, calculou-se os momentos e cortantes em cada seção da viga, e foi 

feito o diagrama de momento fletor e força cortante, apresentados nas Figuras 34 e 35 a 

seguir: 

 

Figura 34– Diagrama de Momento Fletor da viga lateral para as cargas verticais. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

Figura 35 – Diagrama de Força Cortante da viga lateral para as cargas verticais. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O momento mais crítico encontrado no diagrama foi de 6808,2 Nm, enquanto o pior cortante 

foi de -6069,2 N. 

4.16.2 Cargas Horizontais 

 

Para as cargas horizontais, portanto, foram consideradas somente as componentes Fx das 

forças Fpolia. Analogamente às cargas verticais, foram calculadas as reações nos suportes, e 

com estas foram feitos os diagramas de momento fletor e força cortante: 

   
   (         )

  
                              (85) 

 

                                         (86) 

 

 

Figura 36 – Diagrama de Momento Fletor da viga lateral para as cargas horizontais. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

 

Figura 37 – Diagrama de Força Cortante da viga lateral para as cargas horizontais. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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O momento mais crítico encontrado no diagrama foi de 5290 Nm, enquanto o pior cortante foi 

de 4729,8 N. 

 

4.16.3 Tensões 

 

As tensões para as cargas verticais e horizontais foram calculadas e então somadas, para 

comparar com as tensões admissíveis: 

     
       

   
 

       

   
                                       (87) 

 

     
|     | |     |

 
                                                  (88) 

 

    √    
        

                                        (89) 

 

4.17  PERNAS DA ESTRUTURA 

 

Como as vigas verticais que sustentam a estrutura são consideravelmente longas (5m) e estão 

sujeitas a cargas compressivas, foi necessário fazer uma análise de flambagem. Primeiramente 

foi calculado o raio de giração da viga. Para isso, foi utilizado o momento de inércia do eixo 

YY, por ser o menor momento de inércia, e, portanto, o mais sujeito a flambagem: 

  √
   

 
                               (90) 

 

Para determinar o coeficiente de multiplicação k foi considerado que a extremidade superior 

da viga tem a rotação e translação livre, pois de fato não há nada restringindo o seu 

movimento. Isto resultou em um valor de 2,1 para o coeficiente k. Com isso, calculou-se a 

esbeltez da viga: 

  
  

 
 

       

   
                             (91) 

 

Com a esbeltez definida, buscou-se na norma o coeficiente de flambagem correspondente, e 

encontrou-se o valor para ω de 10,55. A tensão admissível para flambagem foi então 

calculada: 

     
  

 
 

       

     
                             (92) 
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Na parte de dimensionamento da viga lateral, foram calculadas as reações dos suportes para as 

cargas verticais. Como estes suportes são justamente as vigas verticais sendo analisadas, 

usou-se o maior valor dentre as duas reações para calcular a tensão atuante nelas: 

   
  

 
 

        

                                                     (93) 

 

4.18  PARAFUSOS DAS VIGAS 

 

Para o cálculo dos parafusos que compõem as juntas das vigas da estrutura, foi escolhida a 

junta de uma das pernas com a viga lateral, mostrada na Figura 38, que foi considerada o pior 

caso de esforço sofrido pelos parafusos. 

 

 

Figura 38 – Junta aparafusada usada para o cálculo dos fixadores. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Esta junta apresentada representa o segundo suporte da viga lateral, cujas reações na vertical e 

horizontal foram calculados em 4.16.1 e 4.16.2, respectivamente. A reação vertical é somente 

uma força de compressão na viga, porém a reação horizontal provoca um esforço de 

cisalhamento nos parafusos, portanto este será o caso analisado. A NBR 8400 cita que, para 

cisalhamento simples, a tensão cisalhante em cada parafuso não pode ultrapassar o valor de 

0,6 vezes a tensão admissível do material, que foi calculada em 2.3.9.2, e tem o valor de 137,9 

MPa. Portanto, a tensão cisalhante máxima deve ter um valor inferior à 82,7 MPa. 

Embora existam 8 parafusos fazendo a fixação das vigas, somente 4 parafusos foram 

considerados no cálculo. Isso se deve ao fato de foi considerado, conservadoramente, que 

somente as 2 primeiras fileiras de parafusos estariam recebendo a carga imposta. A força de 
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reação horizontal do segundo suporte calculada em 4.16.2 foi então dividida por 4, o que 

resultou em uma força atuante em cada parafuso de 2060,2 N. 

O parafuso escolhido foi de rosca ASME, de 0,5”de diâmetro, e 1 3/8”de comprimento. 

Usando o seu diâmetro para calcular a área, calculou-se a tensão de cisalhamento máxima em 

cada parafuso: 

    
  

 
 

        

                                                            (94) 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

O projeto foi inteiramente feito tomando como base uma norma adequada para o 

equipamento proposto, além de referências externas como um livro de elementos de 

máquinas. Além dos fatores de amplificação propostos pela norma, condições mais 

desfavoráveis ao bicicletário foram propostas, forças externas foram adicionadas e 

simplificações conservadoras foram feitas, tudo com o propósito de assegurar a segurança na 

operação do equipamento. 

Para a parte de elementos de estrutura, todas as tensões críticas encontradas foram 

consideradas seguras para a operação, na medida em que estavam abaixo dos limites 

admissíveis estabelecidos. Para os mecanismos, foram escolhidos itens comerciais que 

atendessem os requisitos calculados no trabalho, assegurando, portanto, que estejam 

adequados para operar em conjunto com os outros elementos. 

Além disso, desenhos técnicos e modelos 3D dos componentes foram elaborados, 

comprovando a possibilidade de montagem dos elementos. 

Com isso, pode-se concluir que o projeto feito está apto para ser fabricado e montado, 

e que em seu estado funcional atenderá os requisitos do projeto com segurança. 

Como proposta futura, seria de valor para o projeto fazer uma verificação em 

elementos finitos para alguns dos componentes estruturais. Como a NBR 8400 é uma norma 

antiga, supõe-se que ela possa precisar ser revisada, logo, alguns dos componentes podem 

estar superdimensionados. Uma verificação em elementos finitos poderia ajudar a reduzir o 

material em certas partes da estrutura, e portanto torná-la mais barata. 

Também seria interessante fazer uma análise de custo para o projeto, analisando as 

horas de usinagem, custo dos materias, custo dos componentes comerciais escolhidos, entre 

outos fatores econômicos. Isto ajudaria a tornar o projeto mais completo e teria uma base de 

comparação com outras propostas, para assim averiguar a viabilidade econômica da solução 

escolhida. 

Além disso, seria de interesse para a melhora do trabalho projetar a soldagem que foi 

utilizada nos elementos de estrutura, o esquema elétrico e pneumático utilizado no 

acionamento do motor e dos pistões, e um mecanismo de proteção dos componentes, afim de 

evitar exposição à chuva e outras interferências externas. 
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7.1 – Desenhos Técnicos e de Montagem 
 

7.1.1 – Barra Bicicletas 
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7.1.2 – Suporte Polia 
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7.1.3 – Eixo Tambor 1 e 2 
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7.1.4 – Mancais 
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7.1.5 – Montagem Eixo do Tambor 1 e 2 
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7.1.6 – Eixo Transição 1 
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7.1.7 – Eixo Transição 2 
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7.1.8 – Eixo Transição 3 
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7.1.9 – Embreagem Cone Ext 
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7.1.10 – Embreagem Cone Int 
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7.1.11 – Montagem Eixo de Transição 
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7.1.12 – Eixo Motor 1 e 2 
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7.1.13 – Eixo Motor 3 
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7.1.14 – Eixo Motor 4 
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7.1.15 – Sem-fim 
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7.1.16 – Montagem Eixo do Motor 
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7.1.17 – Chapa Junção 
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7.1.18 – Montagem Estrutura 
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7.1.19 – Montagem Final pgn1 
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7.1.20 – Montagem Final pgn2 

 

 


