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RESUMO 

O presente trabalho apresenta o projeto básico de uma estrutura para armazenamento de 

módulos de flutuadores e de uma “spreader bar” (barra de separação para içamento), que 

auxilia no transporte dessa estrutura no convés. A primeira etapa do projeto engloba uma 

verificação estrutural analítica, enquanto a segunda etapa consistirá na validação do projeto a 

partir da análise do modelo das estruturas em um software de elementos finitos. O projeto está 

embasado nas normas técnicas: “Code for Lifting Appliances in a Marine Environment”, “N-

2683 Estruturas Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento”, “Norsok Standard N-

004 – Design of Steel Structures”, “Norsok Standard N-001 – Integrity of Offshore Structures” 

“IMO – Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing” e NBR 6123 – “Força 

devidas ao vento em edificações”. 

Palavras-chaves: módulos flutuantes, lazy wave, barra de içamento, spreader bar  

 

  



 

ABSTRACT 

 

The present work introduces a basic project of a storage structure for buoyance modules 

and of a spreader bar which supports the transport of the storage structure on the deck. The first 

step of the project includes an analytical structural verification, while the second step consists 

in a validation of the project by Finite Element Analysis. The project is based on the technical 

standards: “Code for Lifting Appliances in a Marine Environment”, “N-2683 Estruturas 

Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento”, “Norsok Standard N-004 – Design of 

Steel Structures”, “Norsok Standard N-001 – Integrity of Offshore Structures” “IMO – Code 

for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing” and NBR 6123 – “Força devidas ao vento 

em edificações”. 

Key-Words: buoyance modules, lazy wave, spreader bar 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A produção energética é crucial para a vida contemporânea, principalmente quando se 

diz respeito à realização de atividades industriais. Carvão, gás natural e petróleo, fontes não 

renováveis de energia, respondem por cerca de 80% da produção energética mundial, segundo 

levantamento de 2004 da Agência Internacional de Energia, sendo o petróleo a fonte mais 

utilizada desde a Segunda Guerra Mundial.  

“O petróleo é um material fóssil, oleoso e inflamável, de alto valor energético” (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e sua exploração no Brasil passou por 

cinco fases até os dias atuais.  

A primeira fase, com início em 1864, foi marcada pela procura de jazidas de petróleo 

para a fabricação de “óleo e gás iluminantes”, com o objetivo de substituir o óleo de baleia, que 

começava a se tornar escasso e caro. Realizada por exploradores independentes, sem iniciativas 

governamentais, nenhuma descoberta importante foi feita durante essa fase. A segunda e 

terceira fases foram marcadas pela participação direta do governo nas explorações devido aos 

riscos de depender exclusivamente de petróleo importado e pela criação, em 1953, da Petrobrás. 

Durante essas fases, as descobertas ainda eram insuficientes para mudar o panorama de 

dependência do petróleo importado. 

Na quarta fase, de 1974 até 2006, houve um ciclo de importantes descobertas que 

levaram ao crescimento das reservas brasileiras e em 2006 a produção passou a atender as 

necessidades nacionais. A quinta fase iniciou-se em 2006 com a descoberta de reservas gigantes 

na camada geológica do pré-sal. Estima-se que em 2020 a produção proveniente desses 

reservatórios representará 47% da produção total de petróleo da Petrobras. (MORAIS, José 

Mauro de, 2013, p. 23) 

Tamanho potencial motivou o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais avançadas 

e equipamentos cada vez mais eficientes para a exploração e extração de petróleo em águas 

profundas. Atualmente, companhias petroleiras extraem petróleo em águas ultra profundas, 

com lamina d’água superior a 2000 metros. Segundo avaliação da Exxonmobil, publicada em 

2015 pela BBC, atualmente apenas cinquenta por cento das reservas do gênero conhecidas são 

exploradas mundialmente.  
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Uma instalação de produção de petróleo em alto-mar é formada por vários elementos, 

sendo os principais deles a plataforma, a árvore de natal, os “manifolds”, os tubos e os cabos 

submersos. A figura 1.1 esquematiza o sistema de interligação desses elementos.  

  

Figura 1.1 Arranjo convencional de equipamentos submarinos 

 Fonte: <http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10006353.pdf>. Acesso 

em 13/12/2017 

Os tubos e cabos conectam a plataforma ao poço submarino e podem ser subdivididos 

em cabos umbilicais e tubos rígidos ou flexíveis. Os umbilicais são cabos de acionamento dos 

mecanismos de controle e os dutos rígidos e flexíveis são tubos de transporte de fluido. 

Para viabilizar a exploração de petróleo em águas ultra profundas, o desenvolvimento 

de dutos que atendam as severas especificações da indústria está entre os principais desafios 

tecnológicos. 

O processo de instalação de um duto compreende todas as fases a partir de sua 

fabricação até sua preparação para o pré-comissionamento e o tipo de instalação geralmente 

impõe condições de carregamentos que influenciam o projeto. O transporte dessa estrutura é 

feito em embarcações PLSV (Pipe Laying Support Vessel) – embarcação de lançamento linha. 

Esse tipo de embarcação é conhecido por lançar e recolher linhas rígidas ou flexíveis ao mar, 
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conectando assim plataformas a sistemas de produção de petróleo. Os PLSVs são embarcações 

altamente específicas, complexas e especializadas, com equipamentos e sistemas sofisticados e 

de alto valor. O início da utilização desse tipo de embarcação deve-se à descoberta de inúmeros 

campos de extração de combustíveis fósseis e toda a necessidade de economia nos processos 

de transporte desses óleos e derivados.   

Os módulos flutuadores utilizados no método de instalação lazy wave, que será 

apresentado posteriormente neste trabalho, precisam ser armazenados nos PLSVs. Portanto, é 

necessário projetar formas de armazenamento eficientes que possibilitem um layout de convés 

mais organizado e, consequentemente, tragam maior produtividade no dia a dia da embarcação. 

Neste projeto serão desenvolvidos uma estrutura de armazenamento, que comporta as cargas 

geradas pelos flutuadores, e uma barra de içamento, para o transporte dessas estruturas 

carregadas com flutuadores tanto para as embarcações quanto dentro das embarcações 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver os projetos básicos de uma estrutura 

para armazenamento de módulos de flutuadores para lazy wave e de uma barra de içamento 

para o transporte dessa estrutura para uma embarcação PLSV. 

O projeto seguirá normas técnicas para a realização das verificações estruturais tanto da 

estrutura primária quanto da barra de içamento. Para as verificações estruturais também serão 

utilizados conhecimentos de resistência dos materiais. 

Os objetivos secundários do projeto são desenvolver planilhas automatizadas para 

desenvolvimento da verificação analítica, modelos 3D da estrutura primária e da barra de 

içamento, além de uma análise por elementos finitos para validação do projeto. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A figura 1.3.1 mostra o histórico de produção de óleo e gás nacional ao longo dos anos, 

e, de acordo com o relatório da Agencia Nacional de Petróleo (ANP), a produção em 2017 teve 

um aumento de 4% em relação à produção nacional no ano anterior, 2016.  

 

Figura 1.2 Histórico da produção de gás e óleo brasileiro 

Fonte: < 

http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/sinteses/Numeros_consolidados_E&P-

2017.pdf >  Acesso em 09/06/2018 

Com essa retomada, estimativas otimistas de aumento de produção de petróleo foram 

publicadas pela agência. Conforme ilustrado na figura 1.3.2, há uma previsão de aumento da 

produção petróleo ao longo dos anos. O mercado mundial mostra a crescente demanda de 

produção e exploração tanto petrolífera quanto de seus derivados.  

 

http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/sinteses/Numeros_consolidados_E&P-2017.pdf
http://www.anp.gov.br/images/publicacoes/sinteses/Numeros_consolidados_E&P-2017.pdf
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Figura 1.3 Aumento da produção na previsão para os próximos 4 anos 

Fonte: < http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-

gestao/ > Acesso em 27/01/2017 

O desenvolvimento de tecnologias de engenharia voltadas à área naval cresce 

proporcionalmente ao mercado nesse ramo. O mercado de instalação de dutos submarinos é 

estratégico no ramo offshore, já que é responsável direto pela interligação de poços produtores 

com unidades estacionárias de produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/
http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/estrategia/plano-de-negocios-e-gestao/
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em capítulos. Uma breve descrição desses capítulos é feita 

a seguir: 

 Capítulo 1: O capítulo 1 contém a introdução do trabalho, contextualizando o objeto 

de estudo dentro do cenário Offshore. Além disso, também são apresentados os objetivos do 

projeto e a justificativa para o mesmo. 

 Capítulo 2: O capítulo 2 apresenta uma descrição das estruturas a serem projetadas 

neste trabalho. Nele são apresentados o modo de instalação lazy wave e as barras de içamento. 

As normas que serão utilizadas na verificação analítica das estruturas também são apresentadas 

neste capítulo.  

 Capítulo 3: O capítulo 3 descreve a metodologia adotada. Nele é descrito todo o 

processo de execução do projeto, desde a pesquisa bibliográfica até a validação das estruturas 

pelo Método dos Elementos Finitos. 

 Capítulo 4: O capítulo 4 contém a fundamentação teórica de todo o projeto. Neste 

capítulo é apresentado o estudo das normas utilizadas no desenvolvimento dos cálculos 

analíticos.  

 Capítulo 5: O capítulo 5 explica a utilização das planilhas automatizadas, além de 

apresentar os resultados finais dos dimensionamentos dos olhais, barra de içamento e da 

estrutura de armazenamento dos módulos flutuadores.  

 Capítulo 6: O capítulo 6 está dedicado a validação do projeto com a utilização do 

software de elementos finitos Ansys®.  

 Capítulo 7: O capítulo 7 contém a conclusão do projeto, apresentando breve análise 

dos resultados e sugestões para desenvolvimento posterior. 
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2  DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS PROJETADAS 

 

Neste capítulo são apresentadas as estruturas projetadas. Inicialmente, é feita uma breve 

apresentação do método de instalação lazy wave, uma alternativa a catenária livre. As estruturas 

desenvolvidas neste projeto, como as barras de içamento, olhais de içamento e a estrutura 

principal de armazenamento também são apresentadas. Além disso, são apresentadas as normas 

utilizadas. A figura 2.1 ilustra a estrutura projetada: 

 

Figura 2.1 – Estutura Projetada 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Onde 1 é a barra de içamento, 2 é um dos postes da estrutura principal, 3 é a base da 

estrutura principal, 4 é um dos olhais da estrutura principal, 5 um flutuador, 6 o olhal inferior 

da barra de içamento e 7 o olhal superior da barra de içamento.  
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2.1 MÉTODO DE INSTALAÇÃO DE RISERS 

 

2.1.1 Catenária simples 

 

A instalação de risers em catenária é a mais simples e barata, já que requer infraestrutura 

submarina mínima e é de fácil instalação. No entanto, essa configuração está sujeita a condições 

severas de carregamento devido a movimentação das embarcações. Os principais problemas 

associados ao método estão relacionados ao excesso de tração no topo, já que todo o 

comprimento suspenso do riser é sustentado pelo ponto de conexão com a plataforma, e a baixa 

vida útil à fadiga, principalmente na conexão de topo no ponto de contato com o solo (TDP – 

“touch down point”). A figura 2.2 ilustra o riser em catenária simples: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Riser em catenária simples 

Fonte: Takafuji, Fernanda Cristina de Moraes. Dinâmica tridimensional de risers. São 

Paulo, 2010. Tese (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos 
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2.1.2 Lazy Wave 

 

Para solucionar os problemas decorrentes da instalação do riser em catenária simples, 

uma das alternativas é a configuração lazy wave, apresentada na Figura 2.3, que é obtida pela 

adoção de um conjunto de boias intermediárias, que produzem empuxo e trazem benefícios à 

dinâmica da estrutura. Existem alternativas para a catenária livre além da configuração lazy 

wave que não serão apresentadas neste trabalho. Estas alternativas apresentam mais parâmetros 

de projeto aumentando o custo de fabricação e instalação do riser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Configuração Lazy Wave 

Fonte: Takafuji, Fernanda Cristina de Moraes. Dinâmica tridimensional de risers. São 

Paulo, 2010. Tese (Doutorado). Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Departamento de Engenharia Mecatrônica e de Sistemas Mecânicos. 
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2.2 BARRAS DE IÇAMENTO 

 

As barras de içamento, figura 2.4, são amplamente utilizadas na indústria offshore e 

exercem papel importante no levantamento de equipamentos pesados e volumosos. 

 

 

 

 

Figura 2.4 Barra de içamento 

Fonte: Disponível em: < http://www.spartaengineering.com/need-spreader-bar/>. Acesso 

em 22/11/2017 

São utilizadas com o objetivo de auxiliar operadores de guindastes a elevar e transportar 

grandes cargas. O princípio básico da estrutura é distribuir a carga do içamento em mais de um 

ponto, aumentando a estabilidade da carga içada. 

As barras de içamento são projetadas e construídas atendendo a especificação de um 

equipamento específico, de uma determinada carga e dimensão, e, portanto, não podem ser 

reutilizadas, exceto em equipamento de dimensão semelhante e carga igual ou inferior.  

As barras de içamento possuem, geralmente, dois olhais superiores, responsáveis por 

transmitir a carga ao guindaste, e dois olhais inferiores, conectados ao objeto içado. Os ângulos 

das lingadas que conectam a barra de içamento ao guindaste geralmente variam entre 45º e 60º. 

Do ponto de vista do carregamento, a barra de içamento converte os carregamentos em 

compressão na barra e forças de tração nas lingadas. Devem ser projetadas para não 

experimentarem quase nenhuma flexão.  

A verificação analítica da barra de içamento dimensionada neste trabalho foi realizada 

de acordo com a norma Lloyd’s – Code for Lifting Appliances in a Marine Environment.  
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2.3 OLHAIS 

 

Para o dimensionamento e verificação dos olhais de içamento foi desenvolvida uma 

planilha no Excel®, de acordo com a norma N-2683 Estruturas Oceânicas – Olhal de Içamento 

– Dimensionamento, que estabelece o procedimento básico para o dimensionamento de olhais 

fabricados a partir de chapas de aço, utilizados para sustentação e içamento de estruturas de 

aço. A utilização desta norma não isenta o projetista de realizar outras verificações que sejam 

necessárias para casos específicos.  

Neste projeto serão dimensionados olhais para a barra de içamento e para a estrutura 

principal. O correto dimensionamento dos mesmos é de extrema importância para que as 

estruturas trabalhem conforme desejado.  

Os olhais são responsáveis por transmitir os esforços para a barra de içamento e por isso 

seu dimensionamento deve ser feito cuidadosamente. A distância do olhal para a linha neutra 

da barra determina o esforço de flexão transmitido para a mesma, por exemplo, o que pode ser 

decisivo na validação do projeto. 

Além disso, na estrutura principal, o correto dimensionamento dos olhais tem papel 

decisivo já que os mesmos devem suportar os esforços oriundos do içamento da estrutura com 

as boias. Além disso, seu correto posicionamento na estrutura também é importante já que os 

mesmos serão conectados à barra de içamento para realização do içamento. A figura 2.5 ilustra 

as áreas efetivas para cálculo de olhais: 

 

Figura 2.5 Áreas efetivas para cálculo de olhais 

Fonte: N-2683 Estruturas Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento 
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2.4 ESTRUTURA PRINCIPAL 

 

A estrutura principal desenvolvida, apresentada na figura 2.6, é responsável por 

distribuir o peso dos flutuadores no convés. Essa estrutura é composta por uma base e quatro 

postes, nos quais os flutuadores são armazenados. Os postes impedem os movimentos de 

translação dos flutuadores devido aos movimentos da embarcação.  

 

Figura 2.6 Estrutura armazenando boias. 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Para o projeto da estrutura de armazenamento foram utilizadas as normas Norsok 

Standard N-004 – Design of Steel Structures e Norsok Standard N-001 – Integrity of Offshore. 

Além delas, foram utilizadas as normas IMO – Code for Safe Practice for Cargo Stowage and 

Securing e NBR 6123 – “Força devidas ao vento em edificações” para cálculo das ações 

ambientais impostas ao conjunto, sendo a primeira utilizada para cálculo das acelerações devido 

a movimentação da embarcação e a segunda para cálculo da influência do vento na estrutura. 
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3 METODOLOGIA 

 

A primeira atividade realizada do desenvolvimento deste trabalho foi um estudo 

bibliográfico para identificar trabalhos correlatos e coletar informações sobre as estruturas 

objetos deste trabalho. Essas pesquisas foram realizadas por meio eletrônico, através de 

pesquisas no Periódico CAPES, Google Acadêmico e Repositório da Universidade Federal 

Fluminense. Foram utilizadas das seguintes palavras chave: barra de içamento, spreader bar, 

flutuadores, buoys e dutos flexíveis, entre outras. Em seguida, foram estudadas normas 

nacionais e internacionais aplicáveis ao projeto das estruturas em questão. Para o 

dimensionamento dos olhais de içamento, foi selecionada a norma N-2683 Estruturas 

Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento. Já para o projeto da estrutura de 

armazenamento dos flutuadores, foram selecionadas as normas Norsok Standard N-001 – 

Integrity of Offshore Structures e Norsok Standard N-004 – Design of Steel Structures. Além 

disso, as acelerações devido ao movimento da embarcação foram calculadas com o auxílio da 

norma IMO – Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing. Para o dimensionamento 

da barra de içamento foi selecionada a norma Lloyd’s – Code for Lifting Appliances in a Marine 

Environment. Essas normas foram selecionadas por apresentarem, dentre as normas avaliadas, 

os critérios de dimensionamento mais específicos e de acordo com a aplicação do projeto.  

Para o dimensionamento das estruturas, planilhas automatizadas foram criadas 

utilizando alguns critérios para que sua utilização seja válida. A tabela 1, no capítulo a seguir, 

apresenta todas as premissas utilizadas na realização do projeto.  

Após a realização da verificação analítica, foi desenvolvido o modelo 3D das estruturas 

com o auxílio do software SolidWorks®. Os modelos foram, separadamente, importados para o 

Ansys® para análise por elementos finitos. Nessas análises foram aplicados os carregamentos 

calculados analiticamente e as condições de contorno foram aplicadas afim de o modelo se 

aproximar das condições reais. Os resultados obtidos no Ansys® foram: Tensão de von-Mises, 

Deslocamento e Flambagem. Uma vez obtidos estes resultados por elementos finitos, foi feita 

a validação dos cálculos analíticos através de comparação com os resultados numéricos para o 

projeto da barra de içamento. Já a base da estrutura foi verificada apenas pelo método dos 

elementos finitos.  

Finalmente, este trabalho é encerrado com a apresentação das conclusões e apresentação 

de sugestões para trabalhos futuros. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1  PREMISSAS DE PROJETO 

 

Algumas premissas foram adotadas na execução do projeto. Entre elas, foram adotados 

alguns valores comumente encontrados no mercado, apresentados a seguir na tabela 4.1: 

Tabela 4.1 – Premissas do Projeto 

Diâmetro externo dos 

flutuadores 
1912 mm 

Diâmetro interno dos 

flutuadores 
460 mm 

Altura dos flutuadores 1600 mm 

Peso dos flutuadores 2000 kg 

Armazenamento 2 flutuadores por poste 

Armazenamento máximo 8 flutuadores 

Comprimendo da embarcação 140 m 

Velocidade de serviço 13 nós 

Capacidade do guindaste Não abrange 

Resistência dos flutuadores Não abrange 

Fonte: Dos autores. (2018)  
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4.2 ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO 

 

4.2.1  Acelerações devido a movimentação da embarcação  

 

Além das cargas permanentes impostas a estrutura, é necessário determinar as ações 

ambientais devido aos movimentos da embarcação e ação dos ventos. Os movimentos 

realizados pela embarcação causados pela ação das ondas, ilustrados na figura 4.1, são os 

movimentos de rotação e translação em relação aos eixos x, y e z. 

 

 

Figura 4.1 Movimentos da embarcação 

Fonte < http://www.calqlata.com/productpages/00059-help.html > Acesso em 04/03/2018 

Onde:  

 “Pitch” é a rotação em torno do eixo transversal (y) e “sway” a translação a longo 

do eixo transversal (y);  

 “Yaw” é a rotação em torno do eixo vertical (z) e “heave” a translação ao longo 

do eixo vertical (z);  

 “Roll”é a rotação em torno do eixo longitudinal (x) e “surge” a translação ao 

longo do mesmo;  

As acelerações de uma embarcação nas direções vertical, transversal e longitudinal são 

obtidas a partir da combinação das acelerações em cada direção e das componentes das 

acelerações angulares. Para a determinação dessas acelerações foi utilizada a norma IMO – 

Code for Safe Practice for Cargo Stowage and Securing.  
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A tabela 4.2, apresentada a seguir, adaptada da norma, permite a obtenção das 

acelerações vertical, longitudinal e transversal em diferentes locais da embarcação. Para isso, 

as entradas na tabela são o convés em que a estrutura se encontra (linhas) e a porcentagem do 

comprimento da embarcação em que a aceleração será avaliada (colunas).  

Além disso, as acelerações da tabela 4.3 incluem componentes de gravidade, pitch e 

heave paralelos ao convés. A aceleração vertical dada não inclui o peso estático do componente. 

As acelerações encontradas na tabela 02 são válidas para situações especificas de operação, 

apresentadas em abaixo: 

 Operação em área sem restrições; 

 Operação durante todo o ano; 

 Viagem de 25 dias; 

 Embarcação com 100m de comprimento; 

 Velocidade de serviço de 15 nós; 

B/GM ≥ 13 (B: Largura da embarcação e GM: altura metacêntrica). 

Quando as especificações não são observadas, as acelerações da tabela devem ser 

corrigidas através de um fator de correção, apresentado na tabela 4.2: 
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Tabela 4.2 – Acelerações 

  

Aceleração Transversal ay (m/s²) 

Aceleração 

Longitudinal ax 

(m/s²) 

No convés, 

superior 7,1 6,9 6,8 6,7 6,7 6,8 6,9 7,1 7,4 3,8 

No convés, inferior 6,5 6,3 6,1 6,1 6,1 6,1 6,3 6,5 6,7 2,9 

Tween-deck 5,9 5,6 5,5 5,4 5,4 5,5 5,6 5,9 6,2 2 

Lower hold 5,5 5,3 5,1 5 5 5,1 5,3 5,5 5,9 1,5 

Comprimento da 

Embarcação 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 L  

Aceleração 

Vertical 7,6 6,2 5,0 4,3 4,3 5,0 6,2 7,6 9,2 - 

 

Fonte: Dos autores. (2018)  

Para valores de velocidade de serviço e comprimento diferentes dos apresentados acima, 

os fatores de correção da tabela 4.3, onde C é o comprimento da embarcação e V sua velocidade, 

são utilizados:  

Tabela 4.3 – Fatores de correlação 

V\C 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 

9,00 1,20 1,09 1,00 0,92 0,85 0,79 0,70 0,63 0,57 0,53 0,49 

12,00 1,34 1,22 1,12 1,03 0,96 0,90 0,79 0,72 0,65 0,60 0,56 

15,00 1,49 1,36 1,24 1,15 1,07 1,00 0,89 0,80 0,73 0,68 0,63 

18,00 1,64 1,49 1,37 1,27 1,18 1,10 0,98 0,89 0,82 0,76 0,71 

21,00 1,78 1,62 1,49 1,38 1,29 1,21 1,08 0,98 0,90 0,83 0,78 

24,00 1,93 1,76 1,62 1,50 1,40 1,31 1,17 1,07 0,98 0,91 0,85 
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Fonte: Dos autores. (2018)  

Para combinações que não são apresentadas na tabela, o fator de correção deve ser 

calculado com auxílio da fórmula a seguir: 

 
𝐹𝐶 = (0,345 

𝑣

√𝐿
) +  

(58,62𝐿 − 1034,5)

𝐿²
 

(1) 

onde: FC é o fator de correção, v é a velocidade da embarcação em nós e L é o comprimento 

da embarcação em metros. 

Considerou-se que a embarcação possui B/GM ≥ 13, portanto o fator de correção 

presente na norma para valores diferentes deste não foi utilizado. 

 

4.2.2  Força do vento  

 

Para analisar a força do vento foi utilizada a norma NBR 6123 – Forças devidas ao vento 

em edificações. Para o cálculo é preciso, inicialmente, determinar a velocidade média máxima 

(Vo) relativa à região escolhida. A figura 4.1 apresenta as diferentes velocidades para as 

diferentes regiões do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Velocidades em diferentes regiões 

Fonte: Norma NBR 6123 – “Forças devidas ao vento em edificações”, 1988. 

 



34 

 

Após determinar a velocidade média máxima, foram definidos os fatores topográficos 

S1, S2 e S3, relacionados à geografia do terreno, descrição da superfície onde a barra de 

içamento e a estrutura de armazenamento serão utilizadas e fator de importância do 

equipamento, respectivamente. A velocidade característica é então dada por: 

 𝑣𝑘,𝑖 = 𝑆1𝑆2𝑆3𝑣𝑜 (2) 

A pressão dinâmica do vento pôde ser calculada por: 

 𝑞 = 0,613𝑉𝑘,𝑖
2 (3) 

Para o cálculo das forças do vento nas direções longitudinais e transversais, foram 

primeiramente estipulados os coeficientes de arrasto Cz e Cx de acordo com a geometria dos 

equipamentos e através da tabela representada na figura 4.2 

 

  

Figura 4.3 Coeficientes de arrasto 

Fonte: Norma NBR 6123 – “Forças devidas ao vento em edificações”, 1988. 
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A força do vento na direção transversal é dada por: 

 𝐹𝑧 = 𝐴𝑧𝐶𝑧𝑞 (4) 

onde Az é a área de contato do equipamento com o vento na direção transversal. 

Analogamente, a força do vento na direção longitudinal é dada por: 

 𝐹𝑥 = 𝐴𝑥𝐶𝑥𝑞 (5) 

onde Ax é a área de contato do equipamento com o vento na direção longitudinal.  

Os carregamentos distribuídos nas direções transversais e longitudinais são calculados, 

respectivamente, por: 

 𝑞𝑤,𝑦 = 𝐹𝑧ℎ1 (6) 

 𝑞𝑤,𝑥 = 𝐹𝑥ℎ1 (7) 

onde h1 é a altura do equipamento em contato com a força do vento. 
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4.2.3 Postes 

 

A estrutura principal de armazenamento foi dimensionada com o uso de diversas normas 

internacionais. As normas Norsok Standard N-001 – Integrity of Offshore Structures, Norsok 

Standard N-004 – Design of Steel Structures, utilizadas para o projeto dos postes responsáveis 

por impedir os movimentos de translação das boias, e a norma Petrobras N-2683 – Estruturas 

Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento, para o dimensionamento dos olhais de 

içamento presentes na estrutura. Essa última utiliza a norma AISC para verificação da base do 

olhal. Além disso, o cálculo dos esforços presentes nas estruturas devido a movimentação da 

embarcação e devido ao vento foram realizados conforme apresentado em 4.2.1 e 4.2.2.   

Para o projeto do “poste” da estrutura, figura 4.4, foi escolhido o perfil tubular devido 

as diversas vantagens apresentadas pelo mesmo. Entre elas, a resistência (de maneira 

econômica) que os mesmos oferecem a esforços de compressão, torção e efeitos combinados. 

Além disso, propiciam soluções leves e econômicas devidas à elevada resistência e baixo peso 

próprio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Postes na estrutura de armazenagem 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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A partir disso, os postes foram dimensionados de acordo com a Norsok Standard N-004 

– Design of Steel Structures. As verificações realizadas através da norma utilizada são 

aplicáveis a tubos com espessuras t ≥ 6mm e D/t < 120mm. 

O material escolhido para os postes foi o A106, com tensão de escoamento mínima de 

240 MPa e módulo de elasticidade de 207 GPa. Este material foi escolhido porque sua tensão 

de escoamento mínima se adequa ao valor necessário para esta aplicação. Além disso, o fator 

de material utilizado foi 1,15, valor usualmente utilizado e presente na Norsok Standard N-004 

– Design of steel structures. 

Em seguida foram definidas as características gerais adotadas para os flutuadores, como 

massa, fator de contingencia de peso e número de flutuadores armazenados por poste. Além 

disso, as propriedades geométricas dos postes foram calculadas com o uso das equações (8), 

(9), (10) e (11) apresentadas a seguir: 

 Área da seção: 

 𝐴 =
𝜋

4
(𝐷2 − 𝑑2) (8) 

 Momento de inércia da seção: 

 𝐼 =
𝜋

64
(𝐷4 − 𝑑4) (9) 

A partir desses resultados, foram calculados o módulo de resistência à flexão e o raio de 

giração, W e r, respectivamente.  

 
𝑊 =

𝐼

𝐷
2

 
(10) 

 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
 

(11) 

Com as propriedades definidas e com os efeitos ambientais calculados anteriormente, 

foram calculados os carregamentos permanentes e ambientais no poste nas direções vertical, 

transversal e longitudinal. 
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As forças permanente e ambiental no poste na direção vertical, Fpv e Fpp, 

respectivamente, foram calculadas pelas equações 12 e 13 apresentadas a seguir: 

 𝐹𝑝𝑣 = 𝜌𝐿𝑝𝐴𝑎𝑣 (12) 

 𝐹𝑝𝑝 = 𝜌𝐿𝑝𝐴𝑔 (13) 

Os mesmos efeitos foram calculados para os flutuadores nestas direções, já que esses 

valores serão utilizados como carregamentos para verificação da base da estrutura. A força de 

inércia dos flutuadores devido à aceleração vertical e a força permanente das mesmas foram 

calculadas, respectivamente, conforme apresentado a seguir: 

 𝐹𝑣𝑏 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑗𝑎𝑣 (14) 

 𝐹𝑝𝑏 = 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑗𝑔 (15) 

Com estes carregamentos, foram calculados os carregamentos de projeto e o 

carregamento de serviço, sendo eles: 

  𝐷𝐿 = 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝑈𝐿𝑆𝐴; 𝑈𝐿𝑆𝐵) (16) 

o carregamento de projeto e, 

, 𝑆𝐿𝑆 =  𝐹𝑝𝑣 + 𝐹𝑝 (17) 

 o carregamento de serviço. 

Os valores de ULSA e ULSB, os estados limites, são parâmetros para o projeto da 

estrutura que se ultrapassados trazem problemas à segurança do projeto. Eles são a combinação 

dos carregamentos presentes na estrutura utilizando-se a tabela 4.4 da norma Norsok Standard 

N-001 – Integrity of Offshore Structures: 
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Tabela 4.4 – Valores de ULSA e ULSB 

Estado 

Limite 

Ações 

Permanentes 

Ações 

Variáveis 

Ações 

Ambientais 

Ação de 

Deformações 

ULSA 1,3 1,3 0,7 1,0 

ULSB 1,0 1,0 1,3 1,0 

SLS 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

Fonte: Norma Norsok Standard N-001 – Integrity of Offshore Structures, 2010.  

O cálculo foi realizado de forma análoga para as direções longitudinal e transversal. 

Com as forças calculadas, foram definidas a força compressiva e os momentos fletores 

transversal e longitudinal, que foram utilizados para verificação numérica do projeto. 

A força compressiva na base da estrutura é igual a força vertical de projeto apresentada 

anteriormente e os momentos fletores foram encontrados considerando-se um carregamento 

uniforme em uma viga engastada, conforme a imagem 4.5: 
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Figura 4.5 Representação dos momentos fletores atuantes 

Fonte: BUDYNAS, R. G; NISBETT J. K. Elementos de máquinas de Shigley, 2016. 

 

O momento fletor máximo foi calculado de acordo com as fórmulas 18 e 20 para as 

direções transversal e longitudinal, respectivamente. 

 

 
𝑀𝑓𝑡 =

𝐷𝐿𝑡(𝑁𝑓𝐿𝑓)
2

2
 

(18) 

 
𝑆𝐿𝑆 𝑀𝑓𝑡 =

𝑆𝐿𝑆𝑡(𝑁𝑓𝐿𝑓)
2

2
 

(19) 

 
𝑀𝑓𝑙 =

𝐷𝐿𝑙(𝑁𝑓𝐿𝑓)
2

2
 

(20) 
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𝑆𝐿𝑆 𝑀𝑓𝑙 =

𝑆𝐿𝑆𝑙(𝑁𝑓𝐿𝑓)
2

2
 

(21) 

Em seguida, foi feita a verificação de membros tubulares submetidos a cargas de flexão. 

Estes devem satisfazer a condição a seguir: 

 
𝑀𝑆𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 =

𝑓𝑚𝑊

𝛾𝑚
 

(22) 

onde: MSd = momento fletor de projeto 

fm = resistência a flexão  

W = módulo elástico da seção 

γm = fator de material 

A força de flexão característica, fm, é determinada a partir das condições a seguir: 

 

 
𝑓𝑚 =

𝑍

𝑊
𝑓𝑦 

(23) 

  

Pois,                                        

𝑓𝑦𝐷

𝐸𝑡
≤ 0,0517 

(24) 
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4.2.4  Barra de içamento   

 

Para o dimensionamento da estrutura utilizou-se a norma Code for Lifiting Apppliances 

in a Marine Environment (Julho, 2016)  para toda a série de cálculos e verificações estruturais. 

A primeira parte dos cálculos iniciou-se com o cálculo da carga dinâmica a ser suportada 

pela barra de içamento.  

As primeiras definições feitas foram a do fator multiplicativo de utilização da barra, o 

valor do carregamento vivo e do carregamento morto. O fator de utilização da barra depende 

da frequência de operação e da severidade do carregamento a ser içado no que diz respeito ao 

limite apropriado para um carregamento seguro.  

Após essas definições, os valores calculados foram os das forças dinâmicas, que são 

aquelas impostas às estruturas pela aceleração da carga viva do repouso até atingir uma 

velocidade constante de içamento.  

O primeiro fator calculado foi o fator de elevação, dado por: 

 𝐹ℎ = 1 + 𝐶1𝑉ℎ (25) 

onde C1 é o coeficiente dependente do tipo de içamento e Vh é a velocidade de içamento.  

As forças centrífugas puderam ser desconsideradas por serem valores muito pequenos. 

Em seguida, foi calculado o carregamento devido às forças do vento, conforme a 

fórmula a seguir:  

 𝐹𝑤 = 𝐴 𝑝 𝐶𝑓 (26) 

onde Fw é a força exercida pelo vento, A a área de contato com a barra de içamento, Cf 

o coeficiente de força na direção do vento, e p é a pressão do vento, dada por: 

 𝑝 = 0,613𝑉𝑠
2 (27) 

onde Vs é a velocidade dos ventos.  

De acordo com a norma, foi adotada a velocidade de 20 m/s para as condições de 

operação dadas e o valor de 0,85 para o coeficiente de força na direção do vento. Este 
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coeficiente depende da razão entre comprimento de contado da barra de içamento com o vento 

e de seu diâmetro externo, uma vez que o modelo da barra de içamento escolhido foi o modelo 

com seção tubular circular.  

Para a condição de içamento com vento, o projeto da barra de içamento deve considerar 

a combinação do carregamento vivo, carregamento morto e das forças horizontais.  

Para essa condição de operações com ventos, a combinação das forças, ou seja, 

carregamento total CT atuante é: 

 𝐶𝑇 = 𝐹𝑑[𝐿𝑔 + 𝐹ℎ(𝐿𝑙 + 𝐿ℎ1) + 𝐿ℎ2 + 𝐿ℎ3] + 𝐿𝑤 (28) 

onde Lh1, Lh2 e Lh3 são, respectivamente, o componente horizontal do carregamento vivo, 

o próximo valor horizontal de carregamento mais desfavorável (geralmente devido à 

aceleração), e o componente horizontal do carregamento morto. O valor de Lh2 só deve ser 

considerado para casos onde o fator de içamento, Fh, for menor ou igual a 1. Para casos onde 

esse fator atinja valores maiores que 1, o valor horizontal de carregamento mais desfavorável 

não deve ser considerado.  

Conforme o diagrama de corpo livre na figura 4.6, o carregamento dinâmico total foi 

decomposto em forças horizontais (Fax e Fbx) para a análise dos critérios de falha a seguir.  

 

Figura 4.6 – Diagrama de corpo livre das forças atuantes.  

Fonte: Dos autores.  
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O primeiro dos dois critérios de falha que devem ser utilizados segundo a norma 

adotada, é o critério por falha elástica. Para aços onde a razão da tensão de escoamento e tensão 

de ruptura é menor que 0,85, ou seja, σy/σu < 0,85, este critério é dado por: 

 𝜎𝑥𝑥 ≤ 𝜎𝑎 (29) 

 𝜎𝑦𝑦 ≤ 𝜎𝑎 (30) 

 𝜏𝑜 ≤ 𝜏𝑎 (31) 

 
√𝜎𝑥𝑥

2 + 𝜎𝑦𝑦
2 − 𝜎𝑥𝑥𝜎𝑦𝑦 + 3𝜏𝑜

2 ≤ 1,1 𝜎𝑎 
(32) 

onde σxx, σyy e τo são as tensões decompostas aplicadas descritas previamente e 

 𝜎𝑎 = 𝐹𝜎 (33) 

onde F é um fator de tensão devido ao tipo de operação e 𝜎 é a tensão de ruptura.   

Para a análise de compressão, o valor crítico para um membro submetido à compressão 

simples é dado por:  

 

𝜎𝑐𝑟 =
𝜎𝑦 + (1 + 𝜂)𝜎𝑒

2
− √(

𝜎𝑦 + (1 + 𝜂)𝜎𝑒

2
)2 − (𝜎𝑦𝜎𝑒) 

(34) 

onde 

 
𝜎𝑒 =

𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )2

 
(35) 

 

𝜂 = 0,001𝑎(
𝐾𝐿

𝑟
− 0,2𝜋√

𝐸

𝜎𝑦
) 

(36) 

e E é o modulo de elasticidade, L o comprimento da barra da içamento, r é o raio de 

giração, a é a constante de Robertson e K a constante do tipo de aplicação a qual a barra de 

içamento é submetida. 
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A constante de Robertson está relacionada ao tipo de seção da barra de içamento 

escolhido, isto é, seção em vigas “I”, “H” e seções circulares possuem diferentes valores para 

a constante a.  

4.2.5  Olhais de içamento  

 

Os olhais de içamento foram dimensionados e verificados seguindo a norma Petrobras 

N-2683 – Estruturas Oceânicas – Olhal de Içamento – Dimensionamento. A estrutura principal 

possui um total de quatro olhais que devem suportar 4,75 toneladas, cada um deles. O ângulo 

em que a força foi considerada foi de 60o, já que foi considerado o pior caso de arranjo da 

lingada. Já para a barra de içamento, cada olhal deve suportar 9,5 toneladas, sendo as forças 

superiores aplicadas com ângulo de 60 o e os inferiores com ângulo de 90o. 

Definidos os valores de 𝑓𝑑𝑐 , 𝑓𝑐𝑝 e 𝑓𝑐𝑔, fator de desvio de carga, contingência de peso e 

incerteza no centro de gravidade de acordo com a norma, respectivamente, as seguintes 

definições foram as do ângulo da linga com a horizontal, fator de consequência da falha do 

olhal e a distância do centro do furo até a base de apoio do olhal. 

Inicialmente, se calcula a força na linga: 

 𝐹𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎 = 𝑓𝑑𝑐  𝑓𝑐𝑝 𝑓𝑐𝑔 𝐹𝐴𝐷 𝐹𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙 (37) 

Onde FAD é o fator de ampliação e Folhal é a força de reação no olhal. 

Em seguida, foi calculado o valor da força no pino:  

 𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜 = 1,3 𝐹𝑙𝑖𝑛𝑔𝑎 (38) 

Os últimos dimensionamentos foram do diâmetro do furo, a espessura total do olhal (T) 

e o diâmetro interno do anel de reforço, dados por: 

 𝑑𝑓𝑢𝑟𝑜 =  𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 + 𝑓𝑜𝑙𝑔𝑎 (39) 

 
𝑇 =  

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

0,9𝜎𝑦𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 
 

(40) 

 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑙 ≤ 2(𝑅 − 𝑛 − 𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙) (41) 
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Após esses cálculos, iniciaram-se as verificações de atendimento às condições em que 

o olhal será submetido.  

A primeira verificação realizada foi do contato entre o pino e o furo. Esta tensão deveria 

ser menor ou igual a 90 % da tensão de escoamento: 

 
𝑓𝑝 =

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜(𝑡𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙 +  2 𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙) 
≤ 0,90𝜎𝑦 

(42) 

Já a tensão de cisalhamento na área efetiva deveria ser menor ou igual a 40 % da tensão 

de escoamento do material: 

 
𝑓𝑣 =

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

2[(𝑅 − 𝑟𝑓𝑢𝑟𝑜)𝑡𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙 + ( 𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 − 𝑟𝑓𝑢𝑟𝑜)2 𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙
≤ 040𝜎𝑦 

(43) 

Em seguida foram analisadas a tração na área líquida da região do furo e do escoamento 

da seção bruta na região abaixo do anel de reforço, respectivamente: 

 
𝑓𝑎 =

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

2𝑏1𝑡𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙 + 4 𝑏2 𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙
≤ 045𝜎𝑦 

(44) 

 
𝑓𝑎 =

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

𝑏3 𝑡𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙
≤ 0,60𝜎𝑦 

(45) 

A verificação de arrancamento do conjunto do anel de reforço e da chapa principal do 

olhal engloba o raio do anel, espessura do olhal e os ângulos 𝛾1 𝑒 𝛾2, e podem ser representados 

de acordo com a figura 4.7: 

 𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜 ≤ [2𝑅 + 𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙(𝛾1 + 𝛾2)]𝑡𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙 0,6 𝜎𝑦 (46) 
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Figura 4.6 – Olhais de içamento. 

Fonte: Norma Petrobras – Estruturas Oceânicas – Olhal de Içamento – 

Dimensionamento, 2010. 

Para a garganta da solda do anel de reforço, foi utilizado o seguinte critério:  

𝐹𝑎𝑛𝑒𝑙

 𝜋 𝑟𝑎𝑛𝑒𝑙 𝐹𝑤
≤ 𝑔𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎 

 (47) 

onde:   

    
𝐹𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑙ℎ𝑎𝑙 +  2 𝑡𝑎𝑛𝑒𝑙
 

(48) 

e 

   𝐹𝑤 = 0,30𝐹𝑤𝑢 𝑜𝑢 0,40 𝜎𝑦√2 (49) 

o que for menor. 

Sendo assim, finalizaram-se os cálculos com o lado mínimo do filete da solda do anel 

de reforço: 

 𝑎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎 = √2 𝑔𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎 ≥ 𝑎𝑚𝑖𝑛 (50) 

Para aplicação dessas equações, têm-se os seguintes parâmetros auxiliares: 
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 𝑏1 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 [(4𝑇); (0,8 𝑑𝑓𝑢𝑟𝑜)] (51) 

 𝑏2 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 [(2𝑅); (2𝑏1 + 𝑑𝑓𝑢𝑟𝑜

+ 𝑑𝑎𝑛𝑒𝑙)], 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑜 

(52) 

 𝑏3 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 [(2𝑅); (2𝑏1 + 2𝑑𝑓𝑢𝑟𝑜)], 𝑠𝑒𝑚 𝑎𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟ç𝑜 (53) 
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5 DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS  

 

Neste capítulo são apresentados o programa desenvolvido em planilhas do Excel® para 

automatizar o dimensionamento da barra de içamento e da estrutura de armazenamento. Todas 

as tabelas apresentadas foram geradas a partir dos resultados estabelecidos pelas rotinas 

desenvolvidas. 

Essas planilhas de dimensionamento possuem a seguinte estrutura geral: 

• Células cinza escuro: Células com títulos ou memória de cálculo que não precisam ser 

modificadas. Essas células são utilizadas para informar as variáveis bem como os resultados 

obtidos.  

• Células cinza claro: Células que necessitam entrada de dados para a realização do 

dimensionamento. 

• Células brancas: Células apenas para informar as unidades das variáveis, i.e, unidades 

de força, dimensões, unidades de tensão, etc.  

5.1 PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DE OLHAIS DE IÇAMENTO 

 

A planilha de Dimensionamento de Olhais de Içamento tem como objetivo automatizar 

o procedimento de cálculo apresentado pela norma Petrobras N-2683 – Estruturas Oceânicas 

– Olhal de Içamento – Dimensionamento cujas equações foram descritas no capítulo 4 – 

Fundamentação Teórica.  

A tabela 5.1 mostra os primeiros dados da planilha com os dados dos olhais superiores 

da barra de içamento inseridos. Nela, devem ser introduzidos os valores da força total de carga 

em toneladas, o ângulo formado entre o cabo utilizado e o olhal da barra de içamento, e o 

número total de cabos utilizados. As demais células informam os fatores utilizados 

(contingência, amplificação), a força total da linga e a força da linga no pino, já com o fator 1.3 

que leva em consideração a imprecisão da carga, efeitos dinâmicos locais e possíveis 

consequências de falha em olhais incluído na multiplicação. 
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Tabela 5.1 – Dimensões iniciais dos olhais 

Fpad (Força 

Aplicada) 
9.5 Tonnef 

θ 60 Graus 

Fc (Contingência) 1.3 - 

FAD(Amplificação) 1.3 - 

Fpin 262567 N 

Flinga 20.59 tonnef 

Numero de cabos 1 total de cabos 

Fonte: Dos autores. (2018) 

O ângulo considerado para a aplicação da carga nos olhais da estrutura principal foi de 

60 graus, já que geometricamente esse valor é o mínimo aceitável para a montagem do sistema 

barra/estrutura. Ângulos maiores também são aceitáveis, porém considerou-se o pior caso para 

a verificação. Já para os olhais inferiores da barra de içamento foi considerado um ângulo de 

90o. A força no olhal (Folhal) é a reação da força aplicada (Fpad), utilizado na equação 37 para 

o cálculo da força na linga.  

A figura 5.1 ilustra o ângulo de aplicação das forças nos olhais da estrutura principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fonte: Dos autores. (2018) 

Figura 5.1 - - Ângulo  das forças nos olhais 
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 As próximas tabelas 5.2 e 5.3 referem-se às propriedades do material do olhal. 

Tabela 5.2 - Propriedades do olhais 

σy 240 MPa 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.3- Propriedades do material 

σusolda 70 ksi 

σusolda 482.3 MPa 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A tabela 5.4 possui as dimensões do olhal, de acordo com a figura 4.7. Respeitando a 

metodologia apresentada, nas células cinza claro foram adicionadas as dimensões do raio 

externo, espessura e raio do anel, diâmetro do furo, espessura do olhal, altura e raio do furo, 

bem como o diâmetro do pino, seguidos de suas respectivas unidades.  

Tabela 5.4 - Dimensões do olhal 

Rext 140 mm 

tanel 12.7 mm 

ranel 50 mm 

F 6 mm 

Dfuro 37 mm 

Base 316.76 mm 

tolhal 25.4 mm 

H 83.19 mm 

T 50.80 mm 

Rfuro 18.5 mm 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Nas etapas a seguir não há a necessidade de o usuário inserir mais informações nas 

planilhas. Essas etapas são apenas de verificações relacionadas aos esforços aplicados e 

continuam sendo referenciadas pela norma Petrobras N-2683 – Estruturas Oceânicas – Olhal 
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de Içamento – Dimensionamento. A seguir, encontram-se as tabelas com os resultados dessas 

verificações dos olhais para projeto da barra de içamento. 

As tabelas 5.5, 5.6, 5.7 trazem as verificações de tensões do contato entre o pino e o 

furo, cisalhamento na área efetiva e a tensão no olhal na região do furo. A primeira linha de 

cada seção traz o valor da tensão aplicada, enquanto a segunda linha traz o valor da tensão 

admissível para aquele dado critério. A terceira linha, referenciada por “UR”, informa a razão 

tensão aplicada por tensão admissível, e indica ao usuário que a dimensão está de acordo caso 

esse valor se encontre entre 0 e 1. Ressalta-se que, valores muito próximos de 0 indicam um 

superdimensionamento, enquanto valores muito próximos de 1 indicam que o dimensionamento 

escolhido está próximo da falha.  

Tabela 5.5- Verificação do contato entre o pino e furo 

Fp 38.57 MPa 

Fpadm 216 MPa 

UR1 0.18 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.6 – Verificação de cisalhamento na área efetiva 

Fv 34 MPa 

Fvadm 96 MPa 

UR2 0.35 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.7– Verificação da tensão no olhal na região do furo 

Fat 87 MPa 

Faadm 108 MPa 

UR3 0.81 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A tabela 5.8 traz a análise do escoamento da seção bruta na região logo abaixo do anel 

de reforço: 
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Tabela 5.8 – Análise do escoamento da seção bruta 

Fa 53 MPa 

Faadm 144 MPa 

UR3 0.37 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

A tabela 5.9 informa a verificação de arrancamento do conjunto do anel de reforço e da 

chapa principal do olhal. 

Tabela 5.9– Arrancamento do conjunto 

Tcp adm 1024128 N 

Tcp 262567 N 

Condição 0.26 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A tabela 5.10 informa o resultado da verificação para a garganta da solda do anel de 

reforço. 

Tabela 5.10 – Verificação para a garganta 

Fanel 65642 N 

Fw 135.76 MPa 

gsolda 3.08 mm 

Fonte: Dos autores. (2018) 

A tabela 5.11 seleciona o lado mínimo do filete de solda do anel de reforço. Essa escolha 

é feita com a tabela auxiliar 5.12 que informa os lados mínimos a serem selecionados para 

diferentes valores de espessura da chapa.  

 

Tabela 5.11– Lado mínimo do filete de solda do anel de reforço 

asolda (mm) 
4.36 8 8 

raiz (2) * g solda lado minimo valor escolhido 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Tabela 5.12 – Auxiliar para os lados mínimos a serem selecionados 

Espessura da chapa mais grossa do filete Lado mínimo do filete de solda 

Até to 6.4mm 3 

6.4mm< tprinc ≤ 12.5mm 5 

12.5mm< tprinc ≤ 19mm 6 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A próxima sequência de verificações se refere ao olhal com a base de apoio. Essas 

verificações iniciam-se pelo cálculo da área da base de apoio, conforme mostrado na tabela 

5.13. 

Tabela 5.13 – Verificações do olhal com a base de apoio 

Abase 8045.7 mm2 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

As tabelas 5.14 e 5.15 informam os módulos de resistência para o momento no plano do 

olhal e para o momento fora do plano do olhal. Esses valores são necessários para as 

verificações da base conforme AISC (American Institute of Steel Construction). 

Tabela 5.14 – Módulo de resistência para o momento no plano do olhal 

Wipb 424760 mm³ 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 Tabela 5.15 – Módulo de resistência para o momento fora do plano do olhal 

Wopb 34060 mm³ 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Seguindo a metodologia descrita previamente, as tabelas 5.16, 5.17 e 5.18 trazem, 

respectivamente, o valor da força axial, o valor da tensão no momento no plano do olhal, o 

valor da tensão no momento fora do plano do olhal, assim como suas tensões admissíveis e a 

relação de verificação de conformidade ou não para o dimensionamento.  
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Tabela 5.16 – Força axial 

Fa 28.26 MPa 

Faadm 144 MPa 

UR4 0.2 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.17 – Tensão no momento do plano do olhal 

fipb 25.71 MPa 

fipbadm 144 MPa 

UR5 0.18 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.18 – Tensão no momento fora do plano do olhal 

fopb 32.07 MPa 

fopbadm 180 MPa 

UR6 0.18 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

As últimas duas análises são de tensões combinadas e verificação do cisalhamento na 

base do olhal, conforme as tabelas 5.19 e 5.20. 

Tabela 5.19 –Verificação de tensões combinadas 

Scomb 0.55 Valor < 1 → Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.20 – Verificação do cisalhamento na base do olhal 

fs 24.48 MPa 

fsadm 96 MPa 

UR7 0.26 Ok! 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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A tabela de tensões combinadas deve informar um resultado menor que 1 para que o 

dimensionamento esteja de acordo com a norma utilizada. Já a tabela de verificação de 

cisalhamento na base do olhal segue a metodologia descrita e informa a relação da tensão 

aplicada pela tensão admissível, devendo esta razão estar novamente entre 0 e 1.  

A tabela 5.21 mostra o dimensionamento final do olhal do projeto da barra de içamento, 

estando de acordo com todos os critérios de análise de tensões descritos na norma utilizada. As 

figuras 5.2 e 5.3 ilustram os olhais superiores e inferiores com suas respectivas dimensões.  

Tabela 5.21 – Dimensões e carregamentos dos olhais para a barra de içamento e 

estrutura principal 

Estrutura Principal Barra de Içamento - Superiores Barra de Içamento - Inferiores 

Fpad 4,75 tonnef Fpad 9,5 tonnef Fpad 9,5 tonnef 

θ 60 graus θ 60 graus θ 90 graus 

Rext 84,9 mm Rext 140 mm Rext 140 mm 

tanel 0 mm tanel 12,7 mm tanel 12,7 mm 

ranel 0 mm ranel 50 mm ranel 50 mm 

f 6 mm f 6 mm f 6 mm 

Dfuro 40 mm Dfuro 37 mm Dfuro 37 mm 

Base 300 mm Base 316,76 mm Base 316,76 mm 

tolhal 25,4 mm tolhal 25,4 mm tolhal 25,4 mm 

h 90 mm h 83,19 mm h 84,67 mm 

T 25,4 mm T 50,8 mm T 50,8 mm 

rfuro 20 mm rfuro 18,5 mm rfuro 18,5 mm 

 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Figura 5.2 - Detalhe das dimensões dos olhais superiores 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Figura 5.3 - Detalhes das dimensões dos olhais inferiores 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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5.2 PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA BARRA DE IÇAMENTO  

 

Para a criação da planilha automatizada de dimensionamento da barra de içamento, 

foram utilizadas as equações descritas no capítulo 4 referentes à norma “Code for Lifiting 

Appliances in a Marne Environment (2016)”.  

A primeira parte da planilha, como pode ser visto na tabela 5.22 a seguir, é dedicada à 

entrada dos dados do material utilizado para o projeto da barra de içamento. As propriedades 

são: comprimento da barra, diâmetro nominal (se aplicável), diâmetro externo, espessura da 

parede do tubo, tensão de escoamento do aço selecionado, módulo de elasticidade, momento de 

inércia da barra, área de seção reta, raio de giração, tensão limite de resistência e o peso total.  

Para agilizar o processo de dimensionamento, é possível que o usuário indique até 

quatro diferentes tipos de tubos para o projeto, como pode ser visto na tabela 5.23. A planilha 

realiza os testes de falhas para os diferentes materiais selecionados. Nas tabelas 5.22 e 5.23 

estão apresentadas as diferentes opções consideradas e a opção final selecionada.  

Tabela 5.22 – Dados dos materiais para o projeto 

Proprieda

des 
Descrição 

Material 

1 

Material 

2 

Material 

3 

Material 

4 

Lu Comprimento (mm) 2300.00 5200.00 2300.00 4080.00 

De Diâmetro externo (mm) 141.30 219.10 101.60 168.30 

T Espessura da parede (mm) 9.50 18.30 10.00 14.30 

σy 

Tensão de escoamento 

(MPa) 
240.00 240.00 250.00 240.00 

E 
Módulo de elasticidade 

(Gpa) 
207.00 207.00 207.00 207.00 

Ix Momento de inércia (cm4) 858.58 5866.71 305.42 2068.65 

Ar Área da seção reta (mm2) 3933.59 11544.22 2877.70 6918.42 

R Raio de Giração (cm) 4.67 7.13 3.26 5.47 

σu 
Tensão limite de resistência 

(Mpa) 
415.00 415.00 400.00 415.00 

- Classificação 
ASTM 

A106 

ASTM 

A106 

ASTM 

A501 

ASTMA1

06 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Tabela 5.23 – Material selecionado 

   
Material 

selecionado 
4 

   

Propriedades Descrição Valores 

Lu Comprimento (mm) 4080.00 

De Diâmetro externo (mm) 168.30 

T Espessura da parede (mm) 14.30 

σy Tensão de escoamento (MPa) 240.00 

E Módulo de elasticidade (Gpa) 207.00 

Ix Momento de inércia (cm4) 2068.65 

Ar Área da seção reta (mm2) 6918.42 

R Raio de Giração (cm) 5.47 

σu 
Tensão limite de resistência 

(Mpa) 
415.00 

- Classificação ASTMA106 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A tabela 5.24 mostra as opções de utilização da barra de içamento, isto é, se é utilizada 

em uma sala de máquinas, em um porto, convés, ou container, por exemplo, e respectivamente 

os seus fatores de utilização, Fd. Foi selecionada a opção 2, utilização em convés. 

Tabela 5.24 – Fatores de Utilização 

Opção  Utilização Fator 

1 
Armazenamento, manutenção, 

sala de máquinas 
1 

2 
Convés, container, porto, 

marítimo  
1.05 

3 Içamento com garras 1.20 

4 Outros 
Especificar 

fator especial 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Na tabela 5.25, é necessário que sejam informados os valores do carregamento de 

trabalho, carregamento vivo e carregamento morto para o cálculo da carga dinâmica total que 

será suportada pela barra de içamento. Nesta tabela, foram definidos os valores de 16 toneladas 

para o carregamento de trabalho, uma vez que esse é o peso total das boias a serem içadas; 19 

toneladas para o valor do carregamento vivo, já que este é a soma do carregamento de trabalho 

e a soma de todos os outros componentes diretamente conectados a estrutura (cabos e olhais, 

por exemplos); e, para o carregamento morto, foram desconsiderados os carregamentos pelos 

valores apresentados serem muito menores que os valores dos carregamentos vivos, conforme 

descrito tabela 5.25.  

Tabela 5.25 – Valores de carregamento 

Tipos Descrição Valores (ton) 

Carregamento de Trabalho (SWL) 
Valor certificado em que o 

componente foi projetado e testado. 
16.00 

Carregamento vivo (Ll) 

Soma do Carregamento de Trabalho 

(SWL) e do peso de qualquer outro 

componente diretamento conectado 

a estrutura, durante a operação de 

içamento. 

19.00 

Carregamento morto (Lg) 

Somatório dos pesos de quaisquer 

outros componentes do içamento 

que não foram incluídos no 

carregamento vivo. 

0.00 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Conforme catálogo apresentado na figura 5.4, e considerando-se o uso de oito manilhas 

com capacidade de 12 t, sendo quatro na estrutura principal e quatro conectadas a barra de 

içamento, temos um total de 39,28 kg acrescentados por esses itens a carga total a ser içada.  
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Figura 5.4 – Propriedades das Manilhas 

Fonte: < https://logismarketbr.cdnwm.com/ip/gunnebo-manilha-catalogo-manilhas-

green-pin-499334.pdf > Acesso em 06/07/2018 

Além disso, considerando-se um ângulo de 60º entre os cabos e os olhais, encontra-se 

aproximadamente  um valor de 5 m de cabo por conexão entre barra e estrutura. Como quatro 

cabos são utilizados, considera-se um comprimento total de 20 m de cabos de aço. Para cabos 

de aço da classe 6x19 – alma de fibra com caga mínima de ruptura de 10,8 tf, figura 5.5, 

encontra-se o valor de 0,608 kg/m, acrescentando, portanto, um total de 12,16 kg de cabo. Dessa 

forma, os acessórios de içamento acrescentam 51,44 kg ao sistema. Esse valor foi 

desconsiderado, já que é muito menor que a carga içada. 
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Figura 5.5 - Propriedades dos cabos de aço. 

Fonte: 

< https://www.aecweb.com.br/cls/catalogos/aricabos/CatalogoCIMAF2014Completo.pdf 

> Acesso em 06/07/2018 

Para o início do cálculo das forças dinâmicas, a tabela 5.26 mostra o coeficiente C1, 

dependente da rigidez e já com valor fixado, e o campo para que seja informado o valor da 

velocidade de elevação. Nesse caso, foi considerado o caso mais desfavorável, com velocidade 

de elevação máxima, resultando no fator de elevação Fh. 

Tabela 5.26 – Coeficiente C1 e fator de elevação Fh 

 

 

Fh (fator de 

elevação)   
1.3 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Variáveis  Descrição Valores 

Vh 
Velocidade de elevação (m/s) - 

(Não exceder 1,0 m/s) 
1 

C1 
Coeficiente dependente da 

rigidez  
0.3 
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A segunda parte é a definição da aceleração devido ao movimento horizontal. Essa 

aceleração contribui para o cálculo das forças horizontais que atuam na estrutura. A tabela 5.27 

descreve os tipos de velocidade e aceleração. A tabela 5.28 traz a opção escolhida, menos 

favorável com velocidade moderada e alta aceleração, a velocidade de deslocamento, e o 

resultado final, a aceleração total.  

Tabela 5.27 – Acelerações 

Tipos Decrição 

1 Baixa velocidade (0,4 - 1,5 m/s) 

2 
Velocidade moderada (1,5- 4,0 

m/s) 

3 
Velocidade moderada e alta 

aceleração (0,4 - 0,7 m/s²) 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.28 – Aceleração escolhida 

Tipo de 

velocidade e 

aceleração 

3 

Velocidade de 

deslocamento 

(m/s) = 

4 

at (aceleração 

total) (m/s²) = 
0.67 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Conforme descrito no capítulo de fundamentação teórica, a tabela 5.29 traz o valor nulo 

de força centrífuga, já que a mesma é muito pequena e pode ser desconsiderada.  
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Tabela 5.29 – Força centrífuga 

Fcent = 0 
(Forças centrígugas são muito pequenas e podem 

ser desconsideradas. 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Para o cálculo da força do vento, foram estimadas a pressão do vento em função da 

velocidade para a região Sudeste do país, e o coeficiente Cf de força. A área de contato foi 

calculada automaticamente pela planilha com os dados informados na primeira tabela deste 

tópico. Essas variáveis estão apresentadas na tabela 5.30 que informa o resultado final, em 

Newtons, da força total causada pelo vento na região.  

Tabela 5.30 - Pressão do vento 

p (pressão) 

(N/m²) 
12.26 

Área em 

contato (m²)  
0.69 

Cf (coef. de 

força) 
0.85 

 

Fw (força do 

vento) (N) 
7.16 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A seguir são definidas as condições de operação, conforme ilustrado na tabela 5.31. Essa 

condição define a equação de cálculo de carga total exercida pelo carregamento na barra de 

içamento. A tabela 5.32 mostra a condição de operação escolhida, operação com vento, e o fator 

de tensão correspondente a essa condição. Além disso, a tabela 5.32 traz o valor do 

carregamento total que será içado pela barra projetada.  
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Tabela 5.31 – Condições de operação 

Casos Condições 

1 Operações sem vento. 

2 Operações com vento. 

3 Operações de navios cargueiros. 

4 Testes de carga. 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Tabela 5.32 – Carregamento total 

Condição de carregamento 2 

Fator de tensão 

correspondente 
0.75 

Carregamento total (caso 2) 

(N) 
286438.76 

Carregamento total (kN) 286.44 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Definido o valor do carregamento total projetado, as tabelas 5.33 e 5.34 trazem, 

respectivamente, as tensões admissíveis pela barra de içamento, devido ao tipo de material 

escolhido e suas dimensões, e o valor da tensão total aplicada na direção “x”, isto é, a barra de 

içamento está sujeita apenas a forças horizontais, sofrendo compressão pelo carregamento.  

Tabela 5.33 – Tensões admissíveis 

Modos de 

Falha 
Descrição 

Tensão 

Admissível 

(Mpa) 

σt Tensão 240 

σc Compressão 240 

τ Cisalhamento 139.2 

σbr Esmagamento 240 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Tabela 5.34 – Tensão compressiva total 

Tensões aplicadas 
Valores 

(MPa) 

σxx Direção x 12.0 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

A tabela 5.35 apresenta os resultados da primeira análise de falha por compressão. Essa 

análise verifica se o material escoará, comparando a tensão limite de escoamento já com o fator 

de tensão correspondente visto anteriormente na tabela 5.33 com o valor da compressão gerado 

pelo carregamento. A análise mostra que o material não escoará para o dimensionamento dado.  

Tabela 5.35 – Tensão compressiva total 

Falhas Tensão Limite (Mpa) Análise em x Análise em y Análise combinada 

Compressão 240 Passou Passou Passou 

Fonte: Dos autores. (2018) 

A segunda análise verifica se haverá flambagem devido à compressão sofrida pela barra. 

A tabela 5.36 mostra a escolha e cálculo de diversas variáveis. A condição de restrição “K” 

pode ser escolhida entre cinco opções ilustradas na figura 5.6. Pela estrutura apresentar olhais 

de içamento, o grau de liberdade para atuação das forças corresponde à terceira ilustração, com 

o valor “1” para a condição de restrição da barra.  

A variável η é função de outros diversos valores e variáveis, conforme já apresentado 

no capítulo de fundamentação teórica. A constante de Robertson está relacionada à forma de 

estrutura, e selecionando estrutura em formato de “tubo”, o valor da constante é 3,5.  

O último valor é o da compressão crítica, em GPa. Essa compressão é o valor máximo 

que pode atuar na barra para que não haja flambagem. Qualquer valor acima da compressão 

máxima fará com que a estrutura não seja aprovada nesta análise de falha.  
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Tabela 5.36 – Tensão compressiva total 

Variáveis Descrição Valor 

K 
Condição de 

restrição 
1 

η f(K,L,r,E,σy) 0.197 

a 
Constante de 

Robertson 
3.5 

   

σe (GPa) 

 

  

 

0.3669693980 

   

σcr (GPa) Compressão crítica 1.1E-01 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

 

Fonte: Norma Code for Lifting Appliances in a Marine Environment, 2016. 

A análise é concluída com a comparação entre a compressão crítica e a compressão 

atuante na barra de içamento. A compressão atuante na barra de içamento está calculada na 

tabela 5.37, onde são previamente indicadas a força aplicada na direção horizontal e área total 

onde essa força atua.  

𝜋2𝐸

(
𝐾𝐿
𝑟 )2

 

Figura 5.6- Representações e valores para a constante “K”. 
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Concluindo, a avaliação mostra que não ocorrerá flambagem devido à compressão na 

estrutura projetada.  

Tabela 5.37– Avaliação final de flambagem 

Compressão na barra de 

içamento 

Força 

aplicada (N) 
82687.7 

Área (m²) 0.0069184 

σc (GPa) 0.011952 

Avaliação Passou. 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

 A figura 5.7 mostra o dimensionamento final da barra de içamento deste projeto: 

 

Figura 5.7 - Dimensionamento da Barra de Içamento 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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5.3 PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DOS POSTES DA ESTRUTURA 

PRINCIPAL  

 

Para a criação da planilha de dimensionamento dos postes presentes na estrutura 

principal, foram utilizadas as equações descritas no capítulo 4 referentes às normas Norsok 

Standard N-001 – Integrity of Offshore Structures e Norsok Standard N-004 – Design of Steel 

Structures. Além disso, essa planilha faz referência a valores obtidos nas planilhas de cálculo 

da força exercida pelo vento na estrutura e de cálculo das acelerações impostas pela 

movimentação da embarcação. 

Os primeiros dados de entrada são referentes às propriedades do material escolhido, 

ASTM A106 Grau B, apresentados na tabela 5.38: 

 

Tabela 5.38 - Propriedades do Material 

σy 240 MPa 

 E 207 GPa 

 ρ 7860 kg/m³ 

 γm 1.15 - 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: 𝜎𝑦 é a tensão de escoamento do material; 

E é o módulo de elasticidade; 

ρ a densidade do material; 

e 𝛾𝑚 o fator de material. 

Em seguida, são inseridas as informações dos flutuadores, conforme apresentado na 

tabela 5.39. 
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Tabela 5.39-Características dos Flutuadores 

m 2000 kg 

fc 1.05 - 

mproj 2100 kg 

Nf 2 - 

Lf 1600 mm 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: m é a massa de um flutuador; 

𝑓𝑐  é o fator de contingencia de peso; 

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑗 é 𝑚𝑓𝑐; 

𝑁𝑓 o número de flutuadores;  

E 𝐿𝑓 o comprimento do flutuador. 

As propriedades geométricas do poste foram então inseridas de acordo com o perfil 

tubular escolhido para o dimensionamento, e podem ser observadas na tabela 5.40: 

Tabela 5.40 - Propriedades Geométricas dos Postes 

D  273.00 mm 

t 15.10 mm 

d 242.80 mm 

Lp 3700.00 mm 

A 12234.27 mm² 

I 10206.51 cm⁴  

W 747.73 cm³ 

r 9.13 cm 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: D é o diâmetro externo do tubo; 

T é a espessura da parede do tubo; 

d é o diâmetro interno; 
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𝐿𝑝 é o comprimento do poste; 

A é a área da seção transversal; 

I é o momento de inércia; 

W é o módulo de resistência a flexão  

E r é o raio de giração. 

As acelerações, tabela 5.41, utilizadas no cálculo das forças permanentes e das forças 

ambientais impostas à estrutura são resultado dos cálculos realizados na planilha IMO – 

Acelerações, utilizando-se o cálculo do fator de correção apresentado no capítulo anterior. 

Tabela 5.41- Acelerações 

g 9.81 m/s² 

av 7.02 m/s² 

at 5.12 m/s² 

al 2.21 m/s² 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: g é a gravidade; 

𝑎𝑣 é a aceleração vertical imposta pela movimentação da embarcação; 

𝑎𝑡 é a aceleração longitudinal imposta pela movimentação da embarcação; 

e 𝑎𝑙 a aceleração vertical imposta pela movimentação da embarcação. 

O carregamento imposto pela força do vento, proveniente da planilha Força do Vento, 

é apresentado na tabela 5.42 abaixo.  

Tabela 5.42 - Carregamentos Impostos pelo vento 

qwy 3.43 kN/m 

qwx 3.43 kN/m 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: 𝑞𝑤𝑦 é o carregamento imposto pelo vento na direção transversal; 
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E 𝑞𝑤𝑥 é o carregamento imposto pelo vento na direção longitudinal; 

A partir dos dados informados tanto pelo usuário quanto provenientes de outras 

planilhas, o cálculo das forças nas direções vertical, transversal e longitudinal foi realizado. Na 

direção vertical, temos, conforme a tabela 5.43: 

Tabela 5.43 - Forças Verticais 

Fpp 3.49 kN 

Fvp 2.50 kN 

Fpb 41.20 kN 

Fvb 29.50 kN 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: 𝐹𝑝𝑝 é a força permanente no poste; 

𝐹𝑣𝑝 é a força vertical no poste devido as acelerações da embarcação; 

𝐹𝑝𝑏 é a força permanente nos flutuadores; 

E 𝐹𝑣𝑏 é a força nos flutuadores devido as acelerações da embarcação. 

Essas forças foram então combinadas de acordo com o critério estabelecido pela Norsok 

Standard N-001 – Integrity of Offshore Structures, de acordo com a tabela 5.44:  

Tabela 5.44 - Forças verticais combinadas - Postes 

ULSA 7.79 kN 

ULSB 5.99 kN 

DL 7.79 kN 

SLS  5.99 kN 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: ULSA e ULSB são os dois estados limites de carregamento, 

DL é o carregamento de projeto, o maior entre os estados limites, 

E SLS é carregamento de serviço.  
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Na direção vertical também foi realizada a combinação de carregamentos permanentes 

e ambientais impostos pelos flutuadores a base da estrutura, tabela 5.45:  

Tabela 5.45 - Forças verticicais combinadas - Flutuadores 

ULSA 91.91 kN 

ULSB 70.70 kN 

DL 91.91 kN 

SLS  70.70 kN 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Para as direções transversal e longitudinal, as variáveis são análogas às apresentadas 

para a direção vertical, conforme apresentado nas tabelas 5.46 e 5.47 para a direção transversal 

(duas primeiras abaixo) e nas tabelas 5.48 e 5.49 para a direção longitudinal.  

Tabela 5.46 - Carregamentos Transversais 

Fpt 0.49 kN/m 

Fbt 13.43 kN/m 

Fppt 0.00 kN/m 

Fpbt 0.00 kN/m 

Fwt 3.43 kN/m 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Tabela 5.47 - Carregamentos Transversais Combinados 

ULSA 12.15 kN/m 

ULSB 22.56 kN/m 

DL 22.56 kN/m 

SLS 17.35 kN/m 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Tabela 5.48 - Carregamentos Longitudinais 

Fpl 0.21 kN/m 

Fbl 5.81 kN/m 

Fppl 0.00 kN/m 

Fpbl 0.00 kN/m 

Fwl 3.43 kN/m 
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Fonte: Dos autores. (2018) 

Tabela 5.49 - Carregamentos Longitudinais Combinados 

ULSA 6.62 kN/m 

ULSB 12.29 kN/m 

DL 12.29 kN/m 

SLS  9.46 kN/m 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde 𝐹𝑤𝑡 e  𝐹𝑤𝑙 são os carregamentos impostos pelo vento nessas direções.  

A partir disso, foi calculada a força compressiva na base da estrutura, que é a 

combinação das forças na direção vertical, e os momentos nas direções transversal e 

longitudinal, conforme apresentado na tabela 5.50. 

Tabela 5.50 - Forças e momentos 

Fc 7.79 kN 

Mft 115.49 kNm 

SLS Mft 88.84 kNm 

Mfl 62.94 kNm 

SLS Mfl 48.42 kNm 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde 𝐹𝑐 é a força compressiva; 

𝑀𝑓𝑡 é o momento fletor na direção transversal; 

SLS 𝑀𝑓𝑡 é o momento fletor de serviço; 

𝑀𝑓𝑙  é o momento fletor na direção longitudinal; 

SLS 𝑀𝑓𝑙 é o momento fletor de serviço na direção longitudinal.  

 Com todas as variáveis acima calculadas, foi realizada a verificação contra flexão nas 

direções transversal e longitudinal, os resultados estão mostrados na tabela 5.51: 
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Tabela 5.51 - Verificação na direção transversal 

MSd 115.49 kNm 

MRd  209.84 kNm 

W 747729.40 mm³ 

Z 1005485.04 mm³ 

 fm 322.73 MPa 

Condição Ok! - 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Onde: 𝑀𝑆𝑑  é o momento fletor de projeto; 

𝑀𝑅𝑑 é o momento fletor admissível; 

W é o módulo de resistência a flexão; 

Z é o módulo plástico da seção; 

𝑓𝑚 é o momento fletor característico;  

E a Condição é o critério estabelecida pela norma, MSd/MRd <1 

A verificação na direção longitudinal é análoga a realizada para a direção transversal, e 

ilustrada na tabela 5.52: 

Tabela 5.52 - Verificação 

MSd 62.94 kNm 

MRd  209.84 kNm 

 W 747729.40 mm³ 

Z 1005485.04 mm³ 

fm 322.73 MPa 

Condição Ok! - 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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5.4 CÁLCULO DO CARREGAMENTO DO VENTO 

 

Para o cálculo do carregamento imposto pelo vento, calcula-se primeiramente a 

velocidade média máxima (Vo) relativa a região escolhida para utilização da estrutura.  

O estado 1, Rio de Janeiro, foi escolhido. Para esta opção temos que 𝑉𝑜 = 37 𝑚/𝑠, 

conforme ilustrado anteriormente na figura 4.2. 

Em seguida, foram determinados os fatores topográficos 𝑆1, 𝑆2 𝑒 𝑆3.   

𝑆1 deve ser escolhido de acordo com o tipo de terreno onde a estrutura será utilizada, 

conforme a tabela 5.53.  Como a estrutura projetada será utilizada em convés, utilizou-se o 

índice 1.  

Tabela 5.53 - Fator topográfico 

Índice Terrenos 

1 Plano ou fracamente acidentado 

2 Taludes e morros 

3 
Profundos, protegidos de ventos 

de qualquer direção 

 

S1  1 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Em seguida, determinou-se 𝑆2, através da combinação de características descritas nas 

tabelas 5.54 e 5.55 e da figura 5.8: 
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Tabela 5.54 - Coeficiente S2 

Categorias Descrição  

I 
Superfícies lisas de grandes 

dimensões > 5km de extensão 

 

 

II 
Terrenos abertos em nível ou 

aproximadamente em nível 

 

 

III 
Terrenos planos ou ondulados 

com obstáculos e quebra-ventos 

 

 

IV 

Terrenos cobertos por 

obstáculos numerosos e pouco 

espaçados 

 

 

V 
Terrenos coertos por obstáculos 

numerosos 

 

 

    

Z  Cota acima do terreno 

 

 

 

 

 

 

   

Classe Descrição 

A 

Todas as unidades de vedação, seus elementos e 

fixação e peças individuais de estruturas sem 

vedação. Toda edificação na qual a maior dimensão 

horizontal ou vertical não exceda 20 m. 

B 

Toda edificação ou parte da edificação para a qual a 

maior dimensão horizontal ou vertical da superfície 

frontal esteja entre 20m e 50m 

C 

Toda edificação ou parte da edificação para a qual a 

maior dimensão horizontal ou vertical da superfície 

frontal exceda 50m 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Tabela 5.55 - Fator S2 

Categoria III 

Classe A 

Z < 5m 

  

 S2  0.88 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Figura 5.8 -  Coeficientes 

Fonte: Norma NBR 6123 – “Força devidas ao vento em edificações”. 1988  

 

Em seguida, determinou-se 𝑆3, fator de importância do equipamento, conforme 

apresentado na tabela 5.56: 
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Tabela 5.56- Fator S3 

Índice Descrição 

1 
Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a 

segurança ou possibilidade de socorro a pessoas. 

2 Edificações com alto fator de ocupação 

3 
Edificações e instalações industriais com baixo 

fator de ocupação 

4 Vedações 

5 Edificações temporárias 

 

Índice: 2 

  

S3  1 

Fonte: Dos autores. (2018) 

A velocidade característica e pressão dinâmica do vento foram então calculadas, 

conforme descrito em 4.2.2. Os resultados seguem na tabela 5.57: 

Tabela 5.57 - Velocidade característica 

V k,i 32.56 m/s 

qw,1  0.65 kN/m2 

Fonte: Dos autores. (2018) 

A estrutura foi considerada como um paralelepípedo, e os valores referentes as áreas 

perpendiculares a x e a y foram calculados automaticamente na planilha após a introdução dos 

valores da largura e altura de contato com o vento, conforme apresentado na tabela 5.58. 
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Tabela 5.58 - Geometria das partes em contato com o vento 

Geometria  Descrição  Valores   

bx  Largura em x 4800 mm 

by  Largura em y 4800 mm 

h1 Altura 3700 mm 

Az1  Área de contado Az 17.76 m² 

Ax1  Área de contato Ax 17.76 m² 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Como a área longitudinal e transversal são iguais, temos que a força imposta pelo vento 

nessas direções é a mesma. A tabela 5.59 mostra o coeficiente Ca, através das relações de altura 

e dimensões de contato com o vento, e com auxílio da figura 4.3 conforme descrito no capítulo 

4 – Fundamentação Teórica.: 

Tabela 5.59 - Coeficiente Ca 

bx/by  1 h/l1  0.77 

h1/bx  0.77 l1/l2  1 

    

Ca 1.1   

Fonte: Dos autores. (2018) 

A tabela 5.60 traz os resultados dos cálculos da força do vento (Fw) e dos carregamentos 

distribuídos na direção transversal (q wy) e longitudinal (q wx): 

Tabela 5.60 - Força do vento e carreagmentos 

Fw 12.70 kN 

q wy  3.43 kN/m 

q wx  3.43 kN/m 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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6 VALIDAÇÃO PELO MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

 “É próprio da mente humana querer subdividir os sistemas em seus componentes 

individuais, ou em seus elementos” (Filho; Alevino, 2000, p.6). Dessa forma, entender grandes 

sistemas se torna possível, por mais complexos que sejam.  

 O método dos elementos finitos é, portanto, o método onde uma estrutura é subdividida 

em um número finito de partes (os elementos) conectadas entre si por pontos (os nós). Nos 

problemas de análise estrutural os parâmetros são os deslocamentos nodais, que são as 

incógnitas do problema.  

O Método dos Elementos finitos foi utilizado para realizar a verificação da estrutura 

principal quando a mesma está submetida aos carregamentos calculados no capítulo 5. Duas 

condições foram verificadas: o içamento da estrutura e o armazenamento dos flutuadores sobre 

o convés.  

O modelo 3D da estrutura foi desenvolvido no SolidWorks® e exportado para o Ansys®. 

Para a análise da estrutura sob a condição de içamento, o modelo foi simplificado afim de 

reduzir o tempo computacional.  

 O software Ansys Workbench® foi utilizado para validar o dimensionamento da 

estrutura comparando os resultados obtidos numericamente com os obtidos analiticamente. 

 Para cada um dos modelos foi realizada uma análise estrutural estática afim de 

verificar as tensões máximas aplicadas. Em seguida, foram realizadas análises de flambagem 

linear afim de obter os respectivos fatores de multiplicação de flambagem. 
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6.1 BARRA DE IÇAMENTO  

 

6.1.1 Contatos 

 

No modelo da barra de içamento foram utilizados elementos de ligação (beams) que 

simulam a conexão entre a barra e o ponto de içamento. Os pinos das manilhas foram simulados 

por pads afim de melhor simular o contato existente entre este e o olhal da estrutura, conforme 

apresentado na figura 6.1. 

 

 

 

Figura 6.1 - Contato entre olhal e estrutura. 

Fonte: Dos autores. (2018)  
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6.1.2  Malhas  

 

 Foram utilizados elementos hexaédricos de 20mm em toda a extensão da barra, 

conforme ilustrado na figura 6.2. 

 

Figura 6.2 – Malha. 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

6.1.3  Condições de contorno  

 

As condições de contorno utilizadas no modelo são apresentadas a seguir: 

 Suporte fixo: O suporte fixo foi utilizado no elemento que representa o ponto de 

içamento ao qual são ligados os cabos de aço; 

 Deslocamento: O deslocamento das faces mostradas na figura abaixo foi travado 

na direção z do modelo afim de prevenir quaisquer inconsistências no modelo, 

considerando-se que a barra se desloca apenas no plano xy; 

 Forças: Em cada um dos olhais inferiores da barra foram aplicados 93,1 kN, 

relativos a carga da estrutura principal carregada pelos flutuadores e utilizada 

para o cálculo analítico, apresentado em 6.3.  
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Figura 6.3- Condições de contorno. 

Fonte: Dos autores. (2018) 

6.1.4  Resultados  

 

O resultado obtido para tensão de von Mises é apresentado na figura 6.4. A escala de 

cores na figura 6.4 representa as tensões na barra de içamento. Pode-se observar, portanto, que 

a região mais solicitada é a região do olhal. No entanto, o cálculo dos mesmos é realizado 

apenas analiticamente, já que são estruturas com descontinuidades geométricas, apresentando, 

portanto, picos de tensão quando calculados numericamente.  

O valor máximo de tensão encontrado ao longo da barra foi 8,016 MPa. No cálculo 

analítico, o valor encontrado foi 9 MPa, e neste cálculo considera-se um fator de segurança de 

0,75. Comparando-se o valor analítico, sem o fator aplicado, com o valor numérico, temos uma 

diferença de aproximadamente 11%. 

 

Figura 6.4- Tensão de von-Mises 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Como a barra de içamento suporta cargas compressivas, esta deve ser verificada contra 

flambagem. Na análise de flambagem linear realizada no software, o resultado obtido é o Load 

Multiplier para os diferentes modos de flambagem. Na figura 6.5, pode-se observar os valores 

encontrados. Estes valores indicam por quantas vezes a força compressiva aplicada na barra 

deve ser multiplicada para que a barra falhe por flambagem. Como os fatores encontrados tem 

valores altos, considera-se que a barra não flamba.  

 

Figura 6.5 - Análise de flambagem. 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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6.2 ESTRUTURA PRINCIPAL – CONDIÇÃO DE IÇAMENTO 

 

6.2.1 Contatos 

 

Todos os contatos entre as vigas e perfis tubulares utilizados foram considerados como 

soldados, conforme ilustrado na figura 6.6: 

 

Figura 6.6- Modelo 

Fonte: Dos autores. (2018) 

6.2.2 Malhas 

 

Para a malha, foram utilizados elementos hexaédricos de 50mm em toda a extensão da 

estrutura. Essa escolha foi baseada em uma análise de sensibilidade, na qual o tamanho do 

elemento foi reduzido até deixar de influenciar o resultado das tensões. A ilustração a seguir, 

6.7, mostra o modelo:  

 

 

Figura 6.7- Malhas 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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6.2.3  Condições de contorno 

 

As condições de contorno, ilustradas na figura 6.8, utilizadas no modelo foram as 

seguintes: 

 Suportes fixos em cada um dos olhais, que são os pontos de içamento da 

estrutura; 

 Forças atuantes no poste e na base da estrutura, apresentadas no capítulo 5, 

seção 5.3.  

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Condições de contorno 
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6.2.4  Resultados  

 

O material escolhido para o projeto da base da estrutura foi o A572 Gr.50, que possui 

limite de escoamento mínimo de 345MPa, sendo o perfil W250 x 38.5.  Já o material escolhido 

para o projeto dos postes foi o ASTM A106, que possui tensão de escoamento de 240MPa.  

Para a condição de carregamento analisada, a área crítica é a base da estrutura. Conforme 

apresentado na 6.9 abaixo, a tensão máxima é observada em uma região com descontinuidades, 

fazendo com que essa tensão seja considerada uma tensão de pico.  

Considerando então 172,55MPa como tensão máxima apresentada na estrutura 

(conforme observado na escala de cores como a maior tensão para a cor azul), a estrutura 

apresenta um fator de segurança de 1,99. 

 

Figura 6.9 - Tensão de von-Mises 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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O deslocamento máximo encontrado para esse carregamento é de 15mm. O comportamento 

observado é conforme o esperado para as condições impostas e está ilustrado na figura 6.10: 

 

Figura 6.10 - Deslocamento (Escala 1:22) 

Fonte: Dos autores. (2018) 

A estrutura foi verificada contra flambagem e o resultado obtido para o primeiro modo 

de flambagem pode ser observado na 6.11 abaixo. Em uma análise no Ansys®, os Load 

Multipliers obtidos como resultado representam o número de vezes que a carga deve ser 

multiplicada para que ocorra a flambagem. Portanto, a estrutura não flamba.  

 

Figura 6.11 - Flambagem (Escala 1:1) 

Fonte: Dos autores. (2018) 



90 

 

6.3 ESTRUTURA PRINCIPAL – CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO 

 

Na análise da estrutura na condição de armazenamento, os contatos e a malha foram 

mantidos como apresentado na condição de içamento. No entanto, para essa condição os postes 

foram modelados com suas alturas reais, já que os carregamentos transversais e longitudinais 

são aplicados em sua extensão. A figura 6.12 mostra o modelo. 

 

Figura 6.12 - Modelo 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

6.3.1 Condições de Contorno  

 

Nesta análise foram aplicadas todas as condições de carregamento calculadas no 

capítulo 5. Além disso, os deslocamentos foram travados em algumas direções.  

 Forças: As forças longitudinais, transversais e verticais foram aplicadas em 

suas respectivas regiões de atuação, e são detalhadas na tabela 6.1 e ilustradas nas 

figuras 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16: 
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Tabela 6.1 - Condiões de Contorno 

Direção  Carregamento Comprimento Força Aplicada 

Vertical - Flutuador 91,91 kN - 91,91 kN 

Vertical - Poste 7,79 kN - 7,79 kN 

Longitudinal 12,29 kN/m 3,20 m 39,328 kN 

Transversal 22,56 kN/m 3,20 m 72,192 kN 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

 

Figura 6.13 - Condições de Contorno 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Figura 6.14- Forças Verticais 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Figura 6.15- Forças Transversais 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Figura 6.16- Forças Longitudinais 

Fonte: Dos autores. (2018) 

O deslocamento da estrutura foi travado na direção z, já que a mesma está apoiada no 

convés da embarcação. Os deslocamentos também foram mantidos constantes em y e z, já que 

se considera que a estrutura será travada nessas direções ao ser armazenada. As figuras 6.17, 

6.18 e 6.19 ilustram esses deslocamentos.  
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Figura 6.17- Deslocamento em z constante 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

Figura 6.18 - Deslocamento em x constante 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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Figura 6.19- Deslocamento em y constante 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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6.3.2  Resultados 

 

Para a condição de carregamento analisada, a área crítica são os postes, ilustrado na 

figura 6.20. Analisando a escala de cores, a tensão máxima encontrada nessa região é de 172,5 

MPa. Comparando essa tensão com a tensão de escoamento mínima do material dos postes, que 

é 240 Pa, encontra-se um fator de segurança de 1,39. 

 

Figura 6.20 - Tensão de von-Mises (Escala 1:1) 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

O deslocamento máximo encontrado para esse carregamento é de 22,535 mm. O 

comportamento observado é conforme o esperado para as condições impostas, conforme figura 

6.21.  
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Figura 6.21- Deslocamento (Escala 1:23) 

Fonte: Dos autores. (2018) 

Conforme apresentado abaixo nas figuras 6.22, 6.23 e 6.24, as reações nos 

suportes foram verificadas afim de garantir que todas as forças foram transmitidas 

conforme esperado.  

 

 

 

 

Fonte: Dos autores. (2018) 

                            Figura 6.22 - Reações em z 
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Figura 6.23 - Reações em x 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

 

Figura 6.24 - Reações em y 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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A estrutura foi verificada contra flambagem para esta condição de carregamento e o 

resultado obtido para o primeiro modo de flambagem pode ser observado na figura 6.25 abaixo. 

Os Load Multipliers obtidos mostram que a carga precisa ser multiplicada mais de vinte vezes 

(positiva ou negativamente) para que ocorra a flambagem.  

 

Figura 6.25 - Flambagem (Escala 1:1) 

Fonte: Dos autores. (2018) 

 

 A tabela 6.2 apresenta um resumo dos resultados obtidos pelo Método dos Elementos 

Finitos, assim como as tensões de escoamento para comparação. 

Tabela 6.2 - Resultados 

Estrutura 
Tensão 

Máxima (MPa) 

Escoamento da Região 

Mais Solicitada (MPa) 
Flambagem 

Barra de Içamento 8,016 240 Não flamba 

Estrutura Principal - 

Içamento 
172,55 345 Não flamba 

Estrutura Principal - 

Armazenamento 
172,5 240 Não flamba 

 

Fonte: Dos autores. (2018) 
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7 CONCLUSÕES 

 

A barra de içamento e a estrutura de armazenamento de flutuadores foram projetadas de 

acordo com normas brasileiras e internacionais para o dimensionamento de estruturas, assim 

como os olhais de içamento. Normas nacionais e internacionais também foram utilizadas para 

o cálculo do carregamento imposto pelo vento e acelerações impostas pela movimentação da 

embarcação.  

O conhecimento adquirido ao longo do curso de Engenharia Mecânica através de 

disciplinas como Mecânica dos Sólidos, Desenho de Projetos Mecânicos, Programação de 

Computadores e Projeto de Máquinas, também foi fundamental para o desenvolvimento deste 

projeto. 

 A escolha dos materiais selecionados baseou-se em critérios como segurança, custo e 

disponibilidade. Todos os cálculos analíticos, baseados nas normas descritas ao longo do corpo 

do projeto para o dimensionamento das estruturas, estão de acordo com os resultados 

apresentados pelo Método dos Elementos Finitos. Além disso, para a parte da estrutura validada 

apenas por Elementos Finitos, todos os resultados encontrados trazem uma boa margem de 

segurança. Portanto, os resultados obtidos são considerados satisfatórios.  

Conclui-se também que a utilização de planilhas automatizadas agilizou todo o processo 

de cálculos analíticos, facilitando o teste de diversos materiais para o dimensionamento da barra 

de içamento, dos olhais e do módulo de armazenamento sem que houvesse repetição de todos 

os cálculos. 

Recomenda-se para trabalhos futuros a análise de outros perfis (retangulares, quadrados, 

outros) para o projeto dos postes, assim como perfis I com diferentes áreas de seção para a base 

da estrutura principal. Além disso, também são recomendados testes com outros materiais.  
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