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Vinicius Garcia Buck  

 

 

RESUMO 

 

 A finalidade deste trabalho é projetar e analisar a parte estrutural de um equipamento 

com movimento vertical. O equipamento deve resistir as solicitações aplicadas garantindo a 

segurança e agilidade ao serviço no setor aplicado. Com o auxílio dos softwares Ftool e 

Microsoft Excel foi possível executar os cálculos analíticos, e o Solidworks utilizado para os 

desenhos 3D e aplicação do método de elementos finitos para comprovação dos cálculos 

realizados. Respeitando os critérios da norma NBR8400 – Cálculo de Equipamentos para 

Levantamento e Movimentação de Cargas e as normas regulamentadoras 11 e 17, tratando de 

Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais, e ergonomia 

respectivamente. 

Palavras-chave: Viga. Flexão. Elementos finitos. 

 

 

TÍTULO DO ARTIGO 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this word is to design and analyze the structural part of a device with 

vertical movement. The device should resist all the requests implemented to ensure all the 

security and flexibility to the service in the applied area. With the aid of softwares like Ftool 

and Microsoft Excel was possible to execute all the analytical calculations, and the Solidworks 

used to 3D design and application of finite elements methods for proof of realized calculations. 

Respecting the standards of NBR8400 - Calculation of Equipment for Lifting and Handling 

Loads and the regulatory norms 11 and 17, speak on Transport, Cargo Handling and Material 

Handling, and ergonomics respectively.  

Keywords: Elements, Calculation, Finite Element Method.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Enciclopédia Britannica a indústria metalmecânica é definida como o 

seguimento responsável por transformar o metal em produtos desejados, seja produção de bens 

ou intermediários. Através de processos produtivos, a empresa recebe a matéria-prima e 

transforma nos produtos desejados, passando por inúmeras fases. 

 Durante todo o processo de produção estes produtos são movimentados para a transição 

de fases entre os processos, seja por equipamentos ou através de intervenção humana, 

culminando com a obtenção do produto acabado que poderá ficar estocado nas dependências 

da indústria, em outro local ou ainda ser entregue ao destinatário final, gerando outras 

movimentações que não estão relacionadas ao processo produtivo propriamente dito. 

O estudo do processo produtivo tem como objetivo determinar um melhor arranjo físico 

do parque fabril visando a redução de tempo de produção, segurança, qualidade do produto e 

redução do custo final de produção. As movimentações entre as fases do processo produtivo 

exercem grande impacto neste estudo (NELSON, 2013). 

As empresas precisam observar as leis e normas regulamentadoras, de acordo com o 

país onde o parque fabril encontra-se instalado. Estas leis tem como objetivo garantir a 

segurança institucional.  

Segundo a NR-11 (Norma Regulamentadora nº11 – Transporte, Movimentação, 

Armazenagem e Manuseio de Materiais) todos os equipamentos utilizados para movimentação 

de materiais devem ser calculados e construídos para que ofereçam garantias de resistência e 

segurança para os colaboradores. 

Dentre os diversos setores que constituem uma indústria metalmecânica o setor de 

pintura demanda, de acordo com o tipo de processo utilizado, uma grande quantidade de 

movimentações devido aos tratamentos superficiais dos produtos. Estes tratamentos consistem 

em preparar o material removendo impurezas como também garantir uma proteção ao produto 

acabado. Após esta fase inicial haverá necessidade de novas movimentações para a pintura final 

culminando na estufa de secagem.  

De acordo com os autores João C. Visetti (VISETTI, 2019) e Caroline Dallacorte 

(DALLACORTE, 2019) a evolução tecnológica tem possibilitado mais agilidade e conforto 

para os processos dentro da indústria, onde o colaborador recebe auxílio de robôs e 

equipamentos automatizados, demandando menos esforço dos colaboradores e garantindo 

qualidade e produtividade para a indústria.  
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Considerando essas informações e as normas regulamentadoras, o projeto em questão 

considera uma estrutura pré-existente na empresa, cujo processo de pintura possui uma linha 

com movimentação automatizada a partir da sua alimentação. Mesmo sendo automatizada a 

linha demanda alguns processos manuais como o carregamento e descarregamento da linha de 

pintura. 

O projeto visa auxiliar o colaborador no carregamento do grajal, que hoje encontra-se 

em uma posição fixa e muito elevada para fazer o carregamento dificultando o uso por qualquer 

pessoa e demandando a necessidade do uso de instrumentos de movimentação, para que seja 

possível executar a tarefa de carregamento. Esse equipamento fica a uma altura de 2,48m do 

chão e segundo a norma regulamentadora nº17 “17.3.2. Para trabalho manual sentado ou que 

tenha de ser feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao 

trabalhador condições de boa postura, visualização e operação e devem atender aos seguintes 

requisitos mínimos: a) ter altura e características da superfície de trabalho compatíveis com o 

tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do 

assento; (117.007-4 / I2) b) ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador; 

(117.008-2 / I2) c) ter características dimensionais que possibilitem posicionamento e 

movimentação adequados dos segmentos corporais. (117.009-0 / I2)” (NR-17, 1978). 

O grajal é um componente, onde as peças são colocadas para serem pintadas e 

movimentadas durante o processo. O projeto em questão, baseia-se em pesquisas informativas 

visando montar uma estrutura capaz de suportar o peso do grajal, que aliado a acionadores será 

possível a movimentação vertical do suporte, que atualmente é fixo, a uma altura confortável 

para o trabalhador não havendo mais a necessidade de uso de escadas ou equipamentos para o 

içamento das peças para sua colocação, tornando assim o trabalho mais confortável para o 

colaborador. Este fator é importante, pois grande parte dos traumas físicos dos trabalhadores 

deve-se ao manuseio de cargas, seja levantando, empurrando ou puxando. (IIDA, 2005) 

A figura abaixo representa o grajal na cor preta e a estrutura já existente. 

 



6 

 

 

Figura 1 – Estrutura Existente e Grajal 

 

Fonte: O autor. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  

 

Considerando a estrutura pré-existente do sistema de pintura, é necessário projetar uma 

estrutura que seja capaz de suportar o movimento vertical e sustentação do grajal ao ser içado. 

Buscando atender estes requisitos foi desenvolvida a seguinte estrutura que acoplada 

aos acionadores funcionará semelhante a um elevador, que pode ser vista na figura 2. 

Na imagem é possível visualizar o grajal na cor azul e a estrutura em cinza. A estrutura 

é composta por dois tubos principais que servirão de apoio para o grajal, um tubo de interligação 

na parte posterior e as bases para interligação com o sistema de acionamento. 

O acionamento da estrutura se dará através do sistema de fusos, sendo 4 posicionados 

nas pontas apoiados na estrutura já existente, acionados por motores, polias e correias. Esta 

definição se torna importante para constituição da estrutura a ser validada. 

Além disto, serão analisadas as normas brasileiras para a obtenção dos resultados 

condizentes com a legislação.  
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Figura 2 – Grajal e Estrutura de Sustentação 

 

Fonte: O autor. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 ANALISE SEGUNDO A NBR8400 

 

Para iniciar este projeto é indispensável estar ciente das leis que delimitam a categoria 

em que ele se enquadra. Este trabalho busca apresentar a definição da parte estrutural do projeto 

que deve ser classificado como um todo para seleção da norma regente. Considera-se então um 

equipamento semelhante a um elevador para levantamento de cargas, que segue as diretrizes da 

norma NBR8400. 

Essa norma é responsável por fixar diretrizes para o cálculo estrutural e de componentes 

mecânicos que realizem o levantamento e movimentação de cargas, independente da 

complexidade do projeto ou do serviço a ser executado.  
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3.1.1 CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 

A classificação do equipamento é fundamental para a determinação das solicitações a 

serem consideradas no projeto e assim determinar o grupo ao qual a estrutura pertence. Para 

isso são levados em consideração a classe de utilização e o estado de carga utilizada. 

A classe de utilização é caracterizada pela frequência de utilização do equipamento, no 

qual foi convencionado sua classificação através do movimento de levantamento definindo 4 

classes, em que foram estipulados valores teóricos de ciclos, servindo assim para classificar o 

equipamento. 

A estrutura terá utilização de 8h de serviço diário. Através desta determinação 

consultando a norma é encontrado valor de 12500h a ser considerado como duração teórica de 

utilização (td). Levando em conta a estimativa de tempo para execução das operações tem-se 

como tempo médio para o ciclo (ts) 312s, utilizando a fórmula abaixo podemos classificar a 

estrutura em sua utilização como classe “B”, de acordo com a figura 3. 

 

𝑁𝑥 = 3600 ×
𝑡𝑑

𝑡𝑠
                                                                                                      (1) 

Nx = Número de ciclos funcionamento 

 

Figura 3 - Classe de utilização 

 

Fonte: Norma 8400 (ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas, 1987) 

 

O Estado de carga é caracterizado através da proporção da carga em que frequentemente 

trabalhará, sendo a carga máxima ou uma fração dela durante sua vida útil. São considerados 4 

estados de carga convencionais, representados na figura 4. 
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O projeto possui uma carga máxima de 1 tonelada, sendo que irá trabalhar com 350kg 

em grande parte do seu tempo, ou seja, 35% de sua capacidade nominal. Através de sua razão 

classifica-se a estrutura como carga leve. 

Figura 4 - Estado de Carga 

 

Fonte: Norma 8400 (ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas, 1987) 

 

3.1.2 CLASSIFICAÇÃO EM GRUPOS 

 

A classificação em grupos é necessária para determinação do fator de majoração (Mx), 

que caracteriza todo o dimensionamento da estrutura, podendo ser para o equipamento como 

um todo ou para partes. 

Esta classificação é realizada de acordo com a figura 5, utilizando os valores obtidos 

nas classificações anteriores, resultando classificação do equipamento como grupo 3. 

 

Figura 5 – Classificação da Estrutura em Grupos 

 

Fonte: Norma 8400 (ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas, 1987) 
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3.1.3 COEFICIENTE DE MAJORAÇÃO 

 

Para a determinação do coeficiente de majoração utilizamos o grupo em que a estrutura 

foi classificada e assim através da figura 6 determinamos o coeficiente. 

Considerando o grupo já determinado, o coeficiente de majoração encontrado é 1, 

significando que não haverá um aumento nas solicitações aplicadas na estrutura devido a 

classificação de seu grupo. 

 

Figura 6 – Valores do Coeficiente de Majoração para Equipamentos Industriais 

 

Fonte: Norma 8400 (ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas, 1987) 

 

3.1.4 COEFICIENTE DINÂMICO 

 

O Coeficiente dinâmico é um fator de multiplicação da carga devido ao seu movimento. 

Este coeficiente é determinado através da velocidade de elevação de carga através da figura 7. 

A velocidade de içamento esperada para o projeto é de no máximo 0,25 m/s, 

considerando este valor o coeficiente dinâmico é igual a 1,15. 

 

Figura 7 - Valores de Coeficiente Dinâmico 

 

Fonte: Norma 8400 (ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas, 1987) 
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3.2 ESCOLHA DO MATERIAL 

 

O material selecionado para os itens estruturais foi o aço ASTM A36, por se tratar de 

um dos aços mais utilizado em elementos estruturais, com baixo custo e fácil acesso no 

mercado. 

A norma ASTM A36 determina que o limite de resistência (r) deve ser 400MPa e o 

limite de escoamento (e) deve ser de 250MPa. 

 

3.3 TENSÃO ADMISSÍVEL E FATOR DE SEGURANÇA 

 

Para a determinação da tensão admissível é necessário que o valor entre e/r <0,7 

(NBR8400, 1987, pág. 15) 

 

𝜎𝑒

𝜎𝑟
                                                                                                                               (2) 

∴  

250

400
= 0,625                                                                                                               (3) 

 

A partir deste valor, juntamente com a determinação do caso como Caso I, no qual a 

solicitação do equipamento está sujeito a um serviço normal e sem a incidência de ventos, a 

figura 8 mostra a definição do fator de segurança para o cálculo da tensão admissível (adm). 

 

Figura 8 – Fator de Segurança. 

 

Fonte: Norma 8400 (ABNT – Associação Brasileira de Norma Técnicas, 1987) 

 

Para o cálculo da tensão admissível é utiliza a seguinte fórmula: 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑒

1,5
                                                                                                                      (4) 

∴  

𝜎𝑎𝑑𝑚 = 166,667                                                                                                           (5) 
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Para o cálculo da tensão cisalhante admissível utiliza-se: 

𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑎𝑑𝑚

√3
                                                                                                                  (6) 

∴  

𝜏𝑎𝑑𝑚 = 96,225                                                                                                              (7) 

 

Identificados os valores admissíveis, faz-se necessário determinar as solicitações que 

este material irá sofrer.  

A partir das solicitações determinadas, deve-se calcular a tensão de flexão no material 

que deve ser inferior as tensões admissíveis. 

 

3.4 CÁLCULO ESTRUTURAL  

 

O cálculo estrutural foi dividido em duas fases, em que a primeira fase busca atender os 

requisitos da norma NBR8400, como dito anteriormente, e com base também nos princípios da 

resistência dos materiais. A segunda fase consiste na utilização do software de simulação em 

elementos finitos. 

A estrutura do equipamento deve ser calculada levando em consideração as tensões 

atuantes, tensões estas determinadas pelas solicitações exercidas sobre a estrutura do 

equipamento, ao seu movimento vertical e/ou horizontal, efeitos climáticos e situações diversas. 

(NBR 8400, 1987) 

 

3.4.1 CÁLCULOS DA PRIMEIRA FASE 

 

Após definir o material a ser utilizado, é necessário, de acordo com os princípios da 

resistência dos materiais, definir as solicitações e reações que a estrutura irá suportar. Para isto 

foi utilizado o software FTOOL, ferramenta desenvolvida para análise estrutural com intuito de 

tronar mais prática a aprendizagem nas faculdades e muito útil para o entendimento do 

comportamento de estruturas sujeitas a cargas. O objetivo deste software é obter, através da 

inserção dos valores de força, comprimento e tipos de apoio para a viga, os valores das reações, 

momento fletor e esforço cortante. Tendo em vista a formação da estrutura, é possível executar 

um único cálculo para atender o projeto dos dois tubos principais, já que suas características 

são idênticas. 
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O tubo principal será classificado de acordo com seu apoio, sendo assim biapoiado 

(BEER, 2011), fixado por junções parafusadas.  

A carga que cada viga irá sustentar é de 4,905 kN, está carga é dividida em duas forças 

pontuais de 2,4525 kN como representado no diagrama abaixo.  

 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

Fonte: O Autor. 

Figura 11 – Momento Fletor 

 

Fonte: O Autor. 

 

A partir dos valores das reações obtidas, determinou-se o esforço cortante utilizado para 

calcular a tensão cisalhante e o momento fletor utilizado para determinar a tensão de flexão.  

Os cálculos foram feitos através de uma planilha eletrônica onde foram inseridos os 

valores de perfis comerciais coletados na tabela da empresa Tuper. Os valores inseridos  

Figura 9 – Diagrama da Viga com Cargas Externas Aplicadas 

Figura 10 – Esforço Cortante e Reações 
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correspondem às medidas do tubo, utilizados para calcular o momento de inércia, área, 

a linha neutra e momento estático. 

 Através das informações obtidas acima foi possível selecionar o tubo com melhor custo 

benefício, comparando resistência, o custo e ainda possuir uma largura de base igual ou superior 

a 60mm, espaço necessário para inclusão de fixação.  

O tubo selecionado foi o 60 x 80 x 2 mm. Avaliando a planilha eletrônica (figura 12) 

feita no software Microsoft Excel, podemos observar que ele cumpriu todos os requisitos, 

ficando abaixo de todas as tensões admissíveis. 

Para o cálculo da tensão de flexão foi utilizada a fórmula: 

𝜎𝑓 =
𝑀𝑐

𝐼
                                                                                                        (8) 

M - Momento Fletor Máximo 

c - Altura da linha Neutra 

I - Momento de inércia. 

 

Para o cálculo do momento de Inércia: 

𝐼𝑥 =  
𝐵𝐻3−𝑏ℎ3

12
                                                                                               (9) 

B - Base externa 

H - Altura Externa 

b - Base Interna 

h - Altura Interna 

 

Para o cálculo da tensão de cisalhamento: 

𝜏 =
𝑉𝑄

𝐼𝑡
                                                                                                       (10) 

V - Esforço Cortante 

Q – Momento Estático 

t – Base  

 

Para o cálculo da tensão de flexão máxima: 

𝜎𝑓 𝑚á𝑥. =  
𝑀

𝑊
                                                                                             (11) 

W – Módulo de Resistência a Flexão 
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Para o cálculo do módulo de resistência a flexão: 

𝑊 =  
1

6
 (𝐵𝐻2) ∙ (𝑏ℎ2)                                                                            (12) 

 

Figura 12 – Planilha Eletrônica 

  

Fonte: O Autor. 

 

3.4.2 CÁLCULOS SEGUNDA FASE 

 

Nesta fase utilizou-se o software Solidworks ferramenta desenvolvida para realização 

de desenhos e projetos em 3D e simulação em elementos finitos, que permitiu criar uma 

modelagem feita com precisão e aplicada a simulação de elementos finitos, utilizando o modelo 

tridimensional. Optou-se por não simplificar o modelo para unidimensional já que, no modelo 

tridimensional é possível detectar áreas na qual apresenta um acúmulo de tensões e assim 

possibilitando uma melhor análise do modelo. Considerando que a tensão analisada na 

simulação é a tensão de von Mises, em que apresenta locais de possível falha devido a energia 

da distorção, esta energia é consequência da mudança de volume do modelo (BUDYNAS, 

2014). 
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Para a simulação foram considerados carregamentos concentrados, igualmente 

apresentado na figura 10.  

A figura 13 representa os carregamentos e a fixação utilizados na simulação. 

 

Figura 13 – Carregamento e fixação no modelo 

 

Fonte: O Autor. 

 

Na figura 14 temos o modelo com a malha aplicada. A malha aplicada possui 16 pontos 

e 59622 nós, classificada como de alta qualidade e assim apresentando melhores resultados. 

Uma malha fina é essencial para que os resultados apresentados sejam condizentes com a 

realidade. 

 

 

Fonte: O Autor. 

 

Figura 14 – Plotagem da Malha 
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A figura 15 apresenta o resultado da simulação, o qual pode-se verificar que a maior 

parte do modelo se mantem abaixo de 50 MPa. As regiões que receberam uma maior 

solicitação, como marcado na figura, receberam uma tensão de 136 MPa permanecendo na faixa 

das tensões admissíveis. Esta carga elevada acontece devido a forma de fixação. É possível 

observar na figura 16 que ela está concentrada no limite da fixação.  

 

Fonte: O Autor. 

Figura 15 – Resultado da Simulação 
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Fonte: O Autor. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O projeto proposto, tem como objetivos desenvolver, construir e garantir que estrutura 

seja capaz de suportar a carga de 1000kg a ser içada, respeitando as normas aplicadas para 

garantir esta eficiência de resistência foram aplicados cálculos analíticos e simulação em 

elementos finitos. 

Para que o equipamento proposto alcance a solicitação da empresa, ainda há necessidade 

de execução de outros dimensionamentos como a parte de acionamento. 

Foi possível obter um resultado significativo em termos de custo por resistência, já que 

o projeto apresentado atende as exigências sem um custo elevado, cumprindo uma das 

exigências da empresa. 

O dimensionamento só foi possível após o levantamento de requisitos in loquo, 

coletando as características do equipamento atualmente instalado e respeitando as exigências 

do solicitante, mantendo a estrutura pré-existente, mesa da viga medindo 60 mm e 

especialmente atender as necessidades de movimentação vertical. Através destas informações, 

foi possível determinar seu enquadramento perante a norma NBR 8400 e verificando seus 

Figura 16 – Plotagem Área de Maior Solicitação 
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critérios de resistência e segurança, comprovando sua viabilidade. Uma exigência da norma 

NR-11. 

A execução deste trabalho permitiu o contato com diversas normas, principalmente a 

NBR 8400 que regulamenta as necessidades para um projeto semelhante ao proposto, além da 

aplicação dos conhecimentos adquiridos com o curso de engenharia mecânica e também de 

catálogos de fornecedores para definição dos materiais a serem empregados. 

O projeto também possibilitou o aprimoramento dos conhecimentos em Solidworks 

através das simulações e o conhecimento do software FTOOL, para os cálculos relacionados a 

viga. Ambos essenciais para a execução da simulação e cálculo dos esforços. 

Tendo em vistas os aspectos observados em todo o projeto, há a viabilidade de execução, 

visto que está dimensionado de acordo com as normas pertinentes e custo adequado, baseado 

em comparação com os demais perfis disponíveis no mercado, afirmando ainda mais seu 

potencial de viabilidade econômica. 

Através da comprovação da viabilidade, agora é possível dar continuidade ao projeto 

solicitado pela empresa e com segurança de que a viga confeccionada pelo tubo atenderá as 

necessidades do projeto. 

 O projeto em questão ao ser executado proporcionará o aumento da produtividade 

através da redução do tempo no processo de pintura. Baseado no tempo médio de produção 

coletado, estima-se uma redução mínima de 10 minutos por ciclo operacional. Considerando 4 

ciclos diários atualmente, resultando em 14 horas mensais de ganho.  

Além disso haverá aumento na segurança e redução do emprego de mão-de-obra. 

Atualmente o processo requer quatro operadores, uma paleteira e o emprego de uma escada 

móvel. A operação apresenta riscos operacionais, pois os operadores necessitam utilizar a 

escada com frequência para a alimentação do grajal. O ganho em segurança está no fato de que, 

a partir da adoção deste projeto, os operadores trabalharão no solo e em posição ergonômica, 

representando redução de lesões, afastamentos e indenizações trabalhistas por acidentes. Ainda 

haverá o ganho em redução de quatro para dois operadores, proporcionando economia direta de 

50% sobre os custos com folha de pagamento, comparado aos custos atuais. 

Diante dos argumentos aqui propostos, fica evidenciado que a adoção do projeto em 

questão, proporcionará ganhos significativos financeiros, de segurança, além de proporcionar 

evolução tecnológica ao parque fabril atualmente instalado. 
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