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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo o dimensionamento de um equipamento para 

acionamento de bobinas do tipo Rim Drive utilizado na manutenção e reparo de bobinas nas 

centrais de produção de Tubos Flexíveis,empregados na indústria de petróleo para exploração 

da matéria prima da mesma, segundo os conhecimentos adquiridos no curso de graduação em 

Engenharia Mecânica e as normas técnicas aplicadas ao desenvolvimento de equipamentos de 

movimentação de carga.  

A estrutura do equipamento foi concebida através de cálculo analítico de cada elemento 

estrutural e analisadas numericamente através do método dos elementos finitos, com o 

objetivo de validar os cálculos analíticos e otimizar as dimensões, e principalmente os 

detalhes das juntas aparafusadas. As soldas da estrutura foram projetadas para cada elemento 

estrutural. 

Os mecanismos necessários ao funcionamento do equipamento (Rim Drive) foram pré-

dimensionados e selecionados em catálogos de fornecedores. Uma análise de custos foi 

executada e comparada com os preços praticados no mercado atual. 

 

Palavras-Chave: Rim-drive; Bobinas; Tubos Flexíveis. 

 

 

  



 

ABSTRACT 

The purpose of this study is the design of a product to drive reel type Rim Drive used in 

the maintenance and repair of reels in central production of Flexible Tubes, employed in the 

oil industry for the exploitation of raw materials of the same, according to the knowledge 

acquired in the course of graduate studies in Mechanical Engineering and technical standards 

applied to the development of cargo handling equipment. 

The structure of the product was designed by means of analytical calculation of each 

structural element and analyzed numerically using the finite element method, with the 

objective of validating analytical calculations and optimize the dimensions, and especially the 

details of bolted joints. The frame welds were designed for each structural element. 

The mechanisms necessary for the operation of the equipment (Rim Drive) were pre-

sized and selected in catalogs of suppliers. A cost analysis was performed and compared with 

the prices in the market today. 

 

Key-Words: Rim Drive; Reel; Flexible Pipes.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 HISTÓRICO NACIONAL 

A indústria do Petróleo e Gás atualmente possui um grande destaque na economia 

mundial e principalmente Nacional. Sabe-se que esta indústria demanda um intenso 

desenvolvimento tecnológico, visto que a busca por recursos petroquímicos está em constante 

ascensão e que as últimas jazidas petrolíferas estão sendo localizadas em águas muito 

profundas. 

Apoiado numa economia crescente e extremamente diversificada, o Brasil vive nos 

últimos anos um período de grande investimento nas indústrias Naval & Offshore e Óleo & 

Gás. O desenvolvimento das cadeias de suprimentos de petróleo e gás representa um potencial 

consistente para a transformação da estrutura industrial brasileira, considerando, por um lado, 

as significativas oportunidades de negócios que podem ser geradas na área de energia e, por 

outro, as descobertas no pré-sal. 

O programa brasileiro de exploração da camada pré-sal abre oportunidades para o 

forte crescimento da cadeia de fornecedores da indústria de Óleo & Gás, buscando a formação 

de um amplo complexo industrial e de serviços especializados, que incorpora desde o setor 

Naval & Offshore e de Exploração & Produção (E&P) até serviços intensivos em 

conhecimento de tecnologia da informação. 

Dessa forma, para melhorar a exploração de oportunidades no ramo de suprimentos 

dessa indústria, será necessário, e decisivo, que inovações tecnológicas sejam desenvolvidas. 

Por isso, investir em novas tecnologias é premissa fundamental da atual fase da política, 

industrial e tecnológica do Brasil, baseada no Plano Brasil Maior. 



Os investimentos globais em exploração e produção das petroleiras vêm crescendo de 

forma acelerada nos últimos 10 anos. No período entre 2002 e 2007, a taxa de 

crescimentomédio ponderado anual (CAGR) da indústria alcançou 22%, demonstrando uma 

expressiva aceleração em relação ao período anterior, entre 1980 e 2002, quando o CAGR da 

indústria não passou do patamar de 3%. Como consequência direta do crescimento do 

investimento global em E&P e da alta inserção de serviços e equipamentos contratados pelas 

petroleiras, as receitas de fornecedores de serviços e equipamentos de E&P têm crescido a 

uma CAGR de 19% no período de 2002 a 2007, alcançando US$231 bilhões em 2007, ou 

seja, mais de R$400 bilhões. Já o total das receitas dos fornecedores, quando somado ao 

investimento das operadoras, é de mais de US$330 bilhões. 

As últimas décadas marcaram, no Brasil, uma busca desenfreada pela autossuficiência 

na produção de óleo e gás. Tal busca tem tido sucesso, principalmente, na extração de 

produtos brutos em águas cada vez mais profundas, que impõem problemas de transporte do 

fluido do poço até a unidade de processamento na superfície do mar. Esse transporte se dá 

através de tubos submarinos horizontais chamados “flowlines”, apoiados sobre o leito 

marinho, que são conectados as unidades flutuantes ou fixas por tubos verticais ou em 

catenária, chamados “risers”. O transporte por longas distâncias, quando não é feito por 

navios de exportação, é feito por tubos também apoiados sobre o fundo, porém chamados de 

pipelines. 

Em virtude disso, a instalação de tubos rígidos submarinos, assim como estruturas 

responsáveis pelo escoamento da matéria prima do petróleo entre o poço de perfuração e o 

continente, bem como a interligação entre plataformas produtoras teve uma grande demanda. 

1.2 MOTIVAÇÃO 

Com o atual adensamento das cadeias de serviços e equipamentos no mercado de 

E&P, e em meio à ampla gama de investimentos em novas tecnologias para o uso de 

equipamentos em águas profundas, como, por exemplo, Tubos flexíveis (Figuras 1.1 e 1.2) 

para a extração e transporte de óleo e gás, tornou-se de extrema importância a fabricação de 

estruturas que possibilitassem o transporte e manuseio de grandes equipamentos e de 

suprimentos. Foi então que surgiu a necessidade de se desenvolverem sistemas que 

possibilitassem o manuseio de bobinas utilizados na fabricação e lançamento de tubos 

flexíveis. 
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Figura 1.1 - Fábrica de tubos flexíveis. 

Fonte:GE Oil&Gas (2012) 

 

Motivado pelo atual panorama de desenvolvimento econômico e tecnológico nacional 

e pelo aumento dos investimentos na indústria de fabricação de tubos flexíveis no Município 

de Niterói (Rio de Janeiro), surgiu a ideia de se desenvolver o dimensionamento de um 

equipamento para o acionamento de Bobinas utilizados na produção e manuseio de tais tubos, 

dentro de uma unidade fabril. 

 

Figura 1.2 - Tubos Flexíveis. 

Fonte:Ge Oil&Gas (2012) 
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 O principal objetivo deste trabalho é dimensionar um equipamento que possibilite o 

acionamento de bobinas utilizadas no processo de manutenção e reparo das mesmas, que são 

utilizadas no processofinal de fabricação de Tubos flexíveis. 

1.3.ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Um projeto de máquina surge sempre para satisfazer uma necessidade, seja ela 

industrial ou comercial. Nasce da habilidade de alguém, ou de um grupo de pessoas, 

“transformar” uma ideia em um projeto de um mecanismo que se destina a executar uma 

tarefa qualquer. A partir daí segue-se o estudo detalhado de suas partes, a forma como serão 

montadas, tamanho e localização das partes componentes tais como engrenagens, parafusos, 

molas, entre outros. Este processo passa por várias revisões onde melhores ideias substituem 

as iniciais até que se escolhe a que parece melhor.  

Os elementos de máquinas podem ser classificados em grupos conforme sua função. 

Dentre os vários elementos de máquinas existentes, pode-se citar elementos de fixação, como 

parafusos, Porcas e Arruelas, elementos de transmissão, como correias e polias, elementos de 

apoio, como mancais, guias e rolamentos. Existem algumas características ou considerações 

que influenciam a seleção de um elemento de máquina como, por exemplo, resistência, 

confiabilidade, utilidade, custo e peso.  

A partir do exposto pode-se perceber que a escolha e o dimensionamento dos 

elementos de máquina exige do projetista alguns conhecimentos básicos:resistência dos 

materiais e de mecânica; análise dos esforços que agem sobre as peças; determinar sua forma 

e dimensões para que sejam suficientemente fortes e rígidas; conhecer as propriedades dos 

materiais através de estudos e pesquisas; conhecer processos de fabricação; e utilizar bom 

senso para determinar a parte econômica do projeto. 

No projeto de um componente de máquina ou de uma estrutura, existe a necessidade 

de determinarmos as dimensões necessárias, para que o componente possa suportar as 

solicitações. O dimensionamento entende a determinação das dimensões de um elemento de 

máquina de tal forma que ele possa resistir e garantir o bom funcionamento do equipamento. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o dimensionamento do equipamento Rim-

drive, bem como a análise estática da estrutura e dos componentes que sofrem solicitações 
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durante o processo de manutenção e reparo das bobinas utilizadas na fabricação e 

armazenamento de tubos flexíveis. 

Inicialmente apresenta-se as características das bobinas utilizadas no processo acima 

descrito, bem como a descrição das partes que compõe o equipamento, com o objetivo de 

justificar o dimensionamento do mesmo. Na sequência realiza-se a análise estática da 

estrutura do equipamento, realizando em seguida a comparação de resultados da forma 

analítica com a numérica. 

Finalmente, apresenta-se o dimensionamento da estrutura do Rim-drive, detalhando os 

desenhos de conjunto e dos componentes, com o objetivo de aliar os fundamentos teóricos 

com a necessidade prática. 



2. EQUIPAMENTOS PARA ACIONAMENTO DE BOBINAS 

 

Bobinas são utilizadas em diversos ramos da indústria atual, como por exemplo, 

utilizadas para enrolamentos de cabos e tubos.Neste trabalho foi abordado tão somente 

àquelas empregadas no manuseio de tubos flexíveis, tanto nas fábricas fornecedoras de 

Equipamentos para a indústria de Óleo & Gás quanto na cadeia de serviços Naval & Offshore, 

conforme mostrado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Navio realizando o lançamento de Tubos flexíveis. 

Fonte: Subsea7. 

 

Atualmente tubos flexíveis são fundamentais para cadeia Offshore de Petróleo e 

sistemas de produção de Gás. Com o crescente desenvolvimento na exploração de recursos 

petroquímicos em águas cada vez mais profundas, a utilização destes tubos se tornou cada vez 

maior, devido a sua flexibilidade e por ser a melhor tecnologia adequada e disponível 

atualmente. 



Hoje grandes empresas fazem uso de bobinas no lançamento dos tubos flexíveis que 

são utilizados nas plataformas de exploração de petróleo. Assim, o processo de bobinamento e 

rebobinamento de tubos flexíveis torna-seuma das principais e mais importantes atividades 

prestadas pelas empresas que estão à serviço das grandes petroleiras. 

Antes de serem lançados e recolhidos de estações de exploração de Petróleo em alto 

mar (em plataformas ou outras unidades flutuantes de perfuração e exploração), os tubos 

flexíveis também passam por um primeiro processo de bobinamento, quando são fabricados, 

conforme mostrado na Figura 2.2 e Figura 2.3. O processo de bobinamento destes tubos 

ocorre ao final da linhade produção, onde eles serão armazenados. 

 

Figura 2.2 - Fase final da Fabricação de Tubos Flexíveis, processo de bobinamento. 

Fonte: Technip – www.technip.com. 

 

A utilização de equipamentos que realizem este tipo de operação, sem a utilização de 

guindastes, ou outros tipos de máquinas utilizadas para levantamento e movimentação de 

carga, tem sido um dos grandes investimentos da indústria de tubos flexíveis. Isso porque 

esses equipamentos forneceriam uma solução econômica para problemas com o manuseio das 

bobinas, principalmente em áreas remotas, onde o acesso a guindastes pode ser limitado. 
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Figura 2.3 - Bobinas em Galpão de fábrica de tubos flexíveis. 

Fonte: Meltech –Engineered Solutions -www.meltech.co.uk. 

 

Além disso, era necessário que o mesmo tipo de equipamento também fosse capaz de 

fornecer potência para bobinas aplicadas em outras operações, tais como intervenção 

gasodutos bastante robustos e na transferência de mangueira e tubos flexíveis de navios até o 

fundo do mar e de navios até plataformas, conforme ilustrado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 - Bobinas utilizadas no lançamento de tubos flexíveis. 

Fonte: Oceaneering - www.oceaneering.com. 

 

Para isso, foram desenvolvidos, até os dias de hoje, três tipos de equipamentos 

distintos que satisfazem as necessidades da indústria atual. São eles: Reel Drive, Under Roller 

e Rim Drive. 
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2.1. REEL DRIVE 

O sistema de acionamento do Tipo Reel Drive (Figura 2.5) é usado para enrolar e 

desenrolar Tubos Flexíveis, Umbilicais, Risers e outros produtos para aplicações Offshore 

que são armazenados em bobinas. O sistema consiste de duas Unidades de 

acionamento/levantamento (Torres) que levantam aBobina de seu berço para a realização do 

bobinamento, conforme a Figura 2.6. As torres podem deslizar ao longo de dois trilhos-guias, 

deslizando a partir de uma posição de bobinagem para a próxima. Nesta posição o 

sistemarecolhe a bobina que será utilizada para acomodar o tubo ou outro produto desejado.  

 

Figura 2.5 - Reel Drive. 

Fonte: www.finessecs.com 

 

 

Figura 2.6 -  Bobinamento utilizando Reel Drive. 

Fonte: SAS Winches 
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Esse sistema de acionamento pode ser utilizado tanto na indústria (Figura 2.7) quando 

em embarcações (Figura 2.8) que realizam o lançamento de linhas ou equipamentos e possui 

tanto unidades fixas como unidades móveis. 

 

Figura 2.7 - Reel Drive utilizado na Indústria. 

Fonte: www.aquaticsubsea.com 

 

 

Figura 2.8 - Reel Drive utilizado em Embarcações. 

Fonte: Huisman Equipment  
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Além dos Sistemas de Acionamento da Bobina, o Reel Drive pode incluir um pacote 

completo de equipamentos manipulação de tensores, guinchos, Line-Up de sistemas, 

alisadores de tubos, grampos, equipamentos de manuseio de tubulação e sistemas de 

acionamento e controle, o que não se encaixa no escopo deste projeto. 

2.2. UNDER ROLLER 

O sistema de acionamento de bobina do tipo Under Roller é um mecanismo que possui 

utilização limitada, restritaa etapa final das linhas de produção de tubos flexíveis (Figura 2.9). 

Este equipamento possui apenas unidades fixas e suporta no máximo bobinas de 30 toneladas 

e por ter muitas limitações só é adequado para aplicações onde as tensões na linha de tubos 

flexíveis são muito baixas e as dimensões das bobinas não variam muito. 

 

Figura 2.9 - Under Roller na Fabricação de Tubos Flexíveis. 

Fonte: PCT inc., www.pipecoil.co.uk. 

Neste sistema as bobinas são acionadas por rolos maciços (Figura 2.10), que, em 

contato com os aros ou flanges da bobina, realizam o movimento através do princípio da força 

de atrito. Ele consiste de duas unidades de acionamento com um rolo e um motor cada, além 

de mancais e outros dispositivos de alinhamento da bobina. 
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Figura 2.10 - Under Roller. 

Fonte: PCT inc., www.pipecoil.co.uk. 

 

2.3. RIM DRIVE 

O Sistema de acionamento de Bobinas do tipo Rim Drive(Figura 2.11) é um 

equipamento capaz de movimentar bobinas de grandes diâmetros e suportar até 500 toneladas 

de carga estática. Este equipamento tem como objetivo principal permitir o giro da bobina de 

modo que o operador possa alcançar um maior controle nas mais variadas operaçõescom 

linhasde tubos flexíveis. 

 

Figura 2.11 - Rim Drive e bobina. 

Fonte:Torque Engineering. 
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O conjunto Rim Drive tem como finalidade enrolar e desenrolar tubos flexíveis em 

bobinas e pode ser classificado em três tipos: Tipo I, Tipo II e Tipo III. O Tipo Ipossui 

movimentação transversal e de rotação da bobina, o Tipo IIpossui movimentação longitudinal 

e de rotação da bobina e o Tipo IIIpossui apenas movimento de rotação da bobina. 

É um equipamento que pode ser utilizado em qualquer linha que necessite de emitir ou 

receptar tubos flexíveis, ou seja, pode ser utilizado tanto na fabricação destes tubos, ao final 

do processo de extrusão (Figura 2.12), quanto no lançamento, dos mesmos, feitos por 

embarcações em alto mar (Figura 2.13). 
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Figura 2.12 - Planta da Linha de Produção de Tubos Flexíveis. 

Fonte: Brastec 
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Figura 2.13 - Rim Drive utilizado em Embarcações. 

Fonte: Oceaneering 

Este sistema pode ser tanto de unidades fixas como unidades móveis. As unidades 

fixas exigem um guindaste para levantar o rolo de entrada e saída do sistema. Já as unidades 

móveis podem ser montadas em torno da bobina ou berços e aparafusadasno conjunto. Uma 

vez montadas, elas elevam e baixam a bobina a partir dos berços, conforme necessário. 

Ambos os tipos de unidades deste sistema utilizam a fricção entre a bobina e os rolos para 

operar. 

Além do sistema de enrolar/desenrolar os tubos flexíveis,o Rim Drive também pode 

conter a opção de sistema de sensores para controlar o movimento no sentido transversal, ou 

utilizar um sistema externo de alinhamento dos tubos flexíveis conhecido como 

“bailarinas”,que mantém o tubo alinhado perpendicularmente ao eixo principal da bobina 

durante todo o processo, evitando assim quaisquer 

distorções, a cada rotação da bobina com o eixo principal da linha que o mesmo está 

utilizando. 
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Este tipo de sistema de acionamento de bobina é o equipamento a ser dimensionado no 

projeto, mais precisamente o Rim-Drive do Tipo III com unidades fixas, que possui apenas 

movimentação de rotação da bobina, conforme mostrado na Figura 2.14. 

 
Figura 2.14 - Rim Drive do Tipo III com Unidades fixas. 

Fonte:www.aquaticsubsea.com 

 

No projeto é abordado todo o dimensionamento da estrutura, dos dispositivos, das 

conexões e dos motores, bem como a escolha do material, o levantamento de fornecedores, de 

custo de fabricação e ciclo de trabalho, além de todos os desenhos de detalhamento. 



3. SISTEMA DE ACIONAMENTO DE BOBINAS 

No projeto de sistemas de acionamento de bobinasdiversos fatores devem ser 

considerados, incluindo: condições de operação, condições de solo ou ancoragem, tamanho 

mínimo e máximo da bobina, carga máxima da bobina com o produto, velocidade de operação 

da linha, tipo de mecanismo de operação da unidade (hidráulico/elétrico), entre outros. 

O Rim-drive especificado a través do levantamento de dados feito acima, será 

composto pelas seguintes partes, conforme a Figura 3.1: 

 

1) Uma Base – composta de vigas com perfil de abas largas, vigas de perfil 

retangular, chapas de reforço, canaletas e peças de união; 

2) Duas Unidades Motoras – compostas por rodas, eixos, mancais, rolamentos, 

moto-redutores, base composta por chapas, calotas protetoras; 

3) Duas unidades Móveis – compostas por rodas, eixos, mancais, rolamentos, 

calotas de proteção; 

4) Unidade Elétrica – composta por um painel elétrico, chaves de acionamento e 

instrumentos de controle de aceleração e frenagem. 
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Figura 3.1 - Rim Drive: (1) Base; (2) Unidades Motoras; (3) Unidades Móveis; (4) 

Unidade Elétrica. 

Fonte:Autores, modelado com SolidWorks 2013. 

 

3.1. LEVANTAMENTO DE DADOS 

O projeto descrito é sobre um Rim Drive (ver Figura 3.2)utilizado para o acionamento 

de bobinas permitindo realizar giros nas bobinas, possibilitando reparos e forração das 

mesmas no chão de fábrica da GE Oil & Gas. Nestas situações o equipamento ficará locado 

dentro de um galpão, onde serão realizadas a manutenção e o reparo dos tubos flexíveis, 

descartando, assim, a influência de intempéries como a ação de ventos, chuvas e maresia. Para 

efetuar esse acionamento será projetado um equipamento de unidades fixas, visto que serão 

utilizadas pontes rolantes para o deslocamento das bobinas e da tubulação, conforme a figura 

abaixo.  
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO  ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 

1 2 Viga Perfil I Frontal  11 2 Moto-Redutor SEW Eurodrive 

2 8 Chapas para união de Perfis  12 8 Canaletas 

3 4 Viga Perfil I Frontal Menor  13 2 Suporte do Moto-Redutor 

4 4 Viga Perfil I Lateral  14 20 Reforços 

5 4 Rodas  15 1 Proteção do Painel Elétrico 

6 8 Mancais  16 1 Suporte do Painel Elétrico 

7 2 Chapa de Reforço Central  17 1 Painel Elétrico 

8 4 Chapa para união da Viga Central  18 1 Freio 

9 1 Viga Central Perfil Retangular  19 4 Eixo 

10 2 Proteção do Moto-Redutor  20 2 Proteção Dianteira 

Figura 3.2 - Componentes do Rim Drive projetado. 

Fonte: Modelagem em Solidworks (2013) 

3.2. CARACTERÍSTICAS DA BOBINA 

As bobinas (Figura 3.3) utilizadas para este tipo de serviço possuem flanges que 

variam de 24 a 30 ft de diâmetro (equivalente a 7,32 a 9,14 m, ou 288 a 360 in) e drums de 16 

a 19 ft de diâmetro (equivalente a 4,88 a 5,79 m, ou 192 a 228 in), com peso máximo de 200 

toneladas quando vazia e 240 toneladas quando carregada. Essas bobinas são utilizadas para 

acomodação de tubos flexíveis de 4, 6, 7 e 8 in de diâmetro. 
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Figura 3.3 - Bobinas utilizados para armazenamento de Tubos Flexíveis. 

Fonte: NOV(National Oilwell Varco) 

As bobinas (Figura 3.4) são fornecidos em proporção e material padrão, onde as vigas 

radiais, as vigas da roda interna, as chapas das alças de içamento e as chapas das pista de 

rolagem são feitas em aço ASTM A-572, e as calhas, os anéis calandrados de fixação das 

calhas, as chapas das rodas internas, as chapas laterais e as guias do “Hub-drive” são feitas em 

aço ASTM A-36. 

 

Figura 3.4 - Bobina. 

Fonte: GE Oil& Gas. 
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A Figura 3.5indica as dimensões gerais de uma bobina utilizadapara o armazenamento 

de Tubos Flexíveis, onde: R é o raio externo do Flange; r é o raio interno do Flange; D é o 

diâmetro do Drum; b é a largura do flange; H é a largura dabobina; e h é a distância entre os 

flanges. 

 

Figura 3.5 - Dimensões gerais das Bobinas. 

Fonte: GE Oil& Gas. 

3.3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

Assim, tal equipamento deve seguir algumas características básicas: ser do tipo III 

(deve possuir apenas movimentação de rotação da bobina, visto que serão utilizados outros 

equipamentos para a acomodação dos tubos na bobina), possuir unidades fixas (pois serão 

utilizadas pontes rolantes para a troca de bobinas) e ser projetado para uma carga estática 

máxima de 300 toneladas. 

Outra característica importante é que este sistema de acionamento deve ser projetado 

para bobinas com flanges de, no máximo, 30 ft de diâmetro, com uma velocidade de rotação 

que varie entre 0,5 a 10 rpm, limitados por um Controlador de Velocidade. Essa limitação 

será feita, visto que os tubos flexíveis saem da Linha de produção com uma velocidade 

constante de 5 metros por minuto (m/min). 
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3.3.1. Classificação da Estrutura 

 

Utilizando a norma da ABNT para o Cálculo de equipamento para levantamento e 

movimentação de cargas (NBR 8400: 1984) classificamos a Estrutura do Rim Drive a ser 

projetado. Para a determinação do grupo a que pertence a estrutura do equipamento, segundo 

a norma, serão levados em conta dois fatores: A sua Classe de Utilização e o seu Estado de 

Carga. 

O equipamento está classificado como da Classe de Utilização B, o que caracteriza a 

frequência de utilização do movimento de levantamento do equipamento como sendo de 

Utilização regular em serviço intermitente, com número convencional de2,0 × 105 ciclos de 

levantamento, conforme a Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 - Classe de utilização. 

Classe de 

utilização 

Frequência de utilização do movimento de 

levantamento 

Número 

convencional de 

ciclo 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: Norma NBR 8400 

O seu Estado de Carga, que caracteriza em que proporção o equipamento levanta a 

carga máxima ou somente uma carga reduzida ao longo de sua vida útil, é o 2 (médio), ou 

seja, o equipamento frequentemente levanta a carga nominal e comumente cargas 

compreendidas entre 1/3 e 2/3 da carga nominal (P=2/3), conforme mostrado na Tabela 3.2. 

Tal Estado de carga é representado pelo Diagrama da Figura 3.6. 
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Tabela 3.2 - 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) 
Equipamento regularmente carregados com a 

carga nominal 
𝑝 = 1 

Fonte: Norma NBR 8400 

 

Figura 3.6 - Diagrama de Estados de Carga (ou Estados de Tensões) para a Classe de 

Utilização B (𝟐, 𝟎 × 𝟏𝟎𝟓Ciclos). 

Fonte: Norma NBR 8400;1984 

Para determinar as tensões que serão levadas em consideração no projeto dos 

elementos da estrutura, vamos separar estes elementos em grupos, seguindo os mesmo 

princípios já apresentados para estrutura dos equipamentos. Para determinar em que grupo os 

elementos estão, serão levadas em conta: classe de utilização e estado de tensões. 

A partir das classes de utilização e dos estados de carga levantadas, classificam-se as 

estruturas ou seus elementos em seis grupos, conforme Tabela3.3. 
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Tabela 3.3 - Classificação da estrutura (ou elemento da estrutura) em grupos. 

Estado de 

cargas (ou 

estado de 

tensões para um 

elemento) 

Classe de utilização e número convencional de ciclos de levantamento 

(ou de tensões para um elemento) 

A 

6,3 x 104 

B 

2,0 x 105 

C 

6,3 x 105 

D 

2,0 x 106 

0 (muito leve) 

𝑝 = 0 
1 2 3 4 

1 (leve) 

𝑝 = 1/3 
2 3 4 5 

2 (médio) 

𝒑 = 2/3 
3 4 5 6 

3 (pesado) 

𝑝 = 1 
4 5 6 6 

Fonte: Norma NBR 8400 

Os diversos grupos indicados na Tabela 4-3 classificam a estrutura para os 

equipamentos como um conjunto e eles determinam o coeficiente da majoração 𝑀𝑥,conforme 

Tabela 4-4, que por sua vez caracteriza o dimensionamento da estrutura. 

Tabela 3.4 - Valores do coeficiente de majoração para equipamento industriais. 

Grupos 1 2 3 4 5 6 

𝑀𝑥 1 1 1 1,06 1,12 1,20 

Fonte: Norma NBR 8400 

O cálculo da estrutura do equipamento é efetuado determinando-se as tensões atuantes 

na mesma durante o seu funcionamento. Estas tensões são calculas com base nas seguintes 

solicitações: principais, exercidas sobre a estrutura do equipamento suposto imóvel e no 

estado de carga mais desfavorável; devidas aos movimentos verticais; devidas aos 

movimentos horizontais; devidas aos efeitos climáticos; e diversas. 

As solicitações principais são devidas ao peso próprio dos elementos, 𝑆𝐺, e devidas à 

carga de serviço, 𝑆𝐿. Os elementos móveis são supostos na posição mais desfavorável. Cada 

elemento de estrutura é calculado para uma determinada posição do equipamento, cujo valor 

da carga levantada origina, no elemento considerado, as tensões máximas. Em alguns casos a 

tensão máxima pode corresponder à ausência de carga de serviço. 
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Para este projeto as solicitações devidas aos movimentos verticais, movimentos 

horizontais e a efeitos climáticos serão desprezadas, já que o equipamento (Rim Drive) não 

possui movimentação vertical nem horizontal e é isolado da ação do vento (está localizado 

dentro de um galpão) e a variação de temperatura também não influência no trabalho de giro 

da bobina do Rim Drive.  

São previstos nos cálculos três casos de solicitações: caso I (serviço normal sem 

vento); caso II (serviço normal com vento limite de serviço); e caso III (solicitações 

excepcionais). 

Para este projeto apenas o caso I se aplica ao Rim Drive. No caso I são consideradas 

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

𝑆𝐿 multiplicadas pelos coeficientes dinâmico (𝜓), e os dois efeitos horizontais mais 

desfavoráveis 𝑆𝐻. O conjunto destas solicitações deve ser multiplicado pelo coeficiente de 

majoração 𝑀𝑥. Quando a translação é um movimento de posicionamento do equipamento 

usado para deslocamentos de cargas, não se combina o efeito deste movimento com outro 

movimento horizontal.  

𝑆𝐺 + 𝜓 ∗ 𝑆𝐿 +𝑆𝐻 

Para qualquer um dos casos de solicitação são determinadas tensões nos diferentes 

elementos da estrutura e nas junções, onde se verifica a existência de um coeficiente de 

segurança suficiente em relação as tensões críticas, e são consideradas três causas de falha: 

a) Ultrapassagem do limite de escoamento; 

b) Ultrapassagem das cargas críticas de flambagem; 

c) Ultrapassagem do limite de resistência à fadiga. 

Para o limite de escoamento (𝜎𝑒), nos elementos, devemos calcular a tensão 

admissível (𝜎𝑎) do material em questão. O cálculo da tensão admissível é dado pela Tabela 

3.5, sendo os dividendos os fatores de segurança. 
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Tabela 3.5 - Tensões admissíveis à tração (ou compressão) simples. 

Casos de solicitação Caso I Caso II Caso III 

Tensão admissível 

(𝜎𝑎) 

𝝈𝒆

𝟏, 𝟓
 

𝜎𝑒

1,33
 

𝜎𝑒

1,11
 

Fonte: Norma NBR 8400 

O material escolhido para o Rim Drive em questão foi o aço SAE 1045. A sua tensão 

de escoamento vale: 𝜎𝑒 = 310 𝑀𝑃𝑎 . 

Assim, para o nosso projeto teremos uma tensão admissível de:𝝈𝒂 = 𝟐𝟎𝟔, 𝟔𝟔 𝑴𝑷𝒂. 

Esse será o valor a ser comparado em todos os cálculos de limite de escoamento. 

A escolha do aço SAE 1045 foi feita pois este material é classificado como um aço de 

média resistência mecânica, sendo ele um dos aços mais utilizados no mercado quanto aços 

estruturais.  

3.3.2. Classificação dos Mecanismos 

 

Nesta seção serão apresentadas as possíveis classificações dos mecanismos a serem 

usados no Rim Drive. Os casos específicos, e consequentemente as classificações para cada 

mecanismo, serão apresentados em suas respectivas seções. 

Os mecanismos, de acordo com a NBR 8400, são classificados em diferentes grupos 

de acordo com o serviço que efetuam. Eles são separados de acordo com: a classe de 

funcionamento e estado de solicitação. 

A classe de funcionamento caracteriza o tempo médio (estimado de acordo com o 

número de horas de funcionamento diário do mecanismo). Um mecanismo é considerado em 

funcionamento apenas quando em movimento. Durante o tempo médio, o mecanismo é 

suposto submetido a uma solicitação variável, resultante do estado de solicitação (mostrado a 

seguir). 

Para mecanismos não utilizados regularmente durante o ano, o tempo de 

funcionamento diário é determinado dividindo-se por 250 dias o tempo de funcionamento 

anual. 
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A Tabela 3.6, fornece as correspondências entre classes de funcionamento e o tempo 

médio de funcionamento diário estimado. 

Tabela 3.6 - Classe de funcionamento. 

Classe de funcionamento 

Tempo médio de 

funcionamento diário 

estimando (h) 

Duração total teórica da 

utilização (h) 

V0,25 

V0,5 

V1 

V2 

V3 

V4 

V5 

𝑡𝑚≤ 0,5 

0,5 <𝑡𝑚≤ 1 

1 <𝑡𝑚≤ 2 

2 <𝑡𝑚≤ 4 

4 <𝒕𝒎≤ 8 

8  <𝑡𝑚≤ 16 

𝑡𝑚> 16 

≤ 800 

1600 

3200 

6300 

12500 

25000 

50000 

Fonte: Norma NBR 8400 

O estado de solicitação caracteriza em que proporção um mecanismo é submetido à 

sua solicitação máxima ou somente a solicitações reduzidas. Os estados de solicitação são 

definidos pela Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 - Estado de solicitação dos mecanismos. 

Estado 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: Norma NBR 8400 
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A partir das classes de funcionamento e dos estados de solicitação, classificam-se os 

mecanismos em seis grupos, conforme a Tabela 3.8. 

Tabela 3.8 - Grupos dos mecanismos. 

Estados 

de 

solicitação 

Estados de solicitação 

V0,25 V0,5 V1 V2 V3 V4 V5 

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

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

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

Fonte: NBR 8400 

Com base nisto, tendo em vista que os mecanismos são solicitados na mesma 

proporção que a estrutura da base do Rim Drive, e que seu tempo médio de funcionamento 

diário é de 6 horas, é possível classificá-los da seguinte maneira: Classe de Funcionamento 

V3, Estado de solicitação 2 (Mecanismos ou elementos de mecanismos submetidos, durante 

tempos sensivelmente iguais, a solicitações reduzidas, médias e máximas) e Grupo 4m. 



45 

 

4. DIMENSIONAMENTO 

4.1. DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA 

 

De acordo com os Dados Coletados sobre as Bobinas, como suas dimensões e 

características, e com os resultados obtidos na Análise Estática feita anteriormente, como os 

carregamentos estáticos aos quais a estrutura é submetida, é possível dimensionar a estrutura e 

alguns componentes como as unidades móveis e motoras.  

Para realizar o dimensionamento utiliza-se a ferramenta de desenho e projeto 

SolidWorks. Todos os componentes a seguir apresentados foram modelados com esta 

ferramenta computacional, o que limita a possiblidade de ocorrerem erros de 

dimensionamento. Os desenhos técnicos de dimensionamento são apresentados no Anexo 1. 

4.1.1. Análise Estática 

Para realizar a Análise Estática do Equipamento é necessário avaliar as partes da 

estrutura que recebem esforços quando a Bobina está apoiada sobre o mesmo. Tais partes 

serão os Eixos das Unidades Móveis e Motoras e as Vigas de PerfilMetálico da Estrutura da 

Base. Lembrando que o peso máximo que o equipamento receberá será de 300 toneladas, com 

a Bobina totalmente carregada. 
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4.1.1.1.Eixo das Unidades Móveis e Motoras 

 

Figura 4.1 - Forças Atuantes nos Eixo das Unidades Móveis e Motoras. 

Fonte: Autores 

 

Peso Máximo = 300 toneladas 

Força Peso = 4W =
masa × gravidade

𝑧
=

(300 × 103) ∙ 9,8

0,2667
⇒ 𝑾 = 𝟐𝟕𝟓𝟓, 𝟗 𝒌𝑵. 𝒎 

Assim, pode ser feita a análise estática em cada Eixo (Figura 4.1) de forma similar. 

Seguindo as orientações de projeto de eixos de transmissão dadas por Shigley (1956) em seu 

livro “Projeto de Engenharia Mecânica”, considera-se somente os esforços devido as cargas 

atuantes e despreza-se o torque dado pelo motor devido à ausência de resistência ao 

movimento concedida pelos mancais. Para isso é necessário desenhar o Diagrama de corpo 

livre de cada Eixo que recebe esforço em relação aos Eixos X e Y, conforme as Figura 4.2 e 

4.3. 
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Em relação ao Eixo X: 

 
Figura 4.2 - Diagrama de Corpo Livre de cada Eixo em Relação a X. 

Fonte: Autores. 

Determinando a Força de Reação dos Mancais nos Eixos, que é dado pelas forças de 

Reação 𝑹𝒂 e 𝑹𝒃: 

 

∑ 𝐹𝑥 = 0 ⇒ 𝑅𝑎𝑥 + 𝑅𝑏𝑥 − (𝑊 ∙ 𝑐𝑜𝑠 60𝑜) ∙ 𝑧 = 0 ⇒ 

⇒ 𝑅𝑎𝑥 + 𝑅𝑏𝑥 − (2755,9 ∙ 𝑐𝑜𝑠 60𝑜) ∙ 0,2667 = 0 ⇒ 𝑹𝒂𝒙 + 𝑹𝒃𝒙 = 𝟑𝟔𝟕, 𝟒𝟗𝟗 𝒌𝑵 

 

∑ 𝑀𝑎𝑥 = 0 ⇒ 0,8147 ∙ 𝑅𝑏𝑥 − 0,26735 ∙ (𝑊 ∙ 𝑐𝑜𝑠 60𝑜) ∙ 𝑧 = 0 ⇒ 

⇒ 0,8147 ∙ 𝑅𝑏𝑥 − 0,26735 ∙ (2755,9 ∙ 𝑐𝑜𝑠 60𝑜) ∙ 0,2667 = 0 ⇒ 𝑹𝒃𝒙 = 𝟏𝟐𝟎, 𝟓𝟗𝟖 𝒌𝑵 

 

Assim: 𝑅𝑎𝑥 + 120,598 𝑘𝑁 = 367,499 𝑘𝑁 ⇒ 𝑹𝒂𝒙 = 𝟐𝟒𝟔, 𝟗𝟎𝟏 𝒌𝑵 

 

Figura 4.3 - Diagrama de Corpo Livre de cada Eixo em Relação a Y. 
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Fonte: Autores. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ 𝑅𝑎𝑦 + 𝑅𝑏𝑦 − (𝑊 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ 𝑧 = 0 ⇒ 

⇒ 𝑅𝑎𝑦 + 𝑅𝑏𝑦 − (2755,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ 0,2667 = 0 ⇒ 𝑹𝒂𝒚 + 𝑹𝒃𝒚 = 𝟔𝟑𝟔, 𝟓𝟐𝟕 𝒌𝑵 

∑ 𝑀𝑎𝑦 = 0 ⇒ 0,8147 ∙ 𝑅𝑏𝑦 − 0,26735 ∙ (𝑊 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ 𝑧 = 0 ⇒ 

⇒ 0,8147 ∙ 𝑅𝑏𝑦 − 0,26735 ∙ (2755,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ 0,2667 = 0 ⇒ 𝑹𝒃𝒚 = 𝟐𝟎𝟖, 𝟖𝟖𝟏 𝒌𝑵 

 

Assim: 𝑅𝑎𝑥 + 208,881 𝑘𝑁 = 636,527 𝑘𝑁 ⇒ 𝑹𝒂𝒚 = 𝟒𝟐𝟕, 𝟔𝟒𝟔 𝒌𝑵 

Como a Força atuante no Eixo é maior em relação ao Eixo Y, é calculada a Força Cortante 

Máxima e o Momento Fletor Máximo em relação a Y: 

 

Seção 1:0 < z < 0,134 (Figura 4.4) 

 
Figura 4.4 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 1. 

Fonte: Autores 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ −𝑉 + 𝑅𝑎𝑦 = 0 ⇒ 𝑽 = 𝟒𝟐𝟕, 𝟔𝟒𝟔 𝒌𝑵 

∑ 𝑀 = 0 ⇒ 𝑀 − 𝑅𝑎𝑦 ∙ 𝑧 = 0 ⇒ 𝑀 − 427,646 ∙ 𝑧 ⇒ 𝑴 = 𝟒𝟐𝟕, 𝟔𝟒𝟔 𝒛 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Seção 2:0,134 < z < 0,4007 (Figura 4.5) 
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Figura 4.5 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 2. 

 Fonte: Autores 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ −𝑉 + 𝑅𝑎𝑦 − (𝑊 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ (𝑧 − 0,134) = 0 ⇒ 

⇒ 𝑉 = 427,646 − (2755,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ (𝑧 − 0,134) ⇒ 𝑽 = −𝟐𝟑𝟖𝟔, 𝟔𝟕𝟗 𝒛 + 𝟕𝟒𝟕, 𝟒𝟔𝟏 𝒌𝑵 

∑ 𝑀 = 0 ⇒ 𝑀 − 𝑅𝑎𝑦 ∙ 𝑧 + (𝑊 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ (𝑧 − 0,134) ∙
(𝑧 − 0,134)

2
= 0 ⇒ 

⇒ 𝑀 = 427,646 ∙ 𝑧 − (2755,9 ∙ 𝑠𝑖𝑛 60𝑜) ∙ (𝑧 − 0,134) ∙
(𝑧 − 0,134)

2
⇒ 

⇒ 𝑴 = −𝟏𝟏𝟗𝟑, 𝟑𝟑𝟗𝟓 𝒛𝟐 + 𝟕𝟒𝟕, 𝟒𝟔𝟏 𝒛 − 𝟐𝟏, 𝟒𝟐𝟖 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Seção 3:0,4007 < z < 0,8147 (Figura 4.6) 

 

 

Figura 4.6 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 3. 

Fonte: Autores. 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ 𝑉 + 𝑅𝑏𝑦 = 0 ⇒ 𝑽 = −𝟐𝟎𝟖, 𝟖𝟖𝟏 𝒌𝑵 

∑ 𝑀 = 0 ⇒ −𝑀 + 𝑅𝑏𝑦 ∙ (0,8147 − 𝑧) = 0 ⇒ 𝑀 = 208,881 ∙ (0,8147 − 𝑧) ⇒ 

⇒ 𝑴 = −𝟐𝟎𝟖, 𝟖𝟖𝟏 𝒛 + 𝟏𝟕𝟎, 𝟏𝟕𝟓 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Com as condições de carregamento dadas e com os valores acima calculados, pode-se 

desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor (Figura 4.7), determinando assim 

os valores máximos absolutos |𝑽|𝒎á𝒙 e |𝑴|𝒎á𝒙. 
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Figura 4.7 - Diagrama de Força Cortante e de Momento Fletor de cada Eixo. 

Fonte: Autores, com Excel 2013. 
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O projeto de um eixo depende essencialmente do valor absoluto máximo do momento 

fletor do eixo. Na seção crítica em que ocorre o momento máximo absoluto, a tensão normal 

máxima ocorre na superfície do eixo. 

Para obter um dimensionamento correto do eixo deve ser levado em conta estes 

valores máximos, além do aspecto econômico do projeto. Para isso é preciso determinar o 

valor da tensão normal máxima (𝜎𝑚á𝑥) do material a ser utilizado, que neste caso será o Aço 

SAE 1045, equivalente a 𝜎𝑚á𝑥 = 570 𝑀𝑃𝑎. Tal valor é encontrado na Tabela de Propriedades 

dos Aços Laminados (Tabela 4.1) abaixo. 

Tabela 4.1 - Tabela de Propriedades dos Aços Laminados e Trefilados, conforme SAE 

J1397 MAI/92. 

SAE/AISI Processamento LR (MPa) LE (MPa) A (2”)% Z(%) HB 

1043 
Laminado 570 310 16 40 163 

Trefilado 630 530 12 35 179 

1044 Laminado 550 300 16 40 163 

1045 
Laminado 570 310 16 40 163 

Trefilado 630 530 12 35 179 

1046 
Laminado 590 320 15 40 170 

Trefilado 650 540 12 35 187 

Fonte: Catálogo – Guia do Aço – ArcelorMittal 

 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀∙𝐶

𝐼
 ; 𝐼 =

1

4
𝜋𝑟4 

 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀 ∙ 𝐶
1

4
𝜋𝑟4

⇒ 𝜎𝑚á𝑥 =
(95,618 × 103) ∙ (0,08)

1

4
𝜋(0,08)4

⇒ 𝜎𝑚á𝑥 = 237,78 𝑀𝑃𝑎 

 

Para que o eixo esteja nos parâmetros aceitáveis de projeto 𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 pelo Critério 

de Falha de Von Misses. Logo, assumindo que 𝜎𝑚á𝑥 = 237,78 𝑀𝑃𝑎, 𝜎𝑚í𝑛 = 0 e  𝜏𝑚á𝑥 = 0, 

tem-se:  

 

𝜎𝑚á𝑥
2 − 𝜎𝑚á𝑥𝜎𝑚𝑖𝑛 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2 < 𝜎𝑒
2 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥

2 < 𝜎𝑒
2 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑒 ⇒ 257,78 𝑀𝑃𝑎 < 310 𝑀𝑃𝑎 
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Assim, o eixo com as dimensões indicadas na Figura 4.5, em aço SAE 1045 atende o 

Critério de Von Misses pois 𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑒. 

Segundo o livro, ELEMENTOS DE MÁQUINA DE SHIGLEY, o eixo de cada roda 

(Figura 4.8) é calculado por: 

𝑑 = (
32 ∗ 𝑀 ∗ 𝑐𝑠

𝜋 ∗ 𝜎𝑒
)

1

3

 

 

 

Figura 4.8 - Desenho explicativo do eixo da roda. 

Fonte: Autores. 

 

Temos que 𝑅1 = 427,646 kN e 𝑅2 = 208,881 𝑘𝑁, que são as forças que os mancais 

irão exercer sobre o eixo. 

𝑅1 + 𝑅2 = 𝑅 = 636,527 𝑘𝑁 

 

Utilizando SAE 1045 laminado a quente, temos pela Tabela 4.1 que  

𝜎𝑒 = 310𝑀𝑃𝑎: 

 

𝑀 = 𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥 = 𝑅 ∗
𝑥

4
 

 

Onde 𝑅 = 636,527 𝑘𝑁, reação da viga de cabeceira e 𝑥 = 547,35 𝑚𝑚, que é a base 

da viga de cabeceira. 

𝑀𝑏𝑚𝑎𝑥 = 95,618 𝑘𝑁𝑚 
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Logo: 

𝑑 = (
32 ∗ 𝑀 ∗ 𝑐𝑠

𝜋 ∗ 𝜎𝑒
)

1

3

;  𝑐𝑠 = 1,5 

𝑑 = 167,65 𝑚𝑚 

Normalizando,  

𝒅 = 𝟏𝟕𝟎 𝒎𝒎 

 

4.1.1.2.VIGAS DA ESTRUTURA DA BASE 

Para realização da análise estática das Vigas transversais (Figura 4.9) é escolhida a 

viga que possui maior solicitação, ou seja, em situação mais crítica. Como 𝑅𝑎𝑦 > 𝑅𝑏𝑦 os 

cálculos são feitos com o valor 𝐹 = 𝑅𝑎𝑦 = 427,646 𝑘𝑁. Assim, pode ser feita a análise 

estática em cada viga de forma generalizada, simplificando para o caso mais crítico. Para isso 

foi necessário desenhar o Diagrama de corpo livre da viga que recebe o esforço, conforme a 

Figura 4.10. 

 
Figura 4.9 - Forças Atuantes da Estrutura do Equipamento. 

 Fonte: SolidWorks 2013 
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Figura 4.10 - Diagrama de Corpo Livre de cada viga Transversal. 

Fonte: Autores. 

Determinando a Força de Reação do solo na viga, que é dado pelo carregamento 

distribuído W: 

 

∑ Fy = 0 ⇒ (L × W) − (2F) = (4,983 × W) − [(427,646 × 103) × 2) = 0 

⇒ 𝑾 = 𝟏𝟕𝟏, 𝟔𝟒𝟐 𝒌𝑵/𝒎 

Encontrando a Força Cortante Máxima e o Momento Fletor Máximo da viga: 

 

Seção 1:0 < x < 0,7995 (Figura 4.11) 

 

Figura 4.11 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 1. 

Fonte: Autores 

 

∑ Fy = 0 ⇒ (W × x) − V = 0 ⇒ ( 171,642 × x) − V = 0 ⇒ 𝑽 = 𝟏𝟕𝟏, 𝟔𝟒𝟐 𝒙 𝒌𝑵 

∑ M = 0 ⇒ −[(W ∙ x) ∙ (𝑥
2⁄ )] + M = −[ ( 171,642 ∙ x) ∙ (𝑥

2⁄ )] + M = 0 ⇒ 

⇒ 𝑴 = 𝟖𝟓, 𝟖𝟐𝟏 𝒙𝟐 𝒌𝑵. 𝒎 

 



55 

 

Seção 2:0,7995 < x < 4,1835 (Figura 4.12) 

 

 

Figura 4.12 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 2. 

Fonte: Autores. 

 

∑ Fy = 0 ⇒ (W ∙ x) − F − V = 0 ⇒ ( 171,642 ∙ x) − 427,646 − V = 0 ⇒ 

⇒ 𝑽 = 𝟏𝟕𝟏, 𝟔𝟒𝟐 𝒙 − 𝟒𝟐𝟕, 𝟔𝟒𝟔 𝒌𝑵 

 

∑ M = 0 ⇒ −[(W ∙ x) ∙ (𝑥
2⁄ )] + (F ∙ (x − 0,7995)) + M = 0 ⇒ 

⇒ −[(171,642 ∙ x) ∙ (𝑥
2⁄ )] + (427,646 ∙ (x − 0,7995)) + M = 0 ⇒ 

⇒ 𝑴 = 𝟖𝟓, 𝟖𝟐𝟏 𝒙𝟐 − 𝟒𝟐𝟕, 𝟔𝟒𝟔 𝒙 + 𝟑𝟒𝟏, 𝟗𝟎𝟑 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Seção 3:0,7995 < x < 4,1835 (Figura 4.13) 

 

Figura 4.13 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 3. 

Fonte: Autores. 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ (𝑊 ∙ (4,983 − 𝑥)) + 𝑉 = 0 ⇒ 𝑉 = −(171,642 ∙ (4,983 − 𝑥)) = 0 ⇒ 

⇒ 𝑽 = 𝟏𝟕𝟏, 𝟔𝟒𝟐𝒙 − 𝟖𝟓𝟓, 𝟐𝟗𝟐 𝒌𝑵 

∑ M = 0 ⇒ − M + [W ∙ (4,983 − x) ∙ (
4,983 − 𝑥

2
)] = 0 ⇒ 
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⇒ M = [171,642 ∙ (4,983 − x) ∙ (
4,983 − 𝑥

2
)] ⇒ 

⇒ 𝑴 = 𝟖𝟓, 𝟖𝟐𝟏 𝒙𝟐 − 𝟖𝟓𝟓, 𝟐𝟗𝟐 𝒙 + 𝟐𝟏𝟑𝟎, 𝟗𝟑𝟓 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Com as condições de carregamento dadas e com os valores acima calculados, pode-se 

desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor (Figura 4.14), determinando assim 

os valores máximos absolutos |𝑽|𝒎á𝒙 e |𝑴|𝒎á𝒙. 
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Figura 4.14 - Diagrama de Força Cortante e de Momento Fletor de cada viga 

Transversal. 

Fonte: Autores, com Excel 2013. 
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Através dos Diagramas acima foi determinado o valor absoluto máximo do Cortante e 

do Momento Fletor, respectivamente:|𝑽|𝒎á𝒙 = 𝟐𝟗𝟎, 𝟒𝟏𝟖𝟑𝟎𝟕𝒌𝑵 e |𝑴|𝒎á𝒙 =

𝟏𝟗𝟎, 𝟖𝟑𝟎𝟕𝟓𝒌𝑵. 𝒎 . 

O projeto de uma viga depende essencialmente do valor absoluto máximo do momento 

fletor da viga. Na seção crítica em que ocorre o momento máximo absoluto, a tensão normal 

máxima ocorre na superfície da viga. 

Para obter um dimensionamento correto da viga deve ser levado em conta estes 

valores máximos, além do aspecto econômico do projeto. Para isso é preciso determinar o 

valor da tensão normal máxima (𝜎𝑚á𝑥) do material a ser utilizado, que neste caso será o Aço 

SAE 1045, equivalente a 𝜎𝑚á𝑥 = 570 𝑀𝑃𝑎. Tal valor é encontrado na Tabela de Propriedades 

dos Aços Laminados (Tabela 4.1) acima. 

Assumindo que o dimensionamento da viga é controlado pelo valor da tensão normal 

no ponto da superfície da viga, na seção transversal de máximo momento fletor, pode-se 

calcular o mínimo do valor admissível do módulo de resistência 𝑊𝑚í𝑛. 

𝑊𝑚í𝑛 =
|𝑀|𝑚á𝑥

𝜎𝑚á𝑥
=

190,83075 × 103

570 × 106
= 0,000334791𝑚3 ⇒ 𝑾𝒎í𝒏 = 𝟑𝟑𝟒, 𝟕𝟗𝟏 × 𝟏𝟎𝟑𝒎𝒎𝟑 

 

Entre as seções transversais utilizáveis, considera-se aquelas com módulo resistente 

𝑾 > 𝑾𝒎í𝒏, escolhendo entre elas a seção com menor peso por unidade de 

comprimento.Assim foi escolhida, através da tabela de propriedades dos perfis de aço 

laminado (Anexo 2), o Perfil W200 x 35,9, que possui as seguintes características, conforme a 

Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Tabela de Propriedades dos Perfis W 200 x 35,9 de Aço Laminado. 

W 200 x 35,9 Altura Nominal 200 mm 

  

Peso/comprimento 35,9 kg/m 

Área da Seção Transversal 4570 mm² 

Altura (d) 201 mm 

Abas Largura (bf) 165 mm 

  Espessura (tf) 10,2 mm  

Espessura da Alma (tw) 62 mm 

Eixo X -X Ix 34,5 x 106 mm³ 

  Wx 343 x 10³ mm³ 

  rx 86,9 mm 

Eixo Y - Y Iy 7,62 x 106 mm³ 

  Wy 92,4 x 10³ mm³ 

  ry 40,9 mm 

Fonte: Resistência dos Materiais – Beer/Johnston – 3ª Edição 

Após a escolha do perfil da viga se faz necessário calcular o Estado de tensões da 

mesma para verificar se esta atende ao critério de falha. Para isso será utilizado o Critério de 

Von Misses. 

Se faz necessário analisar a viga em relação a pontos críticos segundo o seu estado de 

tensões. Neste caso a viga será analisada em relação ao ponto B indicado na Figura 4.15, ou 

seja, no ponto de junção entre a Aba e a alma da viga. 

 

Figura 4.15 - Seção Transversal. (B) Ponto de junção entre a alma e a aba da viga. 

Fonte: Autores 

𝜏𝐵 =
𝑉 ∙ 𝑄

𝐼 ∙ 𝑡
⇒  𝜏𝐵 =

𝑉 ∙ (�̅� ∙ 𝐴′)

𝐼 ∙ 𝑡
⇒ 

⇒ 𝜏𝐵 =
(290,4183075 × 103) ∙ [(105,6 × 10−3) ∙ (1683 × 10−3)]

(34,5 × 10−3) ∙ (0,062)
⇒ 

⇒  𝜏𝐵 = 24,13 𝑀𝑃𝑎 
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𝜎𝐵 =
𝑀 ∙ 𝐶

𝐼
⇒ 𝜎𝐵 =

(190,83075 × 103) ∙ (0,0903)

34,5 × 10−3
⇒ 𝜎𝐵 = 0,4993 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥 =
|𝑀|𝑚á𝑥

𝑊𝑚𝑖𝑛
⇒ 𝜎𝑚á𝑥 =

190,83075 × 103

343 × 10−6
⇒ 𝜎𝑚á𝑥 = 556,358 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 ; 𝜎𝐵 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 

 

Logo, observando que 𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 e 𝜎𝐵 < 𝜎𝑎𝑑𝑚, o perfil escolhido suporta tais 

tensões.  

𝜎𝑚á𝑥
2 − 𝜎𝑚á𝑥𝜎𝑚𝑖𝑛 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2 < 𝜎𝑒
2 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥

2 < 𝜎𝑒
2 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑒 

 

Assim, o perfil W 200 x 35,9 não atende o Critério de Von Misses pois 𝜎𝑚á𝑥 > 𝜎𝑒. 

𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑒 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥 < 310 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥 =
|𝑀|𝑚á𝑥

𝑊𝑚𝑖𝑛
⇒ 310 × 106 =

190,83075 × 103

𝑊𝑚𝑖𝑛
⇒ 𝑊𝑚𝑖𝑛 = 615,583 × 103 𝑚𝑚3 

 

Novamente considera-se aquelas vigas com módulo resistente 𝑾 > 𝑾𝒎í𝒏, escolhendo 

entre elas a seção com menor peso por unidade de comprimento. Assim foi escolhido o Perfil 

W410 x 38,8, que possui as seguintes características, conforme a Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Tabela de Propriedades dos Perfis W 410 x 38,8 de Aço Laminado. 

W 410 x 38,8 Altura Nominal 399 mm 

  

Peso/comprimento 38,8kg/m 

Área da Seção Transversal 4950 mm² 

Altura (d) 399 mm 

Abas Largura (bf) 140 mm 

  Espessura (tf) 8,8 mm  

Espessura da Alma (tw) 6,4 mm 

Eixo X -X Ix 125,3 x 106 mm³ 

  Wx 628 x 10³ mm³ 

  rx 159 mm 

Eixo Y - Y Iy 3,99 x 106 mm³ 

  Wy 57 x 10³ mm³ 

  ry 28,4 mm 

Fonte: Resistência dos Materiais – Beer/Johnston – 3ª Edição 
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𝜎𝐵 =
𝑀 ∙ 𝐶

𝐼
⇒ 𝜎𝐵 =

(190,83075 × 103) ∙ (0,1907)

125,3 × 10−3
⇒ 𝜎𝐵 = 0,290 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥 =
|𝑀|𝑚á𝑥

𝑊𝑚𝑖𝑛
⇒ 𝜎𝑚á𝑥 =

190,83075 × 103

6,28 × 10−4
⇒ 𝜎𝑚á𝑥 = 303,87 𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 ; 𝜎𝐵 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 

 

𝜏𝐵 =
𝑉 ∙ 𝑄

𝐼 ∙ 𝑡
⇒  𝜏𝐵 =

𝑉 ∙ (�̅� ∙ 𝐴′)

𝐼 ∙ 𝑡
⇒ 

⇒ 𝜏𝐵 =
(290,4183075 × 103) ∙ [(203,9 × 10−3) ∙ (1,232 × 10−3)]

(125,3 × 10−3) ∙ (0,0064)
⇒ 

⇒  𝜏𝐵 = 90,975 𝑘𝑃𝑎 

 

Desenhando o Círculo de Mohr, conforme a Figura 4.16: 

 
Figura 4.16 - Ciclo de Mohr. 

Fonte:Autores. 

 

𝐶 =
𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦

2
⇒ 𝐶 =

𝜎𝐵 + 0

2
⇒ 𝐶 = 0,145 𝑀𝑃𝑎 

𝑅 = √(
𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦

2
)

2

+ (𝜏𝑥𝑦)
2

⇒ 𝑅 = √(
𝜎𝐵 − 0

2
)

2

+ (𝜏𝐵)2 ⇒ 𝑅 = 171,177 𝑘𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝐶 + 𝑅 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥 = 316,177 𝑘𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝐶 − 𝑅 ⇒ 𝜎𝑚𝑖𝑛 = −26,177 𝑘𝑃𝑎 

 

𝜎𝑚á𝑥
2 − 𝜎𝑚á𝑥𝜎𝑚𝑖𝑛 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2 < 𝜎𝑒
2 ⇒ 107559,23 < 𝜎𝑒

2 ⇒ 327,962 𝑘𝑃𝑎 < 𝜎𝑒 
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Desta forma, o perfil escolhido atende ao Critério de Falha de Von Misses. 

Com a bitola escolhida pode-se fazer as análises para saber se ela é ou não aceitável de 

acordo com a NBR 8400.  

No capítulo anterior foram apresentadas diversas solicitações, condições e casos para o 

projeto. Baseado nestes dados e nos dados do aço SAE 1045 pode-se verificar se o perfil 

escolhido passa pelas condições da norma: ultrapassagem do limite de escoamento e do limite 

de deflexão máxima. 

De acordo com a NBR 8400, deve-se considerar as seguintes solicitações quanto ao 

dimensionando uma viga de acordo com o limite de escoamento: solicitações estáticas 

devidas ao peso próprio da viga, 𝑆𝐺; solicitações devidas à carga de serviço 𝑆𝐿, multiplicada 

pelo coeficiente dinâmico 𝜓; e efeitos horizontais mais desfavoráveis, 𝑆𝐻, excluindo os 

efeitos de choque. Estas solicitações devem, ainda, ser multiplicadas pelo coeficiente de 

majoração( 𝑀𝑥). Por fim o resultado obtido a partir dessas solicitações não deve ser maior que 

o valor da tensão admissível (𝜎𝑎): 

𝜎𝑎 > 𝑀𝑥(𝑆𝐺 + 𝜓𝑆𝐿 + 𝑆𝐻) 

 

Pela Tabela 3.5, do capitulo 3, sabe-se que a tensão admissível vale 𝜎𝑎 =

206,66 𝑀𝑃𝑎, e baseado pela NBR 8400 e pelos estudos de resistência dos materiais, sabe-se 

que: 

𝑆𝐺 =
𝑀

𝑊𝑥
 

Sendo: 

𝑀 =
𝑞 ∗ 𝑉2

8
=

𝑚1 ∗ 9,81 ∗ 𝑉2

8
=

38,8 ∗ 9,81 ∗ (4,983)2

8
= 1181,4 𝑁𝑚 

 

Sendo 𝑚𝑙 a massa linear da viga e 𝑊𝑥 é fornecido pela Tabela 4.3. 

Assim temos: 
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𝑆𝐺 =
𝑀

𝑊𝑥
=

1181,4

628 × 10−6
= 𝟏, 𝟖𝟖 𝑴𝑷𝒂 

 

Em posse dos valores de 𝑆𝐺= 1,88 MPa, 𝑆𝐿=0 e 𝑆𝐻=0 pode-se voltar a equação do 

início e ver se a viga principal foi dimensionada corretamente.  

𝜎𝑎 > 𝑀𝑥(𝑆𝐺 + 𝜓𝑆𝐿 + 𝑆𝐻) 

𝜎𝑎 > 1,06 ∗ [(1,88) + 0 + 0] 

𝜎𝑎 > 1,993 𝑀𝑃𝑎 

 

Como 𝜎𝑎 = 206,66 𝑀𝑃𝑎 pode-se afirmar que as vigas principais foram 

dimensionadas corretamente, de acordo com o limite de escoamento. 

4.1.2. Comparação Analítica x Computacional 

Para obter uma análise mais precisa do cálculo da análise estática dos mecanismos e 

da estrutura do equipamento, decisivo no dimensionamento dos mesmos, foi decidido 

comparar o método analítico com o computacional. O método computacional escolhido foi o 

Método dos Elementos Finitos (MEF), utilizado o critério de falha de Von Misses.  

O MEF é largamente utilizado para fazer análises de estruturas, pois ele consiste de 

uma forma de resolução numérica de um sistema de equações diferenciais parciais, e quanto 

mais refinada é a malha utilizada, mais aproximada é a solução. 

 As análises foram geradas pelo programa SolidWorks®, tratando-se o modelo da viga 

de do eixo de transmissão como corpos sólidos. 

A malha utilizada nas análises foi a malha sólida padrão, Figuras 4.17 e 4.18. Na 

análise gerada, foi utilizada a carga máxima a qual o equipamento está submetido. Além disso 

considerou-se o efeito da gravidade, para levar em conta não só os efeitos gerados pela carga 

como também os efeitos gerados pelo peso próprio de cada mecanismo. 

A análise da base e dos eixos foi realizada com o intuito de saber se a escolha das 

vigas e do materialforam satisfatórias. Com a análise foi possível garantir que a escolha do 

material SAE 1045 para o eixo e para a viga, e o perfil de viga escolhido foi satisfatório para 

o projeto. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_diferencial_parcial
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Figura 4.17 - Estudo Estático rolo de rolamento com carregamento máximo. 

Fonte: Autores, modelado por SolidWorks. 

 

 

Figura 4.18 - Estudo Estático da base com carregamento máximo. 

Fonte: Autores, modelado por Solidworks. 

 

Observou-se que quanto mais refina-se a malha, mais próximo da solução analítica se 

chega. Por este motivo, para comparar com o resultado obtido analiticamente adotou-se o 

valor encontrado com a utilização da malha mais fina, obtendo-se o seguinte erro: 
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𝑒 = |
𝑓𝑐 − 𝑓𝑎

𝑓𝑎
| = 18,7% 

 

4.2. DIMENSIONAMENTO DAS CONEXÕES 

4.2.1. Parafusos 

 

Para o Rim Drive projetado neste trabalho necessário dimensionar e selecionar 

parafusos para dois casos: para a junção das vigas laterais com as vigas frontal, intermediária 

e traseira e para a fixação dos mancais nas vigas laterais.  

A junção das vigas que suportam as unidades móveis e motoras (Vigas laterais) com 

as vigas frontal, intermediária e traseira serão feitas a partir de parafusos, Figura 4.19. A 

escolha do uso de parafusos foi feita com o intuito de facilitar o transporte e montagem do 

equipamento. Com as vigas aparafusadas o transporte do Rim Drive pode ser independente, e 

ele poderá ser montado em outros locais para uso futuro.  

 

 

Figura 4.19 - Exemplo de Junta aparafusadas. 

Fonte: Autores, modelado por SolidWorks. 

Decidiu-se que a execução da junção seria feita por parafusos de alta resistência com 

aperto controlado. Neste tipo de junção, os parafusos são tracionados gerando uma pressão de 

contato entre as chapas de forma que uma mova a outra através de uma força de atrito.  
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Primeiramente calcula-se a força horizontal que atuará em cada viga lateral,𝐹𝑐𝑚𝑎𝑥, 

quando o equipamento estiver com a carga máxima, supondo-se esse o maior esforço a ser 

transmitido pela junção. Esta será a força a ser transmitida pelo atrito entre as chapas e então 

divide-se a mesma pelo número de junções para obter a força atuante em cada uma delas, 

neste caso será: 

𝐹𝑗 =
𝐹𝑐𝑚𝑎𝑥

3
 

𝐹𝑗 =
246901 

3
= 82,3 𝑘𝑁 

Sendo 𝐹𝑗 a força por junta. 

Estima-se o número de parafusos que deverão realizar o contato das chapas e então 

divide-se a força por junta por esse número para encontrar a força que deverá ser transmitida 

pelo aperto de cada parafuso. Supondo quatro parafusos por junta, temos: 

𝐹𝑝𝑎 =
𝐹𝑗

𝑛𝑝
 

𝐹𝑝𝑎 =
82300

4
= 20,575 𝑘𝑁 

 

A NBR 8400 relaciona o esforço que deve ser transmitido por parafuso, 𝐹𝑝𝑎, com o 

esforço de tração no parafuso após o aperto da seguinte maneira: 

𝐹𝑝𝑎 =
𝜇 ∗ 𝑇𝑝

𝐹𝑆𝑝
∗ 𝑚 

Sendo: 

𝜇 = coeficiente de atrito entre as chapas de aço, segundo a NBR8400, e neste caso 

adotado como 0,3; 

𝑇𝑝 = o esforço de tração no parafuso após o aperto; 

𝐹𝑆𝑝= o fator de segurança, segundo a NBR8400, em função do caso de solicitação do 

equipamento. Neste caso adotou-se 1,5 já que trata-se do caso I; 

𝑚= o número de planos de atrito, neste caso é igual a 1. 

Então, pôde-se obter o 𝑇𝑝 da seguinte maneira: 
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𝑇𝑝 =
𝐹𝑆𝑝 ∗ 𝐹𝑝𝑎

𝜇 ∗ 𝑚
= 102,875 𝑘𝑁 

 Neste ponto, supondo uma categoria de propriedade para o parafuso, Figura 4.20, 

pode-se obter o limite elástico da categoria, sendo este tabelado ou obtido como: 

𝑆𝑝 = 0,7 ∗ 𝜎𝑒 

 

 

Figura 4.20 - Categorias métricas de propriedades de parafusos de aço. 

Fonte: Elementos de máquinas de Shigley, 8ª ed. 

Assim, obtém-se a área da seção do parafuso para resistir ao esforço 𝑇𝑝 da seguinte 

maneira: 

𝐴𝑡 =
𝑇𝑝

𝑆𝑝
 

 

Supondo a categoria 4,6 para o parafuso, com 𝜎𝑒 = 240 𝑀𝑃𝑎 , obtem-se: 

𝑆𝑝 = 168𝑀𝑃𝑎 

E então: 

𝐴𝑡 = 612,35 𝑚𝑚² 
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Na posse deste valor de área, consulta-se a tabela de áreas equivalentes, Figura 4.21, e 

adota-se o parafuso com a área imediatamente superior a calculada para obter-se o diâmetro 

do parafuso a ser adotado. Neste caso adotou-se o parafuso com diâmetro nominal de 36 

mm. 

 

Figura 4.21 - Diâmetros e áreas de roscas métricas de passo grosso e passo fino. 

Fonte: Elementos de máquinas de Shigley, 8ª ed. 

 

Após calcular o esforço de tração necessário no parafuso e seu diâmetro nominal, 

pode-se calcular o torque necessário a aplicar para que se obtenha tal esforço.Segundo a NBR 

8400: 

𝑀𝑎 = 0,0011 ∗ 𝐶 ∗ 𝑑𝑛 ∗ 𝑇𝑝 
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Sendo 𝐶, um coeficiente tomado pela norma como 0,18 quando utiliza-se parafusos 

com rosca métrica e arruelas no estado de entrega(ligeiramente oleados, sem ferrugem e 

poeira). Assim:  

𝑀𝑎 = 733,293 𝑁𝑚 

 

A fixação dos mancais nas vigas que suportam as unidades móveis e motoras (Vigas 

laterais)  serão feitas a partir de parafusos, Figura 4.22. A escolha do uso de parafusos foi feita 

conforme a especificação do fabricante do mancal.  

 

 

Figura 4.22 - Localização da fixação dos mancais. 

Fonte: Autores, modelado por SolidWorks. 

De forma similar as juntas aparafusadas das vigas, primeiramente calcula-se a força 

horizontal que atuará em cada mancal quando o equipamento estiver com a carga máxima, 

supondo-se esse o maior esforço a ser transmitido pela junção. A força atuante entre cada 

mancal e a viga será: 

𝐹𝑗 =
𝐹𝑐𝑚𝑎𝑥

2
 

𝐹𝑗 =
246901 

2
= 123,4505 𝑘𝑁 

 

Estima-se o número de parafusos que deverão realizar a fixação do mancal pela 

especificação do mesmo, que neste caso serão quatro parafusos, e então divide-se a força por 
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mancal por esse número para encontrar a força que deverá ser transmitida pelo aperto de cada 

parafuso.  

𝐹𝑝𝑎 =
𝐹𝑗

𝑛𝑝
 

𝐹𝑝𝑎 =
123450,5

4
= 30,863 𝑘𝑁 

 

Pela NBR 8400 calcula-se o esforço de tração no parafuso após o aperto da seguinte 

maneira: 

𝐹𝑝𝑎 =
𝜇 ∗ 𝑇𝑝

𝐹𝑆𝑝
∗ 𝑚 

Então, pôde-se obter o 𝑇𝑝 da seguinte maneira: 

𝑇𝑝 =
𝐹𝑆𝑝 ∗ 𝐹𝑝𝑎

𝜇 ∗ 𝑚
= 154,315 𝑘𝑁 

 Neste ponto, supondo uma categoria de propriedade para o parafuso, Figura 4.20, 

pode-se obter o limite elástico da categoria, sendo este tabelado ou obtido como: 

𝑆𝑝 = 0,7 ∗ 𝜎𝑒 

Supondo a categoria 4,6 para o parafuso, com 𝜎𝑒 = 240 𝑀𝑃𝑎 , obtém-se: 

𝑆𝑝 = 168𝑀𝑃𝑎 

Assim, obtém-se a área da seção do parafuso para resistir ao esforço 𝑇𝑝 da seguinte 

maneira: 

𝐴𝑡 =
𝑇𝑝

𝑆𝑝
 

E então: 

𝐴𝑡 = 918,54 𝑚𝑚² 

 

Na posse deste valor de área, consulta-se a tabela de áreas equivalentes, Figura 4.21, e 

adota-se o parafuso com a área imediatamente superior a calculada para obter-se o diâmetro 

do parafuso a ser adotado. Neste caso adotou-se o parafuso com diâmetro nominal de 42 

mm. 
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Após calcular o esforço de tração necessário no parafuso e seu diâmetro nominal, 

pode-se calcular o torque necessário a aplicar para que se obtenha tal esforço.Segundo a NBR 

8400: 

𝑀𝑎 = 0,0011 ∗ 𝐶 ∗ 𝑑𝑛 ∗ 𝑇𝑝 

Sendo 𝐶, um coeficiente tomado pela norma como 0,18 quando utiliza-se parafusos 

com rosca métrica e arruelas no estado de entrega (ligeiramente oleados, sem ferrugem e 

poeira). Assim:  

𝑀𝑎 = 1283,28 𝑁𝑚 

4.2.2. SOLDAS 

 

A determinação das tensões nos cordões de solda das juntas soldadas é um problema 

muito complexo, em virtude, mormente, do grande número de configurações que podem ter as 

junções soldadas. Por essa razão não é possível ainda formular prescrições precisas dentro das 

normas para cálculo dos equipamentos de levantamento. A Norma NBR 8400 limita-se a dar 

algumas indicações gerais sobre o assunto. 

Qualquer método de cálculo supõe imperativamente uma junta bem executada, isto é, 

com penetração total e uma forma adequada, para que a ligação entre os elementos e o cordão 

não apresente nem descontinuidade, nem variação brusca, crateras ou mordeduras. O 

dimensionamento do cordão deve ser adaptado aos esforços a transmitir.É desnecessário levar 

em consideração as contrações de tensões localizadas devidas à concepção da junta, e 

tampouco as tensões residuais. 

Nas junções soldadas, conforme a Figura 4.23, supõe-se que o metal da solda possui 

características pelo menos tão boas quanto as do metal base, que neste caso será o Aço SAE 

1045. A tensão de ruptura dos metais de adição utilizados deverá ser no mínimo igual à do 

metal base. 
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Figura 4.23 - Localização da Junção Soldada. 

Fonte: Autores, modelado por SolidWorks. 

 

Segundo a NBR 8400 as tensões desenvolvidas na junções soldadas quando sujeitas à 

tração e compressão longitudinal, não devem ultrapassar as tensões admissíveis dadas por: 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑒

1,5
= 380 𝑀𝑃𝑎 

Para o cisalhamento os cordões de solda a tensão cisalhante admissível tem o seguinte 

valor: 

𝜏𝑎 =
𝜎𝑎

√2
= 268,7 𝑀𝑃𝑎 

A solda é um importante parâmetro na análise, sendo necessária a sua verificação 

quanto a fadiga. Para isso, foi determinado o detalhe da solda de acordo com a norma, que 

divide os detalhes da solda em 5 tipos: pouco risco de ruptura (𝐾0), risco moderado de ruptura 

(𝐾1), risco médiode ruptura (𝐾2), importante ameaça de ruptura (𝐾3) e ameaça de ruptura 

muito importante (𝐾4). 

Para a verificação da fadiga na solda é necessário saber qual as tensões máximas e 

mínimas a que a junta soldada está submetida. A junção das vigas laterais estão submetidas a 

uma tensão mínima referente a menor bobina descarregada (25 toneladas) e uma tensão 

máxima referente a carga máxima (300 toneladas). Sendo assim, calculou-se a razão de 

solicitação 𝑅𝑠 para cada junção. 

𝑅𝑠 =
𝜎𝑣1

𝜎ℎ𝑡 + 𝜎𝑣𝑡
≅ 0,1 
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Onde: 

𝜎𝑣1 =Tensão normal devido ao peso próprio; 

𝜎ℎ𝑡 = Tensão normal total devido as solicitações horizontais; 

𝜎𝑣𝑡 = Tensão normal total devido as solicitações verticais; 

 

Calculada a razão 𝑅𝑠 ≅ 0,1, conhecendo-se o aço utilizado e o grupo da estrutura 

(Grupo 4), obteve-se no gráfico da Figura 4.24 e na Tabela 4.4o valor da tensão limite de 

fadiga da solda (𝜎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎). Este valor é comparado com a tensão equivalente calculada para cada 

junção. 

 

 
Figura 4.24 - Tração e compressão em solda, limite de fadiga. 

Fonte: NBR 8400 
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Tabela 4.4 - Tração e compressão, GR.4. 

Fonte: NBR 8400 

A solda em questão foi identificada na NBR 8400 como sendo do tipo 𝐾1 (risco 

moderado de ruptura), referência 1,1 conforme a Figura 4.25, sendo seu limite de fadiga de 

𝜎𝑠𝑜𝑙𝑑𝑎 = 240 𝑀𝑃𝑎 para todas as soldas de fabricação. 

 
Figura 4.25 - Referência e tipo de detalhe de solda de fabricação das junções. 

Fonte: NBR 8400 

Assim, o cordão de solda utilizado na fabricação das junções das vigas laterais do 

Rim-drive será do tipo Junta de topo com penetração total e com chanfro em meio V (Figura 

4.26). O processo de soldagem utilizado será o de solda com Eletrodo Revestido (SMAW), 
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Figura 4.27, com consumíveis tipo E 6018, com composição química compatível com o aço 

utilizado no projeto. 

 
Figura 4.26 - Chanfro em meio V. 

Fonte: Autores. 

 

 

Figura 4.27 - Esquema do Processo de soldagem por Eletrodo Revestido. 

Fonte: Soldagem - Processos e Metalurgia, Ed. Edgard Blucher. 

4.3. DIMENSIONAMENTO DOS MECANISMOS 

4.3.1. Moto redutores 

 

Pode-se fazer a seleção dos motores elétricos de diferentes maneiras. Nestereferido 

trabalho foi escolhido dimensioná-los levando-se em consideração as potências de aceleração 

e de regime, segundo Ernest H. (1972). Para a potência de aceleração, considera-se o fato do 

motor fornecer a potência necessária para acelerar toda a massa da Bobina somada a carga de 

serviço até a velocidade de rotação desejada. Sendo assim a mesma é obtida, em kW, através 

da seguinte fórmula: 

 

𝑃𝑎 =  
𝑚𝑡 ∗ vT ∗ vT ∗ 𝛽

𝑡𝑎 ∗ 𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡 ∗ 1000
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Sendo: 

𝛽= coeficiente que considera a inércia das massas em rotação, sendo estimado 

entre 1,1 e 1,2; 

𝑡𝑎 = tempo de aceleração em segundos [s]; 

𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡= o rendimento mecânico do sistema de translação. 

A outra potência a considerar no dimensionamento dos motores é a potência de 

regime, necessária para manter a massa em rotação em velocidade constante. Esta potência é 

obtida, em kW, através da seguinte fórmula: 

𝑃𝑟 =  
𝑃𝑡 ∗ 𝑊𝑡 ∗ vT

𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡 ∗ 1000
 

Sendo: 

𝑃𝑡= a força peso total a ser rotacionada, obtida pela soma do peso próprio da Bobina 

somada a carga de serviço [kN]; 

𝑊t= a resistência específica ao deslocamento, obtida conforme Ernst (Tabela 4.5), em 

função do diâmetro das rodas (mm) [N/kN]. 

 

Tabela 4.5 - Diâmetro da roda / resistência específica ao deslocamento. 

Dr (mm) 200 250 300 400 500 630 710 800 900 

Wt (N/kN) 10,5 9,5 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5 

Fonte: Ernst, H. Aparatos de Elevación y Transporte, vol. I e II, Editorial Blume 

Após a realização dos cálculos das potências de aceleração e de regime, obtém-se a 

potência de seleção dos motores, em kW, utilizando-se a fórmula: 

 

𝑃𝑠 =  
𝑃𝑎 + 𝑃𝑟

𝐾𝑚
 



77 

 

Sendo: 

𝐾𝑚= o coeficiente que considera o conjugado máximo do motor e o conjugado 

nominal, variando entre 1,7 e 2,0. 

Assim, estima-se as potências de aceleração, de regime e então a potência de 

seleção.Para o cálculo da potência de aceleração utilizou-se: 

𝑚𝑡 = 150 × 103 𝑘𝑔,  

vT =  2,5 𝑚 𝑠⁄ ,  

𝛽 = 1,2, para que a potência seja a maior possível,  

𝑡𝑎 = 5 𝑠, e supôs-se 𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡 = 0,8.  

 

Então  

𝑃𝑎 =  
𝑚𝑡 ∗ vT ∗ vT ∗ 𝛽

𝑡𝑎 ∗ 𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡 ∗ 1000
 

𝑃𝑎 = 281,25 𝑊. 

Para a potência de regime utilizou-se: 

𝑃𝑡 = 1471,5 𝑘𝑁,  

𝑊𝑡 = 8,0 𝑁 𝑘𝑁⁄  e os mesmos valores anteriormente utilizados para vT e 𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡.  

 

Obteve-se: 

𝑃𝑟 =  
𝑃𝑡 ∗ 𝑊𝑡 ∗ vT

𝜂𝑚𝑒𝑐𝑡 ∗ 1000
 

𝑃𝑟 = 36,79 𝑊. 

Feito isto, estimou-se a potência de seleção utilizando 𝐾𝑚 = 1,7, para que a potência 

de seleção fosse a maior possível. Por fim obteve-se: 

𝑃𝑠 =  
𝑃𝑎 + 𝑃𝑟

𝐾𝑚
 

𝑃𝑠 = 187,08 𝑊 = 0,187 𝑘𝑊 
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Após os cálculos acima, utilizando os valores das potências de aceleração e de 

regime, considerando que são duas rodas motoras, selecionou-se dois  moto-redutores 

do fabricante SEW-Eurodrive, do modelo KAZ 127R77 DR 63L4BM – EV1R, 220/440 V, 

60 Hz (Figura 4.28), com potência nominal de 0,25kW para cada roda, rendimento de 

88%, e peso de 480 kg. Este moto-redutor é equipado com freios. 

 
Figura 4.28 - Moto Redutor SEW-Eurodrive, modelo KAZ 127R77 DR 63L4BM – 

EV1R. 

Fonte: Manual SEW-Eurodrive 

4.3.2. Mancais 

 

De acordo com Shigley em seu livro “Projeto de Engenharia Mecânica” (2005) e com 

os estudos de projeto de máquinas podem-se afirmar que: 

𝐹𝑟𝑜𝑙 =
2 ∗ 𝐹𝑅

𝐷𝑟
∗ (𝑓 + 𝜇 ∗

𝑑

2
) 

Onde:  

𝐹𝑟𝑜𝑙= a resistência ao rolamento por atrito no eixo da roda; 

𝐹𝑅= a força exercida pelo peso próprio e a carga de serviço; 

 𝑓= o coeficiente de atrito de rolamento; 

𝜇= o coeficiente do rolamento; 
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𝑑= o diâmetro do eixo; 

𝐷𝑅= o diâmetro da roda. 

Assim, tem-se: 

 

𝑓 = 0,5 para aço/aço 

𝜇 = 0,02 para mancais de rolamento 

𝑑 = 170 𝑚𝑚 

𝐷𝑅 =  500 𝑚𝑚 

𝐹𝑅 = 743,74 𝑘𝑁 

 

Assim: 

𝐹𝑟𝑜𝑙 =
2 ∗ 𝐹𝑅

𝐷𝑟
∗ (𝑓 + 𝜇 ∗

𝑑

2
) 

𝑭𝒓𝒐𝒍 = 𝟏𝟐𝟐𝟑, 𝟗𝟓 𝐤𝑵 

 

A partir deste valor foi selecionado o mancal Pillow Block Bipartido SAF-XT 6 1/2” 

do fabricante Baldor-DODGE, conforma mostrado na Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29 - Mancal Pillow Block SAF-XT 6 1/2”, Fabricante Baldor-DODGE. 

Fonte: Manual Baldor-DODGE. 
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4.3.3. Rodas 

De acordo com a NBR 8400 sabe-se que inicialmente deve-se calcular a força mínima 

e máxima por roda. 

𝐹𝑟

𝑏 ∗ 𝐷𝑟
≤ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑐1 ∗ 𝑐2 

Para determinar as cargas médias, 𝐹𝑟, tomam-se as cargas máximas e mínimas 

suportadas pelas rodas: 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛 + 2 ∗ 𝐹𝑟𝑚á𝑥

3
 

A norma estipula que para determinar a largura útil do boleto do trilho, 𝑏, utiliza-se as 

fórmulas abaixo: 

𝑏 = 𝑙𝑎 − 2 ∗ 𝑟, para trilhos com superfície de rolamento plana; 

𝑏 = 𝑙𝑎 −
4

3
∗ 𝑟, para trilhos com superfície de rolamento curva. 

Porém, no caso deste projeto, assumisse a largura do flange da bobina com a largura 

do boleto de um trilho com superfície de rolamento plana, ou seja, 𝑏 =  300 𝑚𝑚. Para 

determinar as outras variáveis da expressão: 𝑃𝑙𝑖𝑚, 𝑐1 e 𝑐2, consultamos as Tabelas 4.6, 4.7 e 

4.8 a seguir: 

Tabela 4.6 - Pressão limite. 

𝜎𝑟 do material (daN/mm2) Pressão limite 𝑃𝑙𝑖𝑚 

> 50 

> 60 

> 70 

> 80 

0,50 

0,56 

0,65 

0,72 

Fonte: Norma NBR 8400 

 



81 

 

Tabela 4.7 - Valores de 𝒄𝟏 em função da rotação da roda. 

Rotação da 

roda (rpm) 
𝑐1 

Rotação da 

roda (rpm) 
𝑐1 

Rotação da 

roda (rpm) 
𝑐1 

200 

160 

125 

112 

100 

90 

80 

71 

63 

56 

0,66 

0,72 

0,77 

0,79 

0,82 

0,84 

0,87 

0,89 

0,91 

0,92 

50 

45 

40 

35,5 

31,5 

28 

25 

22,4 

20 

18 

0,94 

0,96 

0,97 

0,99 

1 

1,02 

1,03 

1,04 

1,06 

1,07 

16 

14 

12,5 

11,2 

10 

8 

6,3 

5,6 

6 

1,09 

1,1 

1,11 

1,12 

1,13 

1,14 

1,15 

1,16 

1,17 

Fonte: Norma NBR 8400 

Tabela 4.8 - Valores de 𝒄𝟐. 

Grupo de mecanismo 𝑐2 

1 Bm – 1 Am 

2 m 

3 m 

4 m – 5 m 

1,12 

1 

0,9 

0,8 

Fonte: Norma NBR 8400 

Para calcular o diâmetro de cada roda usa-se a seguinte expressão: 

𝐷𝑅 ≥
𝐹𝑅

𝑏 ∗ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∗ 𝑐1 ∗ 𝑐2
 

 

Para determinar as cargas médias, 𝐹𝑟, tomam-se as cargas máximas e mínimas 

suportadas pelas rodas: 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛 + 2 ∗ 𝐹𝑟𝑚á𝑥

3
 

 

A Força mínima, 𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛, é determinada pela menor bobina descarregada (peso de 25 

toneladas) dividida por cada roda. 
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𝐹𝑟𝑚𝑖𝑛 = 53,044 𝑘𝑁 

 

A Força máxima, 𝐹𝑟𝑚á𝑥, é determinado pela bobina de maior dimensão carregada, 

dividida pelo número de rodas. Ele foi calculado no dimensionamento da viga da estrutura da 

base, e vale 𝐹𝑟𝑚á𝑥 = 636,527 𝑘𝑁, logo: 

 

𝐹𝑟 =
𝐹𝑚𝑖𝑛 + (2 × 𝐹𝑚á𝑥)

3
=

53,044 + (2 × 636,527)

3
⇒ 𝐹𝑟 = 442,03 𝑘𝑁 

 

Das Tabelas 4.7 e 4.8 também extraímos 𝑐1 e 𝑐2. Porém𝑐1 é dado pela rotação da roda, 

que ainda não está determinada. E 𝑐2 é dado pela classe do mecanismo. Assim supõe-se que 

𝑐1 = 1. 

Desse modo terem-se: 

 

𝐷𝑟 ≥
𝐹𝑟

𝑏 ∙ 𝑃𝑙𝑖𝑚 ∙ 𝑐1 ∙ 𝑐2
⇒ 𝐷𝑟 ≥

442,03 × 103

300 ∙ (0,5 × 10) ∙ 1 ∙ 0,8
 

𝐷𝑅 ≥ 368,4 𝑚𝑚 

 

Normalizando, temo 𝐷𝑅 ≥ 400 𝑚𝑚. Com esse valor para o diâmetro da roda podemos 

calcular suas rotações: 

 

𝑛𝑟 =
𝑣𝑇

𝜋 ∗ 𝐷𝑅
 

𝑛𝑟 = 118,8 𝑟𝑝𝑚 

 

Com o valor da rotação consultamos a Tabela 4.7de 𝑐1 e interpolando os valores 

temos, 𝑐1 = 0,78  para achar um novo diâmetro e rotação. 

 

𝐷𝑅 ≥ 472,3 𝑚𝑚 

Normalizando 𝐷𝑅 ≥ 500 𝑚𝑚 e consequentemente 𝑛𝑟 = 95,04 𝑟𝑝𝑚 
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Utilizando um Coeficiente de Segurança igual a 1,22 obtemos para a usinagem da roda 

as seguintes dimensões representadas nos desenhos técnicos do Apêndice 10.1. 
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5. ANÁLISE ESTRUTURAL GERAL 

 

Para realização do Estudo Estático da estrutura do equipamento é utilizado o valor 

máximo de carga adicionando ao cálculo o peso próprio dos mecanismos. Além disso é 

considerado o caso mais crítico, que neste caso é o da viga que possui maior solicitação, de 

forma similar ao que foi feito na Seção 4.1.1.2. 

5.1. ESTUDO ESTÁTICO 

Para análise estrutural da viga, temos que a solicitação máxima devido a carga é dada 

por 𝐹 = 𝑅𝑎𝑦 = 427,646 𝑘𝑁 e a solicitação máxima devido ao peso próprio é 𝑃 =

5554,03 𝑁. Assim, pode ser feita a análise estática em cada viga de forma generalizada, 

utilizando como solicitação máxima a força 𝑅𝑚á𝑥 = 𝐹 + 𝑃 ≅ 433,2 𝑘𝑁. A Figura 5.1 ilustra 

o Diagrama de corpo livre da viga que recebe o esforço. 

 

 

Figura 5.1 - Diagrama de Corpo Livre das vigas sob carregamento máximo. 

Fonte: Autores 
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Determinando a Força de Reação do solo na viga, que é dado pelo carregamento 

distribuído W: 

 

∑ Fy = 0 ⇒ (L × W) − (2F) = (4,983 × W) − [(433,2 × 103) × 2) = 0 

⇒ 𝑾 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟖𝟕𝟏 𝒌𝑵/𝒎 

Encontrando a Força Cortante Máxima e o Momento Fletor Máximo da viga: 

 

Seção 1:0 < x < 0,7995 (Figura 5.2) 

 

Figura 5.2 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 1. 

Fonte: Autores. 

 

∑ Fy = 0 ⇒ (W × x) − V = 0 ⇒ ( 173,871 × x) − V = 0 ⇒ 𝑽 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟖𝟕𝟏 𝒙 𝒌𝑵 

∑ M = 0 ⇒ −[(W ∙ x) ∙ (𝑥
2⁄ )] + M = −[ ( 173,871 ∙ x) ∙ (𝑥

2⁄ )] + M = 0 ⇒ 

⇒ 𝑴 = 𝟖𝟔, 𝟗𝟑𝟓 𝒙𝟐 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Seção 2:0,7995 < x < 4,1835 (Figura 5.3) 

 

 

Figura 5.3 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 2. 

Fonte: Autores. 
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∑ Fy = 0 ⇒ (W ∙ x) − F − V = 0 ⇒ ( 173,871 ∙ x) − 433,2 − V = 0 ⇒ 

⇒ 𝑽 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟖𝟕𝟏 𝒙 − 𝟒𝟑𝟑, 𝟐 𝒌𝑵 

 

∑ M = 0 ⇒ −[(W ∙ x) ∙ (𝑥
2⁄ )] + (F ∙ (x − 0,7995)) + M = 0 ⇒ 

⇒ −[(173,871 ∙ x) ∙ (𝑥
2⁄ )] + (433,2 ∙ (x − 0,7995)) + M = 0 ⇒ 

⇒ 𝑴 = 𝟖𝟔, 𝟗𝟑𝟓 𝒙𝟐 − 𝟒𝟑𝟑, 𝟐 𝒙 + 𝟑𝟒𝟔, 𝟑𝟒𝟑 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Seção 3:0,7995 < x < 4,1835 (Figura 5.4) 

 

Figura 5.4 - Força Cortante e Momento Fletor da Seção 3. 

Fonte: Autores. 

 

∑ 𝐹𝑦 = 0 ⇒ (𝑊 ∙ (4,983 − 𝑥)) + 𝑉 = 0 ⇒ 𝑉 = −(173,871 ∙ (4,983 − 𝑥)) = 0 ⇒ 

⇒ 𝑽 = 𝟏𝟕𝟑, 𝟖𝟕𝟏𝒙 − 𝟖𝟔𝟔, 𝟑𝟗𝟗 𝒌𝑵 

∑ M = 0 ⇒ − M + [W ∙ (4,983 − x) ∙ (
4,983 − 𝑥

2
)] = 0 ⇒ 

⇒ M = [173,871 ∙ (4,983 − x) ∙ (
4,983 − 𝑥

2
)] ⇒ 

⇒ 𝑴 = 𝟖𝟔, 𝟗𝟑𝟓 𝒙𝟐 − 𝟖𝟔𝟔, 𝟑𝟗𝟗 𝒙 + 𝟐𝟏𝟓𝟖, 𝟔𝟑𝟑 𝒌𝑵. 𝒎 

 

Com as condições de carregamento dadas e com os valores acima calculados, pode-se 

desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor (Figura 5.5), determinando assim 

os valores máximos absolutos |𝑽|𝒎á𝒙 e |𝑴|𝒎á𝒙. 
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Figura 5.5 - Diagrama de Força Cortante e de Momento Fletor de cada viga 

Transversal. 

Fonte: Autores, com Excel 2013. 
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Através dos Diagramas acima foi determinado o valor absoluto máximo do Cortante e 

do Momento Fletor, respectivamente: |𝑽|𝒎á𝒙 ≅ 𝟐𝟗𝟒, 𝟏𝟖𝟗𝒌𝑵 e |𝑴|𝒎á𝒙 ≅ 𝟏𝟗𝟑, 𝟑𝟏𝟑𝒌𝑵. 𝒎 . 

Assim, com o perfil escolhido (W410 x 38,8), sabendo suas propriedades, conforme 

Tabela 4.3, podemos o Estado de tensões da viga para verificar se esta atende ao critério de 

falha. Para isso será utilizado novamente o Critério de Von Misses. 

 

𝜎𝐵 =
𝑀 ∙ 𝐶

𝐼
⇒ 𝜎𝐵 =

(193,313 × 103) ∙ (0,1907)

125,3 × 10−3
⇒ 𝜎𝐵 = 0,294 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥 =
|𝑀|𝑚á𝑥

𝑊𝑚𝑖𝑛
⇒ 𝜎𝑚á𝑥 =

193,313 × 103

6,28 × 10−4
⇒ 𝜎𝑚á𝑥 = 307,82𝑀𝑃𝑎 

 

𝜎𝑚á𝑥 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 ; 𝜎𝐵 < 𝜎𝑎𝑑𝑚 

 

𝜏𝐵 =
𝑉 ∙ 𝑄

𝐼 ∙ 𝑡
⇒  𝜏𝐵 =

𝑉 ∙ (�̅� ∙ 𝐴′)

𝐼 ∙ 𝑡
⇒ 

⇒ 𝜏𝐵 =
(294,189 × 103) ∙ [(203,9 × 10−3) ∙ (1,232 × 10−3)]

(125,3 × 10−3) ∙ (0,0064)
⇒ 

⇒  𝜏𝐵 = 92,156 𝑘𝑃𝑎 

 

Desenhando o Círculo de Mohr, conforme a Figura 5.6: 

 
Figura 5.6 - Ciclo de Mohr. 

Fonte:Autores. 
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𝐶 =
𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦

2
⇒ 𝐶 =

𝜎𝐵 + 0

2
⇒ 𝐶 = 0,147 𝑀𝑃𝑎 

𝑅 = √(
𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦

2
)

2

+ (𝜏𝑥𝑦)
2

⇒ 𝑅 = √(
𝜎𝐵 − 0

2
)

2

+ (𝜏𝐵)2 ⇒ 𝑅 = 173,498 𝑘𝑃𝑎 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝐶 + 𝑅 ⇒ 𝜎𝑚á𝑥 = 320,498 𝑘𝑃𝑎 

𝜎𝑚𝑖𝑛 = 𝐶 − 𝑅 ⇒ 𝜎𝑚𝑖𝑛 = −26,498 𝑘𝑃𝑎 

 

𝜎𝑚á𝑥
2 − 𝜎𝑚á𝑥𝜎𝑚𝑖𝑛 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2 < 𝜎𝑒
2 ⇒ 111913,668 < 𝜎𝑒

2 ⇒ 334,535 𝑘𝑃𝑎 < 𝜎𝑒 

 

Desta forma, o perfil escolhido atende ao Critério de Falha de Von Misses. 

  

5.2. ANÁLISE E RESULTADOS 

Assim, após a verificação final da estrutura e o dimensionamento de todos os 

mecanismos segundo a NBR 8400 e outras referências de projeto em engenharia mecânica, já 

citadas no escopo deste projeto, foi verificar que através dos cálculos obteve-se um resultado 

satisfatório, levando-se em conta os requisitos de projeto (Figura 5.7). 

 

Figura 5.7–Equipamento (Rim drive) Projetado. 

Fonte:Autores. 

Através da análise estrutural geral foi possível observar que a estrutura suporta as cargas de 

serviço e de peso próprio atendendo os critérios de projeto e de falha. 
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6. FUNDAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

  

Depois da realização do dimensionamento do equipamento, conforme desenvolvido 

acima, se vê necessário especificar a condição na qual o Rim Drive projetado deve ser 

posicionado na situação real de operação. Para isso é preciso especificar como deve ser feita a 

acomodação do equipamento no solo e as características de fundação necessárias para o bom 

funcionamento do equipamento no chão de fábrica. 

Antes de toda aplicação do equipamento na planta de produção de uma fábrica é 

preciso realizar um estudo sobre o tipo de solo ao qual o equipamento será posicionado. Em 

seguida o solo deve ser preparado para atender os requisitos de projeto. 

É necessário levar em conta as cargas dinâmicas e estáticas máximas, vistas nas seções 

anteriores deste projeto, para em seguida especificar a preparação do solo para suportá-las 

adequadamente, afim de garantir o nivelamento do equipamento e evitar vibrações excessivas 

durante o funcionamento do mesmo. 

Para isso o primeiro passo a ser realizado é a compactação adequada do solo, que é um 

processo mecânico através do qual se impões ao solo uma redução do volume, com o objetivo 

de melhorar as características mecânicas e hidráulicas do mesmo, proporcionando-lhe um 

acréscimo de resistência, uma maior rigidez e redução da compressibilidade e permeabilidade, 

evitando que a base de concreto a ser construída sobre ele venha a afundar devido a 

movimentação do mesmo. 

Após a realização da compactação do solo inicia-se a construção de uma base de 

concreto armado, que irá suportar junto ao solo todo o peso do equipamento e da carga a ser 

movimentada por ele, com o objetivo de distribuir tal carga por uma área no solo maior que a 

área ocupada pelo equipamento, garantindo que o concreto não ceda como o equipamento em
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operação. Tal estrutura deverá possuir uma espessura de 400 mm e deve seguir as exigências 

da NBR 6118 que especifica o procedimento para projetos de estrutura de concreto. 
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7. TÓPICOS DE SEGURANÇA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

Toda a parte elétrica do equipamento será feita seguindo a norma NR-10 e o 

equipamento será adaptado para atender a norma de segurança NR-12 

7.1. SEGURANÇA EM OPERAÇÃO 

De acordo com a NR 11 e NR 12 – Transporte, movimentação, armazenagem e 

manuseio de materiais – pode-se citar as seguintes medidas e sistemas de segurança a serem 

aplicadas ao projeto: 

 Todos os operadores que forem manusear o Rim Drive devem ser ter treinamento específico 

e usar EPIs, apropriados a todo momento que estiverem dentro do galpão; 

 Em todo o equipamento será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho 

permitida; 

 Os motores devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência, por 

meio dos quais possam ser evitadas situações de perigo latente e evidente; 

 O equipamento deverá possuir sinal de advertência sonora (buzina) e visual; 

7.1.1. Dispositivos de parada de emergência 

Dispositivos de parada de  emergência (Figura 7.1) são dispositivos com acionadores, 

geralmente na forma de botões tipo cogumelo na cor vermelha, colocados em local visível no 

equipamento ou próximo dele, sempre ao alcance do operador e que, quando acionados, tem a 

finalidade de estancar o movimento da máquina, desabilitando seu comando. 
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Figura 7.1 - Dispositivo de parada de emergência. 

Fonte: www.bannerengineering.com 

7.1.2. Sinalizadores de Advertência 

 

Como a NR 11 prevê, todo equipamento de transporte tenha um sinalizador para 

quando a ele estiver em uso. 

É importante que estes sinalizadores chamem atenção tanto visualmente quanto 

sonoramente. Por isso foi escolhido o seguinte sinalizador: SIRLAMP MS 5, Figura 7.2, do 

fornecedor Hartins. 

De acordo com o fornecedor este sinalizador foi desenvolvido para instalações de 

maquinários industriais de movimentação de carga. 

 

Figura 7.2 - Sinalizador. 

Fonte: www.hartins.com.br 
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7.2. MANUTENÇÃO 

A Manutenção é um processo que visa um maior tempo de utilização do equipamento 

visando um maior rendimento do mesmo, resultando em trabalho em condições seguras e 

redução de custos com paradas.É o conjunto de atividades e recursos aplicados ao serviço do 

equipamento que visa garantir a continuidade de sua função dentro de parâmetros de 

disponibilidade, qualidade, prazo, custos e vida útil adequados. 

Ações são necessárias para que um item seja conservado, adequado, restaurado, 

substituído e prevenido de modo a poder permanecer de acordo com uma condição especifica 

estabelecida pelo fabricante. 

Todo equipamentos necessitade manutenções, para garantir uma boa operação, 

funcionalidade e principalmente a confiabilidade dos mesmos. Esta não garante somente a 

integridade do equipamento mas também a segurança, pois a não realização da manutenção 

coloca em risco a integridade física das pessoas envolvidas. 

Existem três tipos de manutenção que podem e devem ser realizadas em todo 

equipamento: corretiva, preventiva e preditiva. 

A manutenção corretiva trata de uma manutenção não planejada e tem como objetivo a 

localização, correção, restauração, recuperação, reparação de anomalias, defeitos e/ou 

quebras, que tenha cessado ou diminuído a capacidade do equipamento de exercer as funções 

para as quais foi projetado.Este procedimento tem como alvo principal a correção imediata de 

um defeito, a fim de retomar o mais rápido possível as atividades produtivas do mecanismo a 

qual foi submetido a falha. 

Além disso, este tipo de manutenção, normalmente implica em custos altos, pois a 

falha inesperada pode acarretar perdas de produção e queda de qualidade do produto. 

A manutenção preventiva é uma manutenção planejada que tem como objetivo 

reparar, lubrificar, ajustar, recondicionar os equipamentos.É baseada em histórico de quebras 

em funcionamento, ou histórico das revisões periódicas realizadas. Tem por ideia central 

reduzir, evitar a falha ou queda no desempenho, obedecendo a um plano previamente 

elaborado, baseado em intervalos definidos de tempo. 
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Utilizam-se processos estatísticos que determinam a vida média útil de componentes e 

obedece a um padrão previamente esquematizado, que estabelece paradas periódicas com a 

finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas, assegurando assim o funcionamento 

perfeito do equipamento por um período pré-determinado. 

A manutenção preditiva é o acompanhamento periódico do equipamento, baseado na 

análise de dados coletados através de monitoramento ou inspeções em campo, indicando as 

condições reais de funcionamento do equipamento com base em dados que informam o seu 

desgaste.Trata-se de um processo que prediz o tempo de vida útil dos componentes dos 

equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem aproveitado. 

Assim, para a manutenção do Rim-drive dimensionado no escopo deste projeto serão 

seguidas as orientações dos fabricantes de cada mecanismo citado acima. 

A Tabela 7.1 e a Figura 7.3 especificamrespectivamente o intervalo de manutenção 

dos moto-redutores da SEW-Eurodrive e o intervalo de substituição do lubrificante dos 

redutores, selecionados para o equipamento dimensionado. 

Tabela 7.1 - Intervalo de manutenção do Moto-redutor SEW Eurodrive. 

 

Fonte: Manual do moto-redutor SEW Eurodrive 
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Figura 7.3 - Intervalo de substituição de lubrificantes dos redutores. 

Fonte: Manual do moto-redutor SEW Eurodrive 

Para os mancais de Pillow Block de montagem direta do fabricante DODGE 

Engineering são recomentados os seguintes procedimentos, segundo as Tabela 7.2 e 7.3: 
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Tabela 7.2 - Manutenção e lubrificaçãodo Mancal Pillow Block. 

Manutenção Lubrificação com Graxa Lubrificação com Óleo 

Remova a tampa do 

alojamento para inspecionar 

o mancal e o 

lubrificante.Antes da 

remontagem, é importante 

que as vedações de anel em 

V sejam removidas se as 

ferramentas de instalação da 

vedação TRIPLE TECT não 

estiverem disponíveis. Se 

disponível, não remova as 

vedações e siga a instalação 

da tampa descrita no manual 

de instruções de vedações. 

Para proteger devidamente 

os mancais durante a 

instalação, encha totalmente 

o casquilho do mancal, 

repleto de graxa, 

imediatamente depois de ter 

montado devidamente o 

mancal no eixo. 

 

Normalmente, a lubrificação 

por óleo é exigida em altas 

velocidades, cargas elevadas 

ou sempre que uma fonte 

externa está fluindo no 

mancal. Lubrificação de óleo 

podem ser estática ou 

circulante. Com óleo 

estático, enchaa cavidade 

com óleo até a linha central 

do rolamento inferior. O 

óleo só deve ser adicionado 

quando o mancal não estiver 

operando. O nível do óleo 

estático e o nível do óleo em 

execução deve ser marcado 

no medidor derespiro de 

óleo e devidamente 

identificado. 

Fonte: Manual do Mancal Pillow Block DODGE Engineering. 

Tabela 7.3 - Intervalos de relubrificação (meses). 

 

Fonte: Manual do Mancal Pillow Block DODGE Engineering. 

Os parafusos e porcas das junções aparafusadas do equipamento devem ser verificados 

a cada 500 ciclos de operação, devido as vibrações do equipamento. O torque necessário de 

aperto deve seguir as especificações de projeto, conforme estipulado na Seção 4.2.1 acima. 



98 

 

A Tabela 7.4 apresenta uma lista de práticas aceitáveis e inaceitáveis que 

proporcionam um controle de risco geral do equipamento. 

Tabela 7.4 - Práticas de manutenção. 

PRÁTICAS INACEITÁVEIS PRÁTICAS ACEITÁVEIS 

 Manutenção realizada durante a operação; 

 Falha não reportada; 

 Utilização do equipamento após falha; 

 Ausência de trava de segurança para a 
manutenção; 

 As tarefas de manutenção devem ser 
planejadas de modo a não coincidir com a 
operação; 

 Toda manutenção deve estar concluída 
antes do início da operação; 

 A área deve ser sinalizada 
adequadamente; 

 A área deve ser inspecionada antes de 
liberada para operação; 

 Parada imediata após falha. 

Fonte: Autores. 
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8. ANÁLISE DE CUSTO 

 

Como todo projeto visa o lucro, a análise de custos é essencial para determinar sua 

viabilidade. Um projeto com alta taxa de atratividade é essencial quando um investidor 

precisa tomar uma decisão entre duas aplicações de investimento. 

Para isso foi realizado um estudo de custos e uma comparação com preços de mercado 

para o equipamento desenvolvido neste projeto, além da cotação de fornecedores para os 

materiais utilizados na construção do equipamento. As taxas de câmbio utilizadas para a 

conversão de valores referem-se ao dia 26 de julho de 2015. Com o auxílio de sites 

especializados em análise de custos, do programa Excel 2013 (Microsoft Office) e de valores 

de referência praticados pelo mercado, estimou-se o custo do projeto, subdividindo em 

estrutura e mecanismos. 

A seguir são apresentadas duas tabelas (Tabela 8.1 e Tabela 8.2) que especificam o 

custo dos matérias utilizados e da mão de obra. 
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Tabela 8.1 - Tabela Geral de Análise de custo de Materiais. 

MATERIAL QTD. VALOR UNIT. TOTAL 

Vigas Perfil Abas Largas W 410 x 38,8 (SAE 1045) 1668,4 kg R$ 2,47 / kg R$ 4.120,95 

Metal de Adição E-6018 (Eletrodo Revestido) 58 m R$ 225,58 / m R$ 13.083,64 

Chapas de Junção das Vigas em Aço SAE 1045 761,9 kg R$ 4,20 / kg R$ 3.400,00 

Chapas de proteção das unidades motoras (SAE 1045) 4 pç. R$ 800,00 R$ 3.200,00 

Bloco de Aço SAE 1045, Forjado 4 pç. R$ 43.800,00 R$ 175.200,00 

Mancal Pillow Blocks 8 pç. R$ 12.870,00 R$ 102.960,00 

Parafuso Baixo e médio Carbono DN 36 mm 16 pç. R$ 1,20 R$ 19,20 

Parafuso Baixo e médio Carbono DN 42 mm 32 pç. R$ 1,20 R$ 38,40 

Porca Baixo e médio Carbono DN 36 mm 16 pç. R$ 0,80 R$ 12,80 

Porca Baixo e médio Carbono DN 42 mm 32 pç. R$ 0,80 R$ 25,60 

Arruela Baixo e médio Carbono DN 36 mm 16 pç. R$ 0,80 R$ 12,80 

Arruela Baixo e médio Carbono DN 42 mm 32 pç. R$ 0,80 R$ 25,60 

Arruela de pressão Baixo e médio Carbono DN 36 mm 16 pç. R$ 0,80 R$ 12,80 

Arruela de pressão Baixo e médio Carbono DN 42 mm 32 pç. R$ 0,80 R$ 25,60 

Motoredutor, 220/440 V, 60 Hz, Potência 11 kW 2 pç. R$ 38.314,36 R$ 76.628,72 

Painel Elétrico Material e mão de obra 1 pç. R$ 36.780,00 R$ 36.780,00 

  

Total R$ 415.546,11 

Fonte: Autores, através do Excel (2013). 

Tabela 8.2 - Tabela Geral de Análise de custo da Mão de Obra. 

SERVIÇO CUSTO DA MÃO DE OBRA TOTAL 

Soldagem (Soldador) R$ 28,00 / h R$ 1.624,00 

Montagem R$ 25,70 / h R$ 1.028,00 

Usinagem R$ 18,00 / h R$ 720,00 

Elétricos R$ 26,80 / h R$ 1.072,00 

 
Total R$ 4.444,00 

Fonte: Autores, através do Excel (2013). 

O custo estimado do projeto foi de R$ 419.990,11. Comparando com o preço praticado 

no mercado internacional (equipamento da empresa Torque Engineering Australia Pty Ltd.) 

que, feita a devida conversão, foi de R$ 2.745.600,00, observou-se que, mesmo que o custo 

estimado do projeto apresente uma margem de erro de 50%, ainda é possível obter lucro 

superior a R$ 1.000.000,00. O projeto é extremamente viável. 
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9. CONCLUSÃO E PESPECTIVAS FUTURAS 

 

Todo o projeto foi feito baseado na NBR 8400 e em outras literaturas especificas para 

o dimensionamento de estruturas e mecanismos. Os resultados obtidos para o projeto foram 

satisfatórios, visto que todos eles foram testados segundo a norma utilizada. As escolhas de 

materiais para as vigas e mecanismos foram feitas preocupando-se com custo, segurança e o 

ambiente em que eles serão utilizados. 

O custo total foi estimado e comparado com os atuais preços no mercado nacional e 

internacional, o que constatou a viabilidade do desenvolvimento do projeto no quesito 

financeiro. 

Os procedimentos de segurança e manutenção, para a duração do equipamento e 

segurança dos operadores, deverão ser seguidos conforme mostrado neste projeto. 

Tendo em vista o projeto finalizado é possível sugerir melhorias, que possam ser feitas 

futuramente. Caso seja necessário um aumento de carga um novo projeto pode ser facilmente 

feito, com o uso das memórias de cálculo já utilizadas para esse projeto. 

Deixa-se como sugestão de trabalhos futuros uma análise mais refinada das tensões 

atuantes nas vigas, a análise de fadiga da estrutura dos componentes mais afetados por este 

fenômeno, nova tentativa de análise de custos e a realização das simulações computacionais 

de outros itens do Rim-Drive além do desenvolvimento de outros mecanismos que realizariam 

o trabalho de guiar a movimentação transversal dos tubos flexíveis no processo de 

acomodação nas bobinas. Também se constatou como necessário fazer uma abordagem maior 

dobre o desenvolvimento da fundação do equipamento, realizando futuramente uma análise 

mais apurada do solo e das reais necessidades da fundação.
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Tabela11.2–Propriedades mecânicas do aços laminados a quente e trefilados;  
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Tabela11.2–Características dos Perfis W; 

 

Fonte: Aços Açobril 
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