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Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Tema 

 

Este trabalho explora a multidisciplinaridade de nosso curso de graduação com o intuito 

de promover uma análise crítica quanto à viabilidade de uma operação rotineira no 

mercado de exploração e produção de óleo e gás: a movimentação de cargas especiais. 

Através de uma abordagem técnica e econômica, avaliaremos, dentre 3 soluções de 

movimentação, qual delas apresenta uma melhor viabilidade de execução quanto à 

movimentação de um equipamento instalado no deck mais elevado em uma unidade de 

exploração e produção de petróleo, deslocando-o por regiões não projetadas para 

movimentação de cargas, fazendo-se necessária a elaboração de um projeto para cada 

solução. As soluções serão baseadas em projetos de estruturas metálicas com perfis, cabos 

de aço, conexões e acessórios. Cada solução possui uma estimativa de tempo de execução 

e custo, que possibilitará também a análise do desempenho destas soluções do ponto de 

vista econômico. 

O estudo de viabilidade técnica e econômica nos permite entender que, para um 

determinado ambiente de trabalho, nem todo projeto é viável. Por isso, não basta apenas 

criar o projeto de um produto e dimensiona-lo em termos de seus componentes. É 

indispensável também conhecer como o produto será utilizado, quais as condições 

operacionais do local onde será implantado, a dificuldade de colocá-lo em operação e seu 

custo. 

 

1.2 Delimitação 

 

Este trabalho teve origem em um problema de uma empresa do setor de óleo e 

gás, cuja solução passou pelas áreas de projeto e produção e sua operacionalização se deu 

a bordo de uma unidade petrolífera. 
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Projetos como estes, aqui apresentados, implantados em regime offshore, 

costumam apresentar grau de dificuldade bastante superior aos projetos em regime 

onshore. Apesar disso, os conceitos e análises descritas neste trabalho podem ser 

aplicados a qualquer demanda de Engenharia onde seja requerida uma solução particular 

para movimentação de cargas. 

Uma característica relevante neste trabalho refere-se ao fato de que a 

movimentação requerida à carga em questão deve se dar tanto em direção vertical quanto 

horizontal, e para cenários similares este trabalho terá grande valia para avaliação das 

possibilidades e soluções. Cabe ressaltar que não serão abordados neste trabalho as 

atividades auxiliares pertinentes à movimentação de carga, tal como o serviço de oxi-

corte para a estrutura de suportação da carga. 

A análise a ser feita quanto às soluções propostas levará em consideração: o tempo 

de execução das atividades de desenvolvimento do projeto, de fabricação e instalação das 

estruturas de movimentação e da operação de movimentação da carga; o número de 

pessoas envolvidas nas operações; o custo/preço pertinente a cada uma das soluções. 

Na etapa do estudo de viabilidade econômica, será aplicado o método utilizado na 

Empresa em questão. No entanto, por este assunto não ser da área da Engenharia 

Mecânica, não serão discutidas as possíveis técnicas de análise de viabilidade econômica, 

nem debatidas as diferenças entre a inclusão do custo e do preço nesta análise. 

Não será abordada neste trabalho a verificação dos dimensionamentos às normas 

técnicas aplicáveis, pois o prazo de elaboração deste trabalho seria extrapolado devido à 

diversidade e quantidade dos assuntos estudados. 

 

1.3 Justificativa 

 

A recorrência de necessidades similares a estudada neste trabalho, na qual o 

cliente precisa de uma solução específica para o seu cenário operacional, faz com que o 

estudo e comparação de três soluções possíveis sejam úteis para outras modelagens. Em 

um processo de desenvolvimento e implantação de um projeto, frequentemente faz-se 

necessário validar a adequação deste às necessidades das partes envolvidas. No entanto, 

a forma de validação – escolha – do projeto depende intrinsecamente do relacionamento 

específico entre essas partes. Dessa forma, no presente caso, o processo de implantação 

exigiu, ao todo, a apresentação de 3 soluções, todas em nível de Projeto Básico. Por isso 
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foi oportuno não somente desenvolver tecnicamente as soluções aqui apresentadas, mas 

também criar um método simples que auxiliasse o cliente e a empresa a validar os 

projetos. 

Assim, o processo de implantação de projetos entre a empresa e seu cliente foi 

melhorado na etapa de validação, ao fornecer dados técnicos e econômicos para cada 

solução, embora em nível de Projeto Básico. 

Este trabalho apresenta 3 soluções do tipo “exequível”, ou seja, soluções que 

movimentariam a carga para o local desejado, mas além disso extrapola a fronteira da 

Engenharia ao relacioná-la com a Economia e com a Logística, desenvolvendo-se assim, 

de maneira simplificada, uma cadeia multidisciplinar de análise operacional que se 

mostrou muito útil para a compreensão global dos problemas vivenciados na empresa. 

Este trabalho é relevante também no sentido de divulgar amplamente ao setor de 

Engenharia do cliente que soluções mais interessantes e fundamentadas que as 

comumente utilizadas podem ser desenvolvidas e disponibilizadas ao mercado, e 

sobretudo sendo providas por mão de obra brasileira. 

 

1.4 Objetivos 

 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma solução que permita a 

movimentação da carga em questão, mas que além disso seja adequada aos requisitos do 

cliente quanto às condições do ambiente de trabalho onde a solução será empregada e, 

ainda, que seja adequada aos objetivos econômicos da empresa desenvolvedora. Neste 

contexto buscaremos uma otimização quanto às adequações técnicas e econômicas da 

solução, o que consequentemente nos retornará uma cadeia de soluções possíveis, em 

nosso caso restrito ao universo de três soluções, cada uma delas se aproximando ou se 

afastando das curvas de otimização técnica e econômica. 

Para atingir o objetivo principal, este trabalho será dividido em quatro objetivos 

específicos: 

 Identificar as características técnicas de cada projeto; 

 Quantificar os recursos e tempo envolvidos na implantação de cada 

solução; 

 Identificar as soluções tecnicamente viáveis para o cliente; 

 Identificar a solução mais viável economicamente para a empresa. 
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1.5 Metodologia 

 

As soluções apresentadas neste trabalho foram desenvolvidas a partir de conceitos 

físicos vinculados às experiências do mercado offshore. 

Faremos uso da mecânica dos sólidos para modelar o comportamento da carga e 

consequentemente das estruturas que compõem cada uma das soluções propostas, 

possibilitando garantir a eficácia da solução e sua adequabilidade ao ambiente de trabalho. 

Dimensionaremos as estruturas metálicas, cabos de aço, e configurações de 

montagem de andaimes, de modo a compilar essas informações transformando-as em 

soluções para o problema discutido. 

Para um melhor entendimento quanto às possibilidades de solução aplicáveis a 

este trabalho, identificaremos as condições do ambiente de trabalho, além da própria 

carga a ser movimentada. 

Neste cenário estamos tratando de uma antena de comunicação que apresenta as 

seguintes características: 

 

 

Figura 1: Antena de comunicação 

Fonte: Autor 
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Figura 2: Local de instalação da Antena 

Fonte: Autor 

 

 

Características da carga a ser movimentada: 

 

 Altura: 4.064 mm 

 Diâmetro: 3.658 mm 

 Peso: 900 kg 

 

 

O equipamento encontra-se instalado na última elevação do casario da unidade 

marítima, conforme figura abaixo: 

 

Figura 3: Vista lateral da unidade marítima 

Fonte: Autor 

 

A 

B 
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O objetivo da movimentação requerida é transportar a antena desde o seu local de 

instalação (“A”) até um ponto onde ela possa ser movimentada trivialmente por uma 

paleteira, por exemplo (“B”). Desta forma definimos os pontos de içamento e descarga, 

onde: 

 

 

 

As imagens abaixo ilustram a trajetória a ser percorrida com o equipamento: 

 

A B 

Figura 4: Vista superior da unidade marítima 

Fonte: Autor 

A 

B 

y ~ 14m 

x ~ 40m 

Figura 5: Desenho esquemático básico da movimentação da carga 
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Dessa maneira, três foram as soluções desenvolvidas como opção para a 

movimentação do equipamento: 

1. Encaminhamento por estrutura de andaimes 

2. Tirolesa 

3. Içamento por helicóptero cargueiro 

 

Na primeira fase de validação das soluções, será realizada a concepção e o 

dimensionamento técnico dos projetos em si. Estes dimensionamentos serão realizados 

com base em métodos analíticos da ciência de resistência dos materiais. 

A 

Figura 6: Vista da origem da movimentação pelo ponto de destino. 

Fonte: Autor 

B 

Figura 7: Vista do final da movimentação pelo ponto de origem. 

Fonte: Autor 
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Em seguida, será feito um planejamento básico de implantação de cada um dos 

projetos, considerando os recursos necessários e o tempo de execução das tarefas de 

implantação. 

As informações colhidas no dimensionamento e planejamento servirão de base 

para a validação dos projetos pelo cliente, do seu ponto de vista técnico. Esta primeira 

fase de validação, que conclui o estudo de viabilidade técnica das soluções, é feita de 

forma unilateral pelo cliente e, portanto, não poderá ser detalhada neste trabalho. 

Na segunda fase de validação, de posse das informações colhidas do planejamento 

na fase anterior, será estimado o desempenho econômico daquelas soluções que foram 

validadas tecnicamente pelo cliente. Entende-se por desempenho econômico a relação 

entre o valor do capital despendido – ou agregado – e o tempo levado por esses 

desembolsos – ou receitas – até a conclusão da implantação da solução. Neste trabalho, o 

desempenho econômico das soluções será medido pelo método da taxa interna de retorno, 

como será explicado adiante. 

O desempenho econômico das soluções é medido de forma unilateral pela 

empresa desenvolvedora, pelo método citado, e é a base de comparação usada nesta 

segunda fase de validação, que conclui o estudo de viabilidade econômica. Cabe ressaltar 

que esta fase só ocorre caso mais de uma solução tenha sido validada na primeira fase. 

 

 

1.6 Descrição e organização do trabalho 

 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, sendo apresentado, a seguir, 

uma breve descrição do conteúdo de cada um deles. 

No Capítulo 1 consta o tema, a delimitação, a justificativa, os objetivos e a 

metodologia utilizada neste trabalho. 

No Capítulo 2 consta o referencial teórico necessário ao desenvolvimento das 

soluções, onde são apresentados conceitos fundamentais sobre o dimensionamento das 

principais estruturas utilizadas e ainda os conceitos econômicos necessários ao estudo de 

viabilidade das soluções propostas. 

No Capítulo 3 consta o desenvolvimento de cada solução, com seus respectivos 

dimensionamentos e planejamento de implantação, além dos resultados dos estudos de 

viabilidade técnica e econômica realizados. 
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Capítulo 2 

Referencial teórico 

 

2.1 Dimensionamento de estruturas metálicas 
 

O dimensionamento de uma estrutura metálica deverá ser tal que garanta a sua 

integridade ao suportar os carregamentos ou ações que lhe são aplicadas durante a sua 

utilização, e ainda que transfira os efeitos dessas ações, os esforços solicitantes, aos seus 

apoios. 

No dimensionamento de qualquer estrutura, a principal condição a ser respeitada 

é que os esforços solicitantes que atuam sobre seus elementos seja menor ou igual aos 

esforços resistentes desses elementos (HIBBELER, 1999), conforme a equação (1). 

 

𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑     (1) 

 

Onde: 

𝑆𝑑 representa os esforços solicitantes 

𝑅𝑑 representa os esforços resistentes 

 

Os carregamentos são informações conhecidas nos problemas de 

dimensionamento, sendo os esforços solicitantes calculados com base no tipo de 

carregamento, na geometria da própria estrutura e nas condições de apoio. Para efeitos de 

simplificação do presente trabalho, esses cálculos podem ser obtidos da Resistência dos 

Materiais. 

Os esforços resistentes dos elementos são calculados com base na sua geometria 

e no seu material. Neste trabalho, serão usados como referência os esforços resistentes 

citados na norma NBR 8800 da ABNT. Importante ressaltar, nesse ponto, que os 

coeficientes tabelados na NBR 8800 são aplicáveis apenas ao método dos estados limites, 

enquanto o presente trabalho não trata especificamente deste método. As equações aqui 

referenciadas servem apenas para ilustrar uma forma de modelagem matemática para as 
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grandezas que iremos utilizar no dimensionamento dos projetos. Portanto, poderão ser 

adotados coeficientes distintos no dimensionamento, como por exemplo os pertinentes ao 

método das tensões admissíveis ou simplesmente coeficientes de segurança, pois 

trataremos dos dimensionamentos apenas em nível de Projeto Básico. 

 

Diversos são os tipos de carregamento que um elemento estrutural pode sofrer e 

várias podem ser as condições de apoio, a partir dos quais derivam-se diversos perfis de 

esforços solicitantes. Para fins deste trabalho, serão estudados apenas os tipos de 

carregamento e condições de apoio aplicáveis às estruturas que pretendemos dimensionar. 

 

 

2.1.1 Carregamento axial de Tração 
 

Elementos tracionados são aqueles onde ocorrem solicitações numa direção 

perpendicular à sua seção transversal, atuando com o sentido dirigido para o seu exterior, 

tendendo a um alongamento no sentido da força. Esse possível alongamento faz com que 

o elemento fique mais fino, com menor seção transversal. 

Em conformidade com a NBR 8800 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2008, p.37), para o dimensionamento de um elemento submetido a cargas de tração a 

equação (1) apresentada acima pode ser reescrita da forma: 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑡,𝑅𝑑       (2) 

 

Onde: 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 representa a força axial de tração solicitante; 

𝑁𝑡,,𝑅𝑑 representa a força axial de tração resistente. 

 

A força axial de tração resistente do cálculo, 𝑁𝑡,𝑅𝑑, é o valor obtido pela equação 

(3), abaixo descrita: 

 

 𝑁𝑡,𝑅𝑑 =
𝐴𝑔 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑎1
 (3) 
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Onde: 

𝐴𝑔 representa a área bruta da seção transversal. 

𝑓𝑦 representa a resistência ao escoamento do aço. 

𝛾𝑎1 representa o coeficiente de ponderação relacionado a escoamento, flambagem 

e instabilidade, usado no método dos estados limites. 

 

O coeficiente de ponderação relacionado a escoamento, flambagem e 

instabilidade é uma constante que representa a variabilidade da resistência dos materiais 

utilizados e das falhas na construção (ABNT, 2008, p.22-23). 

 

 

2.1.1.1 Esforços solicitantes no Carregamento axial de tração 
 

O ensaio de tração apresenta um diagrama bem simples, pois o único esforço que 

age nesse tipo de carregamento é a normal, que se mantém constante do início ao fim da 

barra ensaiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

Figura 8: Barra submetida a carga de tração axial 
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Tabela 1: Diagrama de esforços solicitantes da barra axialmente tracionada 

  

 

2.1.2 Carregamento axial de compressão 
 

Elementos comprimidos são aqueles onde ocorrem solicitações numa direção 

perpendicular à sua seção transversal, atuando com o sentido dirigido para o seu interior, 

tendendo a um encurtamento no sentido da força e até mesmo o efeito de flambagem. 

Ao contrário do esforço de tração, que tende a retificar os elementos e assim 

reduzir os efeitos de curvatura, o esforço de compressão tende a acentuar este efeito. Esses 

deslocamentos laterais reduzem a capacidade de carga do elemento e recebem o nome de 

flambagem. 

De acordo com a NBR 8800 (ABNT, 2008, p.43), para o dimensionamento de um 

elemento submetido a cargas de compressão a equação (1) apresentada acima pode ser 

reescrita da forma: 

 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑       (4) 

 

Onde: 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 representa a força axial de compressão solicitante 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 representa a força axial de compressão resistente 

  

A força axial de compressão resistente do cálculo, 𝑁𝑐,𝑅𝑑, é obtida pela equação 

(5), abaixo descrita (ABNT, 2008): 

 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 𝐹 

 

 

 

 

𝑉𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

𝑀𝑆𝑑 = 0 

0 L 

( + ) 

s) 
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 𝑁𝑐,𝑅𝑑 =
χ𝑄𝐴𝑔𝑓𝑦

𝛾𝑎1
 (5) 

      

Onde: 

χ representa o fator de redução da força resistente por flambagem da barra 

𝑄 representa o fator de redução por flambagem local da mesa, alma ou aba 

 

O fator de redução por flambagem local, Q, pode ser calculado seguindo-se as 

instruções do anexo F da NBR 8800, para cada tipo de seção transversal. No presente 

trabalho, este fator não é considerado relevante para o nível de detalhamento exigido do 

Projeto Básico e, portanto, não será utilizado nos cálculos de dimensionamento. 

O fator de redução por flambagem da barra, χ, pode variar de 0 a 1, e depende da 

carga crítica de flambagem Pcr que pode ser calculada pela equação de Euler 

(MELCONIAN, 2000): 

 

 𝑃𝐶𝑅 =
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

𝐿𝑓
2  (6) 

       

Onde: 

E representa o módulo de elasticidade do material 

I representa o momento de inércia do eixo menos resistente da seção transversal 

𝐿𝑓 representa o comprimento de flambagem da barra 

 

O comprimento de flambagem Lf é o produto do comprimento da barra L pelo 

coeficiente de flambagem k cujo valor depende das condições de apoio da barra. A NBR 

8800 (ABNT, 2008) apresenta, no Anexo E, curvas de flambagem para as diversas 

condições de apoio mostradas na Figura 9. Para nós onde não seja possível garantir o 

impedimento perfeito da translação e/ou rotação a norma oferece valores recomendados 

de k maiores que os valores teóricos para garantir valores mais conservadores de PCR. 
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Figura 9: Coeficientes de flambagem para apoios diversos 

Fonte: ABNT 2008, p.125 

 

Assim, o fator χ de redução por flambagem pode ser escrito pela relação da 

equação 7: 

 

χ =
𝑃𝐶𝑅

𝐴𝑔 × 𝑓𝑦
 ,    ∀ 𝑃𝐶𝑅 ≤ 𝐴𝑔 × 𝑓𝑦 (7) 

 

 

Substituindo (6) em (7), temos: 

 

 χ =
𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

𝐴𝑔 × 𝑓𝑦
 (8) 

      

 

O fator de redução χ por flambagem da barra varia de acordo com a sua esbeltez, 

de maneira que quanto mais esbelta for a barra, menor será o coeficiente de redução. Na 

NBR 8800, é utilizado o conceito de índice de esbeltez reduzido, 𝜆0, cujo valor pode ser 

calculado seguindo-se as instruções do item 5.3.3.2 e do Anexo E da Norma. No presente 
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trabalho será utilizado o conceito tradicional de índice de esbeltez de uma barra, 𝜆, 

calculado pela equação (9) (CARVALHO, 2001): 

 

 𝜆 =
𝐿𝑓

𝑖
=

𝑘 × 𝐿

𝑖
 (9) 

       

Onde: 

i representa o raio de giração da seção transversal 

 

O raio de giração, i, pode ser calculado pela equação (10) (CARVALHO, 2001): 

 

 𝑖 = √
𝐼

𝐴
 (10) 

       

Onde: 

A representa a área da seção transversal 

 

Substituindo a equação 10 na equação 9, podemos reescrever o índice de esbeltez 

da seguinte maneira: 

 

 𝜆 = 𝑘 × 𝐿 × √
𝐴

𝐼
 (11) 

      

 

Escrevendo o fator de redução de compressão χ em função do índice de esbeltez 

λ, substituímos (11) em (8) e obtemos a equação da curva de flambagem de Euler: 

 

 χ(𝜆) =
𝜋2 × 𝐸

𝜆2 × 𝑓𝑦
,   0 < χ ≤ 1 (12) 

     

 

A Figura 10 ilustra a comparação entre os valores ensaiados de 𝜒 usados na NBR 

8800 e os valores calculados de 𝜒 pela equação de Euler: 
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Figura 10: Comparação entre curvas de flambagem ensaiadas e teórica 

Fonte: Batista et al (2010) 

 

 

2.1.2.1 Esforços solicitantes no Carregamento axial de 
compressão 

 

Análogo ao ensaio de tração, o ensaio de compressão apresenta apenas a força 

normal. Desta vez, porém, ela possui sinal negativo, pois segue a convenção da normal 

de que trações são positivas e compressões são negativas. 
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Figura 11: Barra submetida a carga de compressão axial 

 

 

Tabela 2: Diagrama de esforços solicitantes da barra axialmente comprimida 

 

 

2.1.3 Carregamento transversal 
 

Elementos submetidos a um carregamento transversal são aqueles onde as forças 

atuam paralelamente à sua seção transversal, tendendo a flexionar o elemento na direção 

do carregamento. 

Em conformidade com a NBR 8800 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 

2008, p.47), para o dimensionamento de um elemento submetido a cargas transversais a 

equação 1 pode ser reescrita nas formas: 

 

𝑀𝑆𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑       (13) 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 𝐹 

 

 

 

 

 

𝑉𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

 

𝑀𝑆𝑑 = 0 

F 

( – ) 

s) 

L 0 
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𝑉𝑆𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑       (14) 

 

Onde: 

𝑀𝑆𝑑 representa o momento fletor solicitante; 

𝑀𝑅𝑑 representa o momento fletor resistente. 

𝑉𝑆𝑑 representa a força cortante solicitante; 

𝑉𝑅𝑑 representa a força cortante resistente. 

 

O momento fletor resistente pode ser calculado conforme a NBR 8800, para cada 

tipo de seção transversal, seguindo-se as instruções dos itens 5.4.2.1 a 5.4.2.5 e dos 

Anexos G e H. Porém, para os objetivos deste trabalho, será suficiente utilizar a equação 

que calcula o momento fletor de uma barra em função da tensão normal provocada pela 

flexão, conforme Moya (2005): 

 

 𝑀𝑓 =
𝜎𝑥 × 𝐼

𝑦
 (15) 

       

Onde: 

Mf representa o momento fletor num ponto da barra 

σx representa a tensão normal nas fibras da barra flexionada 

I é o momento de inércia da seção transversal no eixo de flexão 

y é a distância da linha neutra até um ponto genérico na fibra flexionada 

 

Para uma barra com um eixo de simetria da seção transversal coincidente ao eixo 

de flexão, pode-se calcular o momento resistente como aquele que gera a máxima tensão 

suportada pelo material, na distância extrema entre o eixo de simetria e o limite da seção 

transversal. O valor da tensão máxima suportada pelo material pode ser o limite de 

escoamento acompanhado de um coeficiente de segurança, ou outro valor definido pelo 

método de dimensionamento. Assim, a partir da equação 15, podemos definir o momento 

resistente como: 

 

 𝑀𝑅,𝑑 =
𝜎𝑥,𝑚𝑎𝑥 × 𝐼

𝑦𝑚𝑎𝑥
 (16) 
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Onde: 

σx,max é a máxima tensão normal suportada pelo material 

ymax é a distância do eixo de simetria até o limite da seção transversal 

 

Para uma distância y da linha neutra até o limite da seção transversal, a relação 

I/ymax é conhecida como módulo de resistência W (BEER e JOHNSTON, 1996), e é um 

dado de ampla disponibilidade para os perfis metálicos encontrados no mercado: 

 

 𝑊 =
𝐼

𝑦𝑚𝑎𝑥
 (17) 

      

 

Por fim, substituindo a equação 17 na equação 16, temos na equação 18 uma 

forma bastante prática de determinar o momento resistente de uma barra: 

 

𝑀𝑅,𝑑 = 𝜎𝑥,𝑚𝑎𝑥 × 𝑊      (18) 

 

Já à força cortante resistente pode ser calculada conforme a NBR 8800, para cada 

tipo de seção transversal, seguindo-se as instruções dos itens 5.4.3.1 a 5.4.3.6. Porém, 

analogamente ao discutido quanto ao momento fletor, para os objetivos deste trabalho 

será suficiente utilizar conceitos elementares da aplicação de forças na direção transversal 

ao eixo da barra na seção transversal de corte, conforme a ANSI/AISC 360-16 (2016). 

Segundo o AISC (2016), o esforço cortante resistente nominal, para barras 

monossimétricas e de dupla simetria é definido no capítulo G como: 

 

𝑉𝑛 = 0,6 × 𝑓𝑦 × 𝐴𝑤 × 𝐶𝑣     (19) 

Onde: 

𝐴𝑤 representa a área efetiva de cisalhamento; 

𝐶𝑣 representa um coeficiente que varia em função da geometria da seção 

transversal. 
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A área efetiva de cisalhamento resulta da equação 20: 

 

𝐴𝑤 = 𝑑 × 𝑇𝑤      (20) 

 

Onde: 

𝑑 representa a altura da seção transversal; 

𝑇𝑤 representa a espessura da alma. 

 

Para outras barras, que não as barras monossimétricas e de dupla simetria, a 

referida norma propõe o uso de equações específicas para o cálculo de 𝑉𝑛 em seus 

capítulos G, H e J. 

Ainda segundo a norma, o esforço cortante resistente de cálculo pode ser 

calculado pelo método dos estados limites ou pelo método das tensões admissíveis pelo 

uso de coeficientes distintos da seguinte maneira: 

 

𝑉𝑅𝑑 = 𝜙𝑣 × 𝑉𝑛 para o método dos estados limites de tensão   (21) 

 

𝑉𝑅𝑑 =
𝑉𝑛

𝛺𝑣
 para o método das tensões admissíveis    (22) 

 

2.1.3.1 Esforços solicitantes no carregamento transversal 

 
Diversas são as condições de carregamento transversais, e em cada uma delas 

podemos notar variações dos esforços internos em função de seus apoios. Neste trabalho 

abordaremos carregamentos e apoios específicos de nosso cenário operacional, como 

segue. 

 

2.1.3.1.1 Barras engastadas em balanço 

 
Carregamentos em barras engastadas em balanço podem apresentar diagramas 

como os que seguem: 

i. Duas cargas pontuais em barra engastada em balanço 
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Figura 12:Barra engastada submetida a cargas pontuais 

 

 

Tabela 3: Diagrama de esforços solicitantes da barra transversalmente carregada 

 

ii. Momentos aplicados a viga engastada 

 

 
Figura 13: Barra engastada em balanço submetida a momentos  

 

 

 

 

 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

 

𝑁𝑆𝑑 = 0 

 

 

0 ≤ 𝑥 < 𝑎: 

𝑉𝑆𝑑 = −𝑃 

𝑎 < 𝑥 < 2𝑎: 

𝑉𝑆𝑑 = −2𝑃 

 

 

0 ≤ 𝑥 < 𝑎: 

𝑀𝑆𝑑 = −𝑃 × 𝑥 

𝑎 < 𝑥 < 2𝑎: 

𝑀𝑆𝑑 = −𝑃 × 𝑥 − 𝑃(𝑥 − 𝑎) 

2a 0 
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Tabela 4: Diagrama de esforços solicitantes de uma barra engastada em balanço 

submetida a momentos 

 

 

 

iii. Carga uniformemente distribuída a uma barra engastada em balanço 

 

 

Figura 14: Barra engastada em balanço submetida a carga uniformemente 

distribuída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

𝑁𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

𝑉𝑆𝑑 = 0 

 

 

0 ≤ 𝑥 < 𝑎: 

𝑀𝑆𝑑 = 𝑀0 

𝑎 < 𝑥 < 2𝑎: 

𝑀𝑆𝑑 =𝑀0,1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑀0,2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

2a 0 2a 0 
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Tabela 5: Diagrama de esforços solicitantes da barra uniformemente carregada 

 

 

2.1.3.1.2 Barras bi apoiadas com rótulas (isostáticas) 
 

Carregamentos em barras bi apoiadas com rótulas podem apresentar diagramas 

como os que seguem: 

 

i. Carga pontual 

 

Figura 15: Barra bi apoiada submetida a uma carga transversal pontual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

𝑉𝑆𝑑 = −𝑝 × 𝑥 

 

 

 

𝑀𝑆𝑑 =
𝑝 × 𝑥2

2
 

2a 0 
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Tabela 6: Diagrama de esforços solicitantes da barra bi apoiada e transversalmente 

carregada com carga pontual 

 

 

ii. Carga uniformemente distribuída 

 

 

Figura 16: Barra bi apoiada submetida a uma carga transversal uniformemente 

distribuída 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

 

𝑁𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

0 ≤ 𝑥 < 𝐵: 

𝑉𝑆𝑑 = 𝑃 ×
𝐵𝐶

𝑙
 

𝐵 < 𝑥 ≤ 𝐶: 

𝑉𝑆𝑑 = −𝑃 ×
𝐴𝐵

𝑙
 

 

 

 

0 ≤ 𝑥 < 𝐵: 

𝑀𝑆𝑑 = 𝑃 ×
𝐵𝐶

𝑙
× 𝑥 

𝐵 < 𝑥 ≤ 𝐶: 

𝑀𝑆𝑑 = 𝑃 ×
𝐴𝐵

𝑙
× (𝑙 − 𝑥) 

l 0 
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Tabela 7: Diagrama de esforços solicitantes da barra bi apoiada submetida a 

carregamento uniformemente distribuído 

 

 

iii. Momento 

 

 

Figura 17: Barra bi apoiada submetida a um momento 

 

Tabela 8: Diagrama de esforços solicitantes da barra apoiada submetida a 

momentos fletores 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor 

(M) 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

𝑉𝑆𝑑 =
𝑝𝑙

2
− 𝑝 × 𝑥 

 

 

 

 

 

𝑀𝑆𝑑 =
𝑃𝑙

2
× 𝑥 −

𝑃𝑥2

2
 

 

Diagrama esforço normal (N) Diagrama esforço cortante (V) Diagrama Momento Fletor (M) 

 

 

 

 

 

𝑁𝑆𝑑 = 0 

 

 

 

 

𝑉𝑆𝑑 = −
𝑀0

𝑙
 

 

 

 

𝑀𝑆𝑑 = 𝑀0 −
𝑀0

𝑙
𝑥 

l 0 

l 0 
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2.2 Andaimes 
 

Andaime é uma estrutura montada em caráter provisório usada para sustentar 

cargas e promover acesso a alturas elevadas. Podem ser constituídos de vários materiais, 

tais como madeira, aço ou alumínio, mas na indústria tem a sua aplicação habitual em aço 

galvanizado (SH, 2018). 

De acordo com a sua aplicação os andaimes podem ser classificados como: 

 Fachadeiro: constituído de torres montáveis que formam geometrias que 

cobrem fachadas, permitindo acesso a pontos diversos desta fachada; 

 Multi direcional: formado por elementos de encaixes diretos e precisos, 

permitindo a criação de formatos variados, o que agiliza a sua montagem; 

 Tubo equipado: obtido pela junção de tubos metálicos e elementos de 

conexão e fixação chamados braçadeiras, permitindo criar geometrias 

específicas de acordo com o local a ser utilizado. É muito utilizado nas 

áreas industriais e de difícil acesso, pois se adequa facilmente às 

interferências e obstáculos. 

Em nosso trabalho daremos ênfase ao estudo de estruturas de andaime do tipo 

tubo equipado, a mais adequada ao nosso escopo de trabalho. 

Os andaimes tubulares são basicamente constituídos dos seguintes elementos (SH, 

2018): 

 Poste: tubos que ficam na posição vertical; 

 Longarinas: tubos horizontais no sentido da maior distância 

(comprimento) do andaime. As longarinas são unidas aos postes 

utilizando-se braçadeiras fixas; 

 Travessa: tubos horizontais no sentido da menor distância (largura) do 

andaime. As travessas são unidas aos postes usando braçadeiras fixas. As 

travessas devem ser posicionadas sobre as longarinas; 

 Diagonal: tubo inclinado entre dois níveis que pode ser unido aos 

elementos horizontais com braçadeiras fixas ou aos postes com 

braçadeiras giratórias; 

 Diagonal Horizontal: tubo horizontal colocado em diagonal entre os 

postes. As diagonais devem ser fixadas o mais próximo possível dos nós 

formados pelos postes e travessas; 
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 Travessa Intermediária: tubo colocado entre as duas travessas, o qual se 

faz necessário para diminuir o vão de apoio do piso; 

 Pisos: devem ser suportados entre travessas e ter apoios intermediários 

conforme sua resistência. Os pisos devem ficar suficientemente unidos, 

evitando espaços entre as pranchas, assim como as sobreposições de 

pranchas também devem ser evitadas; 

 Base: ponto de apoio aos postes. 

 

 

 

A montagem de uma estrutura de andaimes se dá através da junção de tubos pelo 

uso de conexões chamadas braçadeiras, as quais permitem uma montagem 

multidirecional e consequentemente uma fácil adaptação do perfil de andaimes a diversas 

geometrias. As braçadeiras podem ser do tipo fixa ou giratória, e são fixadas aos tubos 

pelo uso de uma chave catraca. 

 

 

Figura 18: Componentes básicos de uma estrutura de andaime tubular 

Fonte: SH, 2018 
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Dada à complexidade do assunto e ainda ao fato de que vidas são postas em risco 

ao se tratar de trabalhos em altura, toda estrutura de andaimes deve ser previamente 

planejada e projetada, garantindo que o perfil de montagem adotado seja adequado ao 

tipo de aplicação ao qual se propõe. Além disso, inspeções periódicas dessa estrutura 

montada compõem a rotina de atividades relacionadas a essas estruturas. 

No Brasil temos pouca literatura disponibilizada quanto ao dimensionamento de 

estruturas de andaimes, e além disso as literaturas internacionais nem sempre traduzem a 

realidade encontrada em território nacional. Contudo, por se tratar de uma técnica 

amplamente utilizada na indústria e na construção civil, temos no Brasil a Norma técnica 

ABNT NBR 6494 – Segurança nos andaimes. De maneira complementar a esta norma, o 

dimensionamento de andaimes pode também ser feito por intermédio da norma ABNT 

NBR 8800 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de 

edifícios), que apesar de não ser uma norma específica para andaimes acaba por abordar 

de maneira integral os cálculos aplicáveis a esta estrutura. 

 

 

 

2.3 Cabos de aço 

 

Cabo de aço é um conjunto de pernas dispostas em formato de hélice, podendo ou 

não ter uma alma de material metálico ou de fibra. A norma brasileira responsável pelas 

especificações de cabos de aço é a NBR-6327, abrangendo sua aplicação, por exemplo, a 

equipamentos de transporte, à elevação de cargas e ao extrativismo. 

Figura 19: Chave catraca 

Fonte: PPO, 2018 
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Cabos de aço são construídos por arames de aço torcidos, dispostos em pernas, e 

essas pernas torcidas em torno de uma alma de fibra ou de aço. Sua função principal é 

fazer com que as pernas sejam posicionadas de tal forma que o esforço aplicado no cabo 

de aço seja distribuído uniformemente entre elas (CIMAF, 2014). 

Construção é um termo empregado para indicar o número de pernas, o número de 

arames de cada perna e a sua composição, como veremos a seguir: 

 

 

 

Convencionalmente os cabos de aço podem ser fabricados em algumas categorias 

de resistência à tração, tais como: 

 

 

Figura 21: Categorias de resistência à tração 

Fonte: CIMAF, 2014 

 

Figura 20: Construção de cabos de aço 

Fonte: CIMAF, 2014 
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Figura 22: Variação das resistências dos arames 

Fonte: CIMAF, 2014 

 

 

2.3.1 Equipamentos e acessórios para cabos de aço 

 

Diversos são os equipamentos e acessórios para cabos de aço encontrados no 

mercado. A seguir serão apresentados os principais equipamentos e acessórios para cabos 

de aço aplicados na movimentação de cargas. 

Cabe ressaltar que esses itens não serão detalhados nas soluções do Capítulo 3 por 

se tratarem de detalhamentos do Projeto Executivo, e não do Projeto Básico. 

 

 

2.3.1.1 Carretilha 

 
Sistema constituído por uma dupla polia em linha, responsável por se acomodar 

sobre o cabo e deslizar pelo seu comprimento. Para tanto, sua polia é rolamentada 

podendo ser utilizada em atividades de alta velocidade. Usualmente este equipamento é 

fabricado, testado e aprovado por órgãos nacionais e internacionais, sendo os seus 

critérios estabelecidos pela EN-12278 (ClimbClean, 2018). 
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2.3.1.2 Freio 

 
O sistema de frenagem de uma tirolesa é um item de grande complexidade e que 

deve ser avaliado e estruturado levando-se em consideração a velocidade do 

deslocamento da carga, a qual dependerá do ângulo da tirolesa, raio da polia da carretilha, 

além de alguns elementos complementares. 

Diversos são os sistemas de frenagem conhecidos e aplicáveis a tirolesas, sendo 

os mais usuais os citados abaixo (BH, 2018): 

 Paraquedas: o sistema consiste em pequenos paraquedas acoplados à carga 

em movimento, atenuando a sua velocidade; 

 Molas de compensação: as molas de compensação são acionadas ao final 

do percurso da tirolesa no ponto de frenagem. O objetivo é ajudar na 

parada e acionar algumas molas para compensar a aceleração da carga até 

a parada total; 

 Parada por gravidade: o sistema consiste em regular o cabo principal da 

tirolesa com pouca tensão, fazendo com que a carga gradualmente pare 

pela força da gravidade; 

 Zip Stop: o sistema Zip Stop não é muito utilizado no Brasil, devido ao 

alto custo de aquisição. Ele consiste num acionamento mecânico que gera 

um grande campo magnético provocando a frenagem. O sistema é muito 

utilizado em casos de emergência; 

 

Figura 23: Carretilha 

Fonte: ClimbClean, 2018 



32 

 

 Controle por monitor: este freio é padrão, como medida extra de 

segurança, independentemente da existência de outros sistemas adicionais. 

É controlado por um profissional que pode acioná-lo a qualquer momento, 

e não depende da orientação ou peso da carga na tirolesa; 

 Cabos elásticos: consiste no uso de carretilha posicionada sobre o cabo em 

um ponto estratégico, próximo do ponto mais baixo da tirolesa, presa por 

cabos elásticos dimensionados para reduzir a velocidade da carga antes do 

final do percurso. Quando a carretilha com a carga chega até a carretilha 

do freio, ocorre o início da desaceleração através do tracionamento dos 

cabos elásticos, reduzindo assim a velocidade do conjunto. 

 

 

2.3.2 Solicitações em cabos de aço aplicados a tirolesas 
 

Tirolesa é um equipamento utilizado para promover a movimentação de cargas 

diversas entre dois pontos desnivelados, onde a carga se desloca por intermédio de 

roldanas e carretilhas ao longo de um cabo aéreo ancorado nas extremidades do 

movimento pretendido. 

Para determinadas aplicações o peso próprio do cabo pode ter influência 

significativa na modelagem do problema. Para o caso de içamentos por guindastes ou 

pontes rolantes, por exemplo, o peso próprio do cabo acaba por ser irrelevante quando em 

comparação com as cargas suportadas e ainda levando-se em consideração que nessas 

aplicações o objetivo do cabo é apenas a transmissão do carregamento às estruturas. 

De modo a parametrizarmos coerentemente as informações do projeto, faremos 

uso das seguintes definições para o cabo a ser utilizado (ISEL, 2014): 

 Cabo perfeitamente flexível: um cabo flexível ancorado a dois pontos 

localizados em suas extremidades e sujeito a uma carga uniformemente 

distribuída ao longo de seu comprimento tende a configurar-se como uma 

curva, e a força interna ao cabo num ponto qualquer de seu comprimento 

será sempre a força de tração com orientação tangente à curva; 
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Figura 24: Cabo flexível sujeito a um carregamento uniforme 

Fonte: ISEL, 2014 

 

 

 Cabo perfeitamente inextensível: por ser perfeitamente inextensível, o 

cabo terá o mesmo comprimento antes e depois da aplicação da carga. 

Dessa forma, uma vez aplicada a carga, a geometria deformada 

permanecerá fixa e o cabo ou cada segmento dele pode ser tratado como 

corpo rígido. Essa consideração só poderá ser feita se realizado um pré-

tensionamento do cabo, reduzindo assim a diferença entre o comprimento 

do mesmo antes e depois da aplicação da carga. 

 

2.3.2.1 Curva Catenária 
 

Em matemática, a curva catenária descreve uma família de curvas planas 

semelhantes às que seriam geradas por uma corda suspensa pelas suas extremidades e 

sujeitas à ação da gravidade (USP, 2011) 

O problema de descrever matematicamente a forma da curva formada por um fio 

suspenso entre dois pontos e sob a ação exclusiva da gravidade foi proposto por Galileu 

Galilei, que propôs a conjectura de que a curva fosse uma parábola.  

Quando um cabo é suspenso por dois pontos e sujeito apenas ao seu próprio peso, 

assume a forma curva conhecida como catenária. 
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Figura 25: Cabo suspenso pelas extremidades, sob a ação do próprio peso 

 

O diagrama de corpo livre de uma porção finita do cabo de comprimento “S”, 

medido desde a origem pode ser visto abaixo: 

 

 

Figura 26: Diagrama de corpo livre de uma fração da catenária 

 

Onde: 

𝑑𝑣, 𝑑𝑥  são comprimentos infinitesimais nas direções x e y; 

𝑑𝑆0 é o comprimento infinitesimal do elemento de cabo; 

𝐻0 e 𝐻0 + 𝑑𝐻0 são as forças horizontais nas extremidades do elemento de cabo; 

𝑉0 + 𝑑𝑉0 são forças verticais nas extremidades do elemento de cabo; 

𝜃 é o ângulo de inclinação do elemento de cabo. 

g representa uma distribuição uniforme de carga, em N/m. 
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Para um desnível ℎ e flecha do vértice 𝑓 conhecidos, sabendo-se que 𝑦 = 𝑓 para 

𝑥 = 𝑥𝑣, pode-se obter: 

 

𝑐𝑜𝑠ℎ (
𝑔𝑥𝑣

𝐻0
⁄ ) = (1 −

𝑔𝑓
𝐻0

⁄ )    (23) 

 

  

𝑥𝑣 = (
𝐻0

𝑔⁄ ) × 𝑐𝑜𝑠−1 (1 −
𝑔𝑓

𝐻0
⁄ )    (24) 

 

 

As equações da tangente e da curva catenária que definem a configuração de 

equilíbrio do cabo, são dadas respectivamente por: 

 

𝑦` = 𝑠𝑒𝑛ℎ [
𝑔𝑥

𝐻0
⁄ − 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝑔𝑓
𝐻0

⁄ )]   (25) 

 
 
 

𝑦 =
𝐻0

𝑔⁄ 𝑐𝑜𝑠ℎ [
𝑔𝑥

𝐻0
⁄ − 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝑔𝑓
𝐻0

⁄ )] −
𝐻0

𝑔⁄ + 𝑓  (26) 

 
 

Ciente de que se 𝑥 = 𝑙 , 𝑦 = ℎ, da Equação (26), determinamos o valor de 𝐻0 

interativamente através da equação (27): 

 

 ℎ =
𝐻0

𝑔
cosh [

𝑔𝑙

𝐻0
− cosh−1 (1 −

𝑔𝑓

𝐻0
)] −

𝐻0

𝑔
+ 𝑓 (27) 

     

 

Uma vez conhecido o 𝐻0, o comprimento 𝑆0 do cabo pode ser determinado pela 

equação (28): 

 

 𝑆0 =
𝐻0

𝑔
{𝑠𝑖𝑛ℎ [

𝑔𝑙

𝐻0
− 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝑔𝑓

𝐻0
)] + 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝑔𝑓

𝐻0
)]} (28) 

   

 

E finalmente a força de tração no cabo será dada pela equação (29) 
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 𝑇 = 𝐻0𝑐𝑜𝑠ℎ [
𝑔𝑥

𝐻0
− 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝑔𝑓

𝐻0
)] (29) 

       

2.3.2.2 Teorema de Lamy 
 

A aplicação de um cabo de aço com o intuito de promover uma movimentação de 

carga implica na consideração de que além da tração decorrente de seu peso próprio 

(Catenária), uma tração complementar será gerada em consequência à carga a ser 

movimentada. 

Quando desta aplicação, o comprimento total do cabo passa a ser dividido em duas 

seções retilíneas, uma a jusante da carga e outra a montante da carga. 

 

 

Figura 27: Posicionamento do cabo carregado 

 

O cálculo das forças em cada um dos trechos de cabo pode se dar por diversos 

métodos, dentre o Teorema de Lamy que diz que quando um ponto material está em 

equilíbrio e submetido a ação de três forças coplanares e concorrentes, a razão entre o 

modulo de cada força e o seno do ângulo oposto é constante. 

Desta forma, o Teorema de Lamy pode ser escrito conforme a equação 30: 

 

 

 𝑓1
𝑠𝑒𝑛(𝐴1)

=
𝑓2

𝑠𝑒𝑛(𝐴2)
=

𝑓3
𝑠𝑒𝑛(𝐴3)

 (30) 
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Figura 28: Diagrama de forças pelo Teorema de Lamy 

 

De acordo com esta abordagem, podemos concluir que a partir da carga 

transportada (f3) e dos ângulos formados pelo cabo podemos obter as forças atuantes em 

cada um dos trechos de cabo. 

 

2.3.2.3 Cargas de vento 
 

Cabos de aço utilizados em ambientes abertos estão sujeitos à sua exposição a 

cargas de vento, as quais devem ser consideradas, conjuntamente ao peso próprio do cabo, 

quando da análise de aplicação desses elementos. 

 

 

 

 

 

Onde: 

P representa o peso próprio do cabo 

H representa a pressão do vento 

 

Esta pressão gera uma força perpendicular ao eixo longitudinal dos cabos, os 

quais, segundo Madison (2008), se encarregam por distribuir este carregamento às 

estruturas que o sustentam. 

A pressão do vento pode ser calculada conforme a equação 31, abaixo: 

P 



38 

 

𝑞 =
1

2
× 𝜌𝑎𝑟 × 𝑈𝑝

2     (31) 

 

Onde: 

q representa a pressão de vento sobre os cabos (Pa) 

𝜌 representa a massa específica do ar (kg/m3) 

𝑈𝑝
2 representa a velocidade do vento de projeto (m/s) 

 

A força resultante da atuação da pressão do vento, 𝐹𝑣, é calculada conforme a 

equação 32. 

 

𝐹𝑣 = 𝑞 × 𝑑      (32) 

 

Onde: 

d representa o diâmetro do cabo (mm) 

 

Sob a ação simultânea do peso próprio e da força do vento, o cabo sofre um 

aumento aparente de seu peso. Esse peso aparente pode ser calculado através da equação 

33. 

𝜌𝑟 = √𝑝2 + 𝐹𝑣
2     (33) 

 

Onde: 

𝜌𝑟 representa o peso aparente de um cabo sob ação do vento (N/m) 

𝑝 representa o peso próprio do cabo (N/m) 

 

 

2.4 Estudo de viabilidade econômica 

 
O estudo de viabilidade econômica é uma ferramenta utilizada para avaliar o 

desempenho de um projeto a partir de indicadores e projeções, possibilitando assim 

determinar se vale a pena investir no projeto. 

Segundo Branco (2002), a realização de uma análise de viabilidade econômica 

requer que etapas específicas sejam realizadas, tais como: projeção de receitas, projeção 
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de custos, determinação das despesas e investimentos e análise de indicadores 

provenientes dessas projeções. 

A projeção dinâmica dessas entradas e saídas de recursos dá origem ao fluxo de 

caixa, que é um instrumento essencial para a gestão financeira de um projeto, o qual 

obtido pela diferença entre as projeções das receitas e das despesas (ETO, 2006). 

Uma vez realizada as projeções de receitas, custos, despesas e investimentos, e 

fluxo de caixa, a análise de viabilidade econômica demandará a análise de indicadores. 

Eto (2006) salienta que existem vários indicadores para se analisar a viabilidade 

econômica de um projeto, sendo os mais usuais o valor presente líquido (VPL), a taxa 

interna de Retorno (TIR) e o payback. Neste trabalho utilizaremos o indicador TIR para 

a análise em questão. 

A etapa de avaliação de indicadores é de suma relevância na análise de viabilidade 

econômica, visto que nessa fase o investidor terá condições de definir se o investimento 

deve ou não ser realizado em função da expectativa de lucros e do tempo necessário para 

recuperação total capital investido. 

 

2.4.1 Taxa Interna de Retorno – TIR 
 

A TIR representa a rentabilidade de um projeto sendo expressa na forma de uma 

taxa percentual, seguindo a periodicidade dos fluxos de caixa. Por exemplo, se os fluxos 

de caixa são mensais, então a TIR resultante será também mensal, e, por isso, é dita como 

uma medida relativa. Desta forma, a TIR é a taxa de desconto que faz com que o valor 

presente líquido (VPL) do projeto seja zero (BRANCO, 2006). 

Ao se analisar a TIR de um único projeto, deve-se ter em mãos a taxa mínima de 

atratividade (TMA) do investimento, pois será necessário comparar essas duas taxas. Ao 

se fazer a comparação, depara-se com três possíveis cenários: 

 O primeiro deles é quando sua TIR é maior que a TMA. Neste cenário, 

seu projeto consegue pagar o investimento e ainda sobra capital (lucro). 

 No cenário onde a TIR = TMA, significa que seu projeto consegue pagar 

o investimento sem gerar lucro. 

 E o terceiro cenário é quando sua TIR é menor que a TMA, ou seja, seu 

projeto não consegue sequer pagar o investimento, gerando prejuízo. 
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Conforme Sviech e Mantovan (2013), quando se tem mais de um projeto para avaliar e 

apenas um deve ser escolhido, então a alternativa que apresentar maior TIR será o 

investimento de maior retorno. 

A TIR pode ser calculada pela seguinte equação (BRANCO, 2006): 

 

 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

= 0 (34) 

      

Onde: 

t  representa o t-ésimo período de apuração do fluxo de caixa 

N representa o número total de períodos apurados 

𝐹𝑡 representa o faturamento no t-ésimo período avaliado 

 

2.4.2 Importância do estudo de viabilidade econômica em projetos 
básicos 

 

De acordo com a Lei 8.666, o Projeto Básico é definido como: 

 

[...] um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 

adequado, para caracterizar uma obra ou serviço [...], elaborado com base nas 

indicações dos estudos técnicos preliminares (Brasil, 1993). 

 

Conforme o art. 2 da Resolução 361 do CONFEA (1991): 

 

Projeto Básico é uma fase perfeitamente definida de um conjunto mais 

abrangente de estudos e projetos, precedido por estudos preliminares, 

anteprojeto, estudos de viabilidade técnica, econômica e avaliação de impacto 

ambiental, e sucedido pela fase de projeto executivo ou detalhamento 

(CONFEA, 1991). 

 

O nível qualitativo de um Projeto Básico deverá ser tal que possibilite a avaliação 

do custo global da obra com precisão de mais ou menos 15% (CONFEA, 1991), e auxilie 

na definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter alguns elementos 

como: 
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Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma 

a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 

elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem; 

[...] 

Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos 

de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; 

(Brasil, 1993) 

 

Já a Tabela 9 apresenta as margens de erro consideradas aceitáveis em obras e 

serviços públicos, para as três etapas de projeto, na visão do Tribunal de Contas da União 

(TCU, 2009): 

 

Tabela 9: Nível de precisão de projetos 

Fonte: TCU, 2009 

Etapa Margem de erro Precisão 

Anteprojeto 30% Baixa 

Projeto Básico 10 a 15% Média 

Projeto Executivo 5% Alta 

 

 

Ainda em obras e serviços públicos, a Lei 8.666 (Brasil, 1993),  permite variações 

de até ±25% no custo final de obras e serviços, e acréscimos de até 50% no caso de 

reforma de edifício ou de equipamento. Importante notar que a variação no custo 

geralmente vem acompanhada da variação no prazo também, pois ambos decorrem da 

alteração no escopo do projeto. Essa variabilidade pode ser frequentemente praticada se 

os recursos financeiros forem amplamente disponíveis e se o desempenho econômico do 

projeto não for um requisito, o que dificilmente ocorre num cenário competitivo. 

Quando se trata de projetos pequenos e de recursos financeiros limitados, o nível 

de detalhamento típico do Projeto Conceitual pode não ser suficiente para obter-se a 

precisão desejada de escopo, custo e prazo, e por outro lado um Projeto Básico completo, 

que obtém uma precisão maior, pode ser desnecessariamente demorado e custoso. Nesses 

casos, poder-se-ia adotar um processo de Projeto Básico mais enxuto que não exija toda 

sua documentação formal, mas que contemple os estudos de viabilidade tradicionalmente 

feitos em etapas anteriores. Essa combinação proporcionaria mais segurança sobre o que 

será feito e como será feito, e garantiria um desvio menor de custo e prazo entre o 

planejado e o realizado. É o que propõe o processo apresentado no presente trabalho. 



42 

 

Capítulo 3 

Desenvolvimento e análise das soluções 

 

3.1 Estudo de viabilidade técnica 
 

A viabilidade técnica das soluções se dará quando da obtenção dos objetivos 

principal e específicos evidenciados no item 1.4 deste trabalho, tendo ainda sido 

alcançados os pré-requisitos estabelecidos pelo cliente. 

Ressalta-se que a viabilidade técnica é uma etapa cuja validação será uma 

responsabilidade do próprio cliente, pois o ambiente operacional e suas particularidades 

são de conhecimento daquele. Obviamente as soluções propostas consideram um cenário 

generalista de uma unidade de produção e exploração de petróleo, mas ainda assim não 

caberá à empresa desenvolvedora das soluções a sua validação técnica. 

Sob a crítica do cliente, após a apresentação das soluções tornou-se público 

algumas das principais características necessárias para a validação das soluções, as quais 

devem atender a um número máximo de pessoas a bordo da unidade marítima e ainda 

atender a um tempo máximo de permanência destes profissionais a bordo. Além dessas 

premissas, as soluções devem possuir um perfil de neutralidade frente às atividades 

rotineiras da unidade marítima, sem que estas sejam impactadas, em qualquer nível, pela 

implantação ou operação das soluções propostas. 

 

3.1.1 Descrição e desenvolvimento das soluções 

 
i. Encaminhamento por estruturas de andaime 

 

ii. Encaminhamento por uma Tirolesa 

 

iii. Içamento por helicóptero cargueiro 
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3.1.1.1 Encaminhamento por estruturas de andaimes 

 

Solução obtida pela montagem de andaimes desde o piso até as elevações 

necessárias, ao longo de todo o caminho a ser percorrido pela carga em questão, 

compreendendo deslocamentos verticais e horizontais pelo uso de talhas e pórticos, e 

horizontais por intermédio de paleteiras e rodízios, todos disponibilizados in loco pelo 

cliente. A estrutura de andaime deverá ser coberta por tablados de madeira, permitindo o 

deslocamento da carga sobre a passarela de estrutura tubular. 

 

3.1.1.1.1 Dimensionamento das estruturas de andaimes 
 

Para o dimensionamento dos elementos que compõem o andaime, algumas 

condições iniciais foram definidas, as quais serão usadas como dados de entrada nos 

cálculos de dimensionamento. 

 

3.1.1.1.1.1 Dimensões exigidas da estrutura 
 

Os tubos de andaime do tipo tubo equipado possuem formato circular e diâmetro 

externo de 48,2mm, variando apenas a espessura da parede entre valores padronizados 

em função da necessidade da aplicação. 

Fora identificada a necessidade de um corredor de movimentação mínimo de 

cinco metros de largura em função das características geométricas da carga a ser 

movimentada ao longo da estrutura de andaimes. 
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Figura 29: (a) Planta baixa do andaime com 2 travessas intermediárias, 2 travessas 

principais, 2 longarinas e 4 postes por torre ou seção; (b) Seção transversal do tubo de 

andaime 

 

 

A antena se movimentará horizontalmente sobre o piso de trabalho do andaime, a 

uma altura de até 2,20 metros em relação à base do andaime: 

 

 

Figura 30: Vista parcial da fachada do andaime 

 

 

 

 

 

Direção de 

movimentação da carga 
Piso de trabalho 

Direção de 

movimentação da carga 

(a) (b) 
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3.1.1.1.1.2 Material da estrutura 
 

O material dos elementos de andaime é o aço SAE 1010, mais comumente 

encontrado dentre os fornecedores de andaime nacionais, com limite de escoamento fy de 

aproximadamente 13,05kgf/mm2 e módulo de elasticidade E de 2,04x104 kgf/mm2. 

 

3.1.1.1.1.3 Cargas de trabalho 
 

O peso estimado no piso de trabalho, onde ocorrerá a movimentação da carga, é 

de 1.750 kgf, incluindo as pessoas, equipamentos e a carga em si (antena). A 

movimentação ocupa uma área de aproximadamente 20m2. O piso é formado por 

pranchões padronizados de madeira colocados lado a lado, e seu peso próprio tem valores 

parecidos para todos os fabricantes. Então o carregamento médio sobre o piso de trabalho 

será: 

 

 
𝑞𝑙𝑡 =

𝑁𝑙𝑡

𝐴𝑚
+ 𝑞𝑝𝑖𝑠𝑜 =

1.750𝑘𝑔𝑓

20𝑚2
+ 10𝑘𝑔𝑓/𝑚2 = 97,5𝑘𝑔𝑓/𝑚2 (35) 

 

Onde: 

qlt  é o carregamento médio total no piso de trabalho 

Nlt  é o peso total da carga de trabalho 

Am  é a área ocupada no processo de movimentação da carga 

qpiso  é o peso próprio dos pranchões que formam o piso de trabalho 

 

 

3.1.1.1.1.4 Dimensionamento das travessas do andaime 
 

 

Para as travessas, deve-se apenas dimensionar seu comprimento. 

Conforme visto no Capítulo 2, os esforços solicitantes em uma barra não podem 

ser superiores aos esforços resistentes. Para as travessas, devemos considerar o esforço 

cortante e de momento que atuam sobre elas: 
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 𝑉𝑆𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

𝑀𝑆𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 
(36) 

 

Para calcular o esforço solicitante na travessa, deve-se conhecer o tipo e ordem de 

grandeza do carregamento imposto ao piso de trabalho, qlt, cujo valor já foi definido no 

item anterior, na equação (35). 

Este carregamento é considerado uniformemente distribuído sobre os pranchões 

de madeira do piso de trabalho. Os pranchões são montados diretamente sobre as 

travessas, transmitindo para elas o carregamento uniforme. 

 

 
Figura 31: Pranchão de madeira apoiado sobre as travessas de uma seção de 

andaime 

 

 

Os manuais de montagem de andaime fornecidos por fabricantes recomendam, 

para carregamentos de até 100kg/m2, um vão máximo de 2 metros entre travessas para 

que os pranchões de madeira consigam suportar o carregamento mantendo a flecha 

máxima permitida para o piso de trabalho. A Equação 37 calcula o vão entre travessas da 

montagem descrita na Figura 29 que possui quatro travessas, verificando que a 

recomendação está sendo respeitada: 

 

𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 =
5𝑚

(4−1)
= 1,67 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠(< 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠)  (37) 

 

 

O carregamento uniformemente distribuído em uma travessa será o carregamento 

total tributado somente à área de influência daquela travessa. A largura da área de 

influência tem o mesmo valor do vão entre travessas, como se pode notar pelas linhas 

pontilhadas da Figura 32: 
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Figura 32: Área de influência do carregamento aplicado a uma travessa 

 

 

Dessa forma, para cada metro de travessa, o carregamento linear sobre ela é dado 

pela equação 38 e representado pela Figura 33: 

 

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 = 𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠     (38) 

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 = 97,5𝑘𝑔𝑓/𝑚2 × 1,67𝑚 = 162,5𝑘𝑔𝑓/𝑚 

 

 

 
Figura 33: Carregamento linear uniforme nas travessas 

 

 

Será desconsiderado o efeito do peso próprio da travessa no seu dimensionamento. 

Conhecendo-se o carregamento linear pl,travessa  aplicado por metro de travessa, o 

máximo esforço cortante solicitante em cada travessa pode ser definido, usando-se a 

equação da Tabela 7, da seguinte maneira: 

 

  
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 =

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

2
 (39) 

 

O esforço solicitante de cálculo, VSd, será obtido multiplicando-se a equação 39 

por um coeficiente de segurança CS, que será sempre arbitrado em 2,0 neste trabalho: 
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  𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝐶𝑆 = 𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 (40) 

 

 

Conforme visto no Capítulo 2, o esforço cortante resistente de cálculo pode ser 

obtido seguindo-se as normas técnicas. No caso específico de tubos circulares de seção 

padrão, a norma do AISC (2016) admite a simplificação do esforço cortante resistente de 

cálculo conforme a equação abaixo: 

 

  
𝑉𝑅𝑑 =

0,6 × 𝑓𝑦 × 𝐴𝑔/2

𝛺
 (41) 

 

 Onde: 

Ag é a área da seção transversal do tubo 

 

No presente trabalho será arbitrado o valor unitário de 𝛺 para todos os esforços 

resistentes. E, para o tubo circular, podemos reescrever a cortante resistente de cálculo da 

seguinte maneira: 

 

𝑉𝑅𝑑 = 0,3 × 𝑓𝑦 × 𝜋 × 𝑡 × (𝐷 − 𝑡)    (42) 

 

Onde: 

D é o diâmetro externo da seção transversal do tubo; 

t é a espessura da parede do tubo. 

 

O momento solicitante máximo em cada travessa pode ser calculado pela equação 

de momento já definida da Tabela 7: 

 

  
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 =

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
2

8
 (43) 

 

 

O momento solicitante de cálculo, MSd, será obtido multiplicando-se a equação 43 

pelo coeficiente de segurança CS: 
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𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝐶𝑆 =

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
2

4
 (44) 

 

 

O momento resistente de cálculo da travessa pode ser calculado conforme o 

Capítulo 2 da seguinte maneira: 

 

  
𝑀𝑅,𝑑 = 𝜎𝑥,𝑚𝑎𝑥 ×

𝐼

𝑦𝑚𝑎𝑥
 (45) 

 

 

Como recomendado pelo AISC (2016), será limitado o valor de σx,max  em 60% do 

limite de escoamento fy  do material. E, como ymax  é simplesmente o raio da seção circular 

do tubo, o momento resistente pode ser reescrito na forma abaixo: 

 

  
𝑀𝑅,𝑑 = 1,2 × 𝑓𝑦 ×

𝐼

𝐷
 (46) 

 

 

Sabendo que o momento de inércia I da seção circular do tubo de andaime é: 

 

  
𝐼 = 𝜋 ×

(𝐷4 − 𝑑4)

64
= 𝜋 ×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

64
 (47) 

 

Onde: 

d é o diâmetro interno da seção transversal do tubo, 

 

Pode-se substituir (47) em (46) para se obter o momento resistente de cálculo em 

termos do diâmetro externo e da espessura do tubo. 

 

 
𝑀𝑅,𝑑 = 1,2 × 𝑓𝑦 × 𝜋 ×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

64 × 𝐷
 (48) 
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Assim, reescrevendo a equação (36) em termos de (40), (42), (44) e (48), o 

dimensionamento do máximo comprimento permitido da travessa – ltravessa – e da 

espessura mínima da seção transversal – t – fica resumido às equações 49 e 50. Note-se 

que o diâmetro externo da seção transversal do tubo, D, é um valor constante, como já 

explicado anteriormente. 

Dimensionamento da travessa ao esforço cortante: 

  𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ 0,3 × 𝑓𝑦 × 𝜋 × 𝑡 × (𝐷 − 𝑡) (49) 

 

Dimensionamento da travessa ao momento: 

  
𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

2 ≤ 0,3 × 𝑓𝑦 × 𝜋 ×
(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

4 × 𝐷
 (50) 

 

Deve-se, finalmente, calcular os valores limites de ltravessa e t. Porém não é possível 

dimensionar uma variável sem conhecer o valor da outra. Por isso, será arbitrada a 

espessura t de 3mm comumente encontrada nos andaimes do tipo tubo equipado para 

aplicações leves. 

O comprimento máximo permitido da travessa é então dimensionado ao esforço 

cortante e ao momento conforme as equações 51 e 52, e deve ser limitado pelo menor dos 

dois valores. 

Os seguintes parâmetros de entrada foram introduzidos conforme já explicado: 

 

Tabela 10 : Parâmetros de cálculo da estrutura de andaime 

Descrição Símbolo Valor 

Limite de escoamento do material fy 13,05 kgf/mm2 

Carregamento linear uniforme pl,travessa 162,5 kgf/m 

Diâmetro externo do tubo D 48,2 mm 

Espessura mínima do tubo t 3 mm 

 

 

Comprimento permitido ao esforço cortante: 

 
𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤

0,3 × 𝑓𝑦 × 𝜋

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
× 𝑡 × (𝐷 − 𝑡) (51) 

 

Comprimento permitido ao momento: 
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𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ √
0,3 × 𝑓𝑦 × 𝜋

𝑝𝑙,𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

4 × 𝐷
 (52) 

 

Para o esforço cortante, temos: ltravessa ≤ 10,26 m 

Para o momento, temos: ltravessa ≤ 0,93 m 

 

Será adotado o menor valor de ltravessa, ou seja, 0,93m 

A tabela 11 resume os valores adotados para as travessas do andaime: 

 

Tabela 11: Valores adotados para as travessas do andaime 

Descrição Símbolo Valor 

Comprimento da travessa ltravessa 0,93 m 

Espessura mínima do tubo t 3 mm 

 

3.1.1.1.1.5 Dimensionamento das longarinas do andaime 
 

Para as longarinas, será usado o mesmo tipo de tubo das travessas, ou seja, o 

diâmetro externo e a espessura são sempre iguais. Será então calculado o comprimento 

máximo permitido das longarinas para verificar se a distância adotada entre seus apoios, 

conforme a Figura 29, é maior que o máximo permitido. Caso o comprimento seja maior 

que o permitido, será necessário reduzir a distância entre seus apoios ou até mesmo o 

comprimento das travessas calculado no item anterior. 

Para as longarinas, devemos considerar o esforço cortante e de momento que 

atuam sobre elas: 

 

  𝑉𝑆𝑑 ≤ 𝑉𝑅𝑑 

𝑀𝑆𝑑 ≤ 𝑀𝑅𝑑 
(53) 

 

O carregamento das longarinas é considerado pontual, e é decorrente dos pontos 

de apoio das duas travessas intermediárias mostradas na Figura 34. Ou seja, as travessas 

intermediárias transmitem pontualmente para as longarinas o seu carregamento. 



52 

 

 
Figura 34: Travessas intermediárias apoiadas sobre as longarinas de uma seção de 

andaime 

 

 

O valor do carregamento, em cada ponto da longarina, será o carregamento total 

tributado somente à área de influência de uma travessa intermediária. O comprimento da 

área de influência tem o mesmo valor do comprimento adotado das travessas, como se 

pode notar pelas linhas pontilhadas da Figura 35: 

 

 
Figura 35: Área de influência do carregamento de uma travessa aplicado a uma 

longarina 

 

 

Dessa forma, o carregamento pontual sobre a longarina é dado pela equação 54 e 

representado pela Figura 36: 

 

𝑃𝑙,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎  (54) 

 

 



53 

 

 
Figura 36: Carregamento pontual nas longarinas 

 

 

Será desconsiderado o efeito do peso próprio da longarina no seu 

dimensionamento. 

Conhecendo-se o carregamento pontual Pl,longarina  aplicado em um ponto da 

longarina, o máximo esforço cortante solicitante em cada longarina pode ser definido, 

usando-se a equação da Tabela 6, da seguinte maneira: 

 

 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 3 ×

𝑃𝑙,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 𝑃𝑙,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 

(55) 

 

Onde: 

llongarina é a distância entre os apoios da longarina 

 

O esforço solicitante de cálculo, VSd, será obtido multiplicando-se a equação 55 

pelo coeficiente de segurança CS: 

 

 𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝐶𝑆 

𝑉𝑆𝑑 = 𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 2 
(56) 

 

 

O esforço cortante resistente de cálculo para tubo circular pode ser obtido 

conforme a equação abaixo: 

 

𝑉𝑅𝑑 = 0,3 × 𝑓𝑦 × 𝜋 × 𝑡 × (𝐷 − 𝑡)    (57) 
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O momento solicitante máximo em cada longarina pode ser calculado pela 

equação de momento já definida da Tabela 6: 

 

 
𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 =

𝑃𝑙,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

3
 

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 

(58) 

 

O momento solicitante de cálculo, MSd, será obtido multiplicando-se a equação 58 

pelo coeficiente de segurança CS: 

 

 𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝐶𝑆 

𝑀𝑆𝑑 = 𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 2 
(59) 

 

 

O momento resistente de cálculo da longarina pode ser calculado da seguinte 

maneira: 

 

 
𝑀𝑅,𝑑 = 1,2 × 𝑓𝑦 × 𝜋 ×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

64 × 𝐷
 (60) 

 

 

Assim, reescrevendo a equação (53) em termos de (56), (57), (59) e (60), 

e sabendo que o vão entre travessas equivale a um terço de llongarina, o 

dimensionamento da distância máxima permitida entre apoios da longarina fica 

resumido às equações (61) e (62). 

Dimensionamento da longarina ao esforço cortante: 

 

 𝑞𝑙𝑡 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ 0,45 × 𝑓𝑦 × 𝜋 × 𝑡 × (𝐷 − 𝑡) (61) 

 

Dimensionamento da longarina ao momento: 

 
𝑞𝑙𝑡 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ 1,35 × 𝑓𝑦 × 𝜋 ×
(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

16 × 𝐷
 (62) 
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A distância entre apoios da longarina é dimensionada ao esforço cortante e ao 

momento conforme as equações 63 e 64, e deve ser limitada pelo menor dos dois valores. 

Os seguintes parâmetros de cálculo foram introduzidos: 

 

Tabela 12: Parâmetros de cálculo das longarinas do andaime 

Descrição Símbolo Valor 

Limite de escoamento do material fy 13,05 kgf/mm2 

Diâmetro externo do tubo D 48,2 mm 

Espessura mínima do tubo t 3 mm 

Comprimento máximo da travessa ltravessa 0,93 m 

Carregamento no piso de trabalho qlt 97,5 kgf/m2 

 

 

Distância permitida ao esforço cortante: 

 
𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ≤

0,45 × 𝑓𝑦 × 𝜋

𝑞𝑙𝑡 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
× 𝑡 × (𝐷 − 𝑡) (63) 

 

 

Distância permitida ao momento: 

 

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ≤ √
1,35 × 𝑓𝑦 × 𝜋

𝑞𝑙𝑡 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

16 × 𝐷
 (64) 

 

Para o esforço cortante, temos: llongarina ≤ 27,59 m 

Para o momento, temos: llongarina ≤ 1,33 m 

 

Será adotado o menor valor de llongarina, ou seja, 1,33m 

 

Assim, a distância máxima permitida entre apoios é de 1,33 metros. Como a 

longarina tem um comprimento total de cinco metros, não será suficiente ter apenas dois 

apoios nas extremidades da longarina, como foi modelado na Figura 36.  Isso significa 

que o modelo de barra bi apoiada não é válido para o projeto, e um novo modelo deverá 

ser criado com uma nova condição de apoio. A Figura 37 mostra a nova modelagem da 
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longarina, na qual um apoio central foi introduzido, por meio da adição de um novo poste 

na torre. 

 

 

 

Figura 37: Carregamento pontual nas longarinas com novas condições de apoio 

 

 

Como o carregamento é simétrico em relação ao apoio central da longarina, e 

desconsiderando o efeito de continuidade da longarina, será considerado para efeitos de 

cálculo apenas o trecho de longarina entre os apoios A e B. 

 

 

Figura 38: Esquema simplificado de cálculo do novo modelo de longarina 

 

Isto significa que, para o novo modelo ser válido, a distância entre apoios A e B 

calculada – llongarina – não poderá ser inferior a 2,5 metros. Trata-se então de um cálculo 

de verificação do vão adotado em relação ao vão máximo permitido, o qual será definido 

pela aplicação da equação (53) à nova modelagem proposta. 

Conhecendo-se a carga pontual Pl,longarina  aplicada em um ponto da longarina, o 

máximo esforço cortante solicitante em cada longarina da nova modelagem pode ser 

definido, usando-se a equação da Tabela 6, e deve ser multiplicado por dois devido ao 

esforço cortante no trecho de longarina entre os apoios B e C. Assim, o máximo esforço 

cortante da longarina será no apoio central B e seu valor é definido por: 
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𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 2 ×

𝑃𝑙,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 2 ×
𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

(65) 

 

Pela figura 37, nota-se que o vão entre travessas será igual a 2/3 da distância entre 

os apoios da longarina que queremos calcular. Assim a equação 61 pode ser simplificada 

para a equação (66): 

 

 
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 =

𝑞𝑙𝑡 × 8 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

9
 (66) 

 

Desta forma, o esforço solicitante de cálculo para a nova modelagem, VSd, será 

obtido multiplicando-se a equação 66 pelo coeficiente de segurança CS: 

 

  𝑉𝑆𝑑 = 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝐶𝑆 

𝑉𝑆𝑑 =
𝑞𝑙𝑡 × 8 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

9
× 2 

(67) 

 

O esforço cortante resistente de cálculo para tubo circular permanecerá inalterado 

e calculado conforme a equação 57. 

O momento solicitante máximo em cada longarina pode ser calculado pela 

equação de momento já definida da Tabela 6: 

 

 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 

𝑃𝑙,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠 × (𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 − 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠)

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 

𝑞𝑙𝑡 × 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × (𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 − 𝑣ã𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎𝑠)

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
 

(68) 

 

Fazendo o vão entre travessas igual a 2/3 da distância entre os apoios da longarina 

e substituindo na equação acima, temos: 
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𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 =
𝑞𝑙𝑡 × 4 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

27
 

(69) 

 

 

O momento solicitante de cálculo, MSd, será obtido multiplicando-se a equação 69 

pelo coeficiente de segurança CS: 

 

  𝑀𝑆𝑑 = 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝐶𝑆 

𝑀𝑆𝑑 =
𝑞𝑙𝑡 × 4 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

27
× 2 

(70) 

 

O momento resistente de cálculo para tubo circular permanecerá inalterado e 

calculado conforme a equação 56. 

 

Assim, reescrevendo as equações (53) em termos de (57), (67), (60) e (70), o 

dimensionamento da distância máxima permitida entre apoios da longarina fica resumido 

às equações (71) e (72). 

 

Dimensionamento da longarina ao esforço cortante: 

 𝑞𝑙𝑡 × 8 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ 1,35 × 𝑓𝑦 × 𝜋 × 𝑡 × (𝐷 − 𝑡) (71) 

 

Dimensionamento da longarina ao momento: 

 
𝑞𝑙𝑡 × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

2 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ 4,05 × 𝑓𝑦 × 𝜋 ×
(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

64 × 𝐷
 (72) 

 

A distância entre apoios da longarina é, mais uma vez, dimensionada ao esforço 

cortante e ao momento conforme as equações (73) e (74), e deve ser limitada pelo menor 

dos dois valores. 

Os parâmetros de cálculo utilizados foram os mesmos já definidos na Tabela 12. 

 

Distância permitida ao esforço cortante: 

  
𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ≤

1,35 × 𝑓𝑦 × 𝜋

𝑞𝑙𝑡 × 8 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
× 𝑡 × (𝐷 − 𝑡) (73) 



59 

 

Distância permitida ao momento: 

 

𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 ≤ √
4,05 × 𝑓𝑦 × 𝜋

𝑞𝑙𝑡 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎
×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

64 × 𝐷
 (74) 

 

Para o esforço cortante, temos: llongarina ≤ 10,35 m 

Para o momento, temos: llongarina ≤ 11,50 m 

 

Assim, a distância máxima permitida entre apoios, para as novas condições 

modeladas, é de 10,35 metros. O valor adotado de llongarina, como visto na Figura 38, é de 

2,5 metros, atendendo finalmente aos requisitos de dimensionamento por esforços 

resistentes: 

 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 = 2,5𝑚 ≤ 10,35𝑚 (75) 

 

 

A tabela 13 resume os valores adotados para as longarinas do andaime: 

Tabela 13: Valores adotados para as longarinas do andaime 

Descrição Símbolo Valor 

Distância entre apoios llongarina 2,5 m 

Espessura mínima do tubo t 3 mm 

 

A configuração inicial de montagem, apresentada no item 3.1.1.1.1.1, deve então 

ser modificada para a nova configuração mostrada na Figura 39: 

 

 

Figura 39: Nova planta baixa do andaime com 2 travessas intermediárias, 2 

travessas principais, 2 longarinas e 6 postes por torre ou seção 

Direção de 

movimentação da carga 
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3.1.1.1.1.6 Dimensionamento dos postes do andaime 
 

Para os postes, será usado o mesmo tipo de tubo das longarinas e travessas, ou 

seja, mesmo diâmetro externo e espessura. Deve-se verificar a seção transversal adotada 

e, em seguida, calcular a altura entre pavimentos do andaime. 

Para os postes, devemos considerar o esforço de compressão axial que atua sobre 

eles considerando os limites de escoamento da seção transversal e de flambagem: 

 

 𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤ 𝑃𝐶𝑅 
(76) 

 

O carregamento dos postes é considerado pontual, e é decorrente dos pontos de 

apoio das travessas principais e longarinas, como mostra a Figura 40. Ou seja, estes 

elementos transmitem pontualmente para os postes o seu carregamento. 

 

 
Figura 40: Travessas principais e longarinas apoiadas sobre os postes de uma 

seção de andaime 

 

 

O valor da carga pontual do poste será o carregamento total tributado somente à 

área de influência do elemento apoiado no poste. O comprimento da área de influência é 

igual ao comprimento adotado das travessas, e a largura da área de influência é igual à 

distância adotada entre apoios das longarinas, como se pode notar pelas linhas pontilhadas 

da Figura 41: 
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Figura 41: Área de influência do carregamento aplicado a um poste 

 

 

Será incluído também no carregamento do poste o peso próprio estimado de uma 

torre de andaime inteira, pois os postes suportam também este peso acumulado no 

primeiro pavimento, cujo valor é significativo. Assim, considerando a quantidade de 

longarinas e travessas, o peso próprio do andaime é aproximadamente 20kgf/m3. 

Dessa forma, o carregamento pontual sobre o poste é dado pela equação 73 e suas 

condições de apoio são melhor representadas pela Figura 42: 

 

𝑃𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = (𝑞𝑙𝑡 + 𝑝𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 × ℎ𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎  (77) 

 

Onde: 

Pposte  é o carregamento pontual máximo sobre um poste 

pp,torre  é o peso próprio estimado de uma torre ou seção de andaime 

htorre  é a altura da torre, igual a 2,20 metros – ver Figura 30 

 

 

 
Figura 42: Carregamento pontual e condições de apoio dos postes 
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Conhecendo-se o carregamento pontual máximo Pposte aplicado em um poste, o 

máximo esforço de compressão axial solicitante em cada poste é simplesmente, conforme 

a Tabela 2: 

 

 𝑁𝑐𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑃𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 (78) 

 

O esforço de compressão solicitante de cálculo, Nc,Sd, será obtido multiplicando-

se a equação 78 pelo coeficiente de segurança CS: 

 

 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 𝑁𝑐𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 × 𝐶𝑆 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 = (𝑞𝑙𝑡 + 𝑝𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 × ℎ𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 2 
(79) 

 

 

O esforço de compressão resistente de cálculo é dado pela equação 80: 

 

 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑦 × 𝐴𝑔 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑦 × 𝜋 ×
(𝐷2 − (𝐷 − 2𝑡)2)

4
 

(80) 

 

Onde: 

Ag  é a área da seção bruta do tubo circular 

 

A carga crítica de flambagem é, de acordo com a equação 6: 

 

 
𝑃𝐶𝑅 =

𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

𝐿𝑓,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒
2 =

𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

(𝑘 × 𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)
2
 (81) 

 

Onde: 

E é o módulo de elasticidade do material utilizado 

Lf,poste  é o comprimento de flambagem do poste 

k é o coeficiente de flambagem do poste 

Lposte  é a altura entre pavimentos 
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Observando a condição de apoio definida na Figura 42, o coeficiente de 

flambagem – k – a ser adotado, de acordo com as recomendações da Figura 9, é 2,1. 

Conforme já definido em (47), o momento de inércia I da seção circular do tubo 

de andaime é: 

 
𝐼 = 𝜋 ×

(𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

64
 (82) 

 

 

Substituindo (82) em (81), temos o peso crítico de flambagem definido por: 

 

 
𝑃𝐶𝑅 =

𝜋3 × 𝐸

(𝑘 × 𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)
2
×

𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4

64
 (83) 

 

 

Assim, reescrevendo a equação 36 em termos de (79), (80) e (83), o 

dimensionamento da espessura do tubo – t – e da altura entre pavimentos  – Lposte – ficam 

resumidos às equações (84) e (85): 

Dimensionamento do poste ao limite de escoamento da seção transversal: 

 
(𝑞𝑙𝑡 + 𝑝𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 × ℎ𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤ 𝑓𝑦 × 𝜋 ×

(𝐷2 − (𝐷 − 2𝑡)2)

8
 (84) 

 

Dimensionamento do poste ao limite de flambagem: 

(𝑞𝑙𝑡 + 𝑝𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 × ℎ𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 ≤
𝜋3 × 𝐸

(𝑘 × 𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)
2
×

𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4

128
 (85) 

 

Deve-se, finalmente, calcular os valores limites de t e Lposte. 

Primeiro, será verificado na equação (84) se a espessura t adotada não é inferior 

ao valor mínimo permitido pelo limite de escoamento da seção transversal para 

compressão pura. Caso essa condição seja satisfeita, então a espessura t adotada será 

usada para calcular na equação (85) a altura máxima entre pavimentos permitida pelo 

limite de flambagem do poste. 

Os seguintes parâmetros de entrada foram introduzidos conforme já explicado: 
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Tabela 14: Parâmetros de cálculo dos postes do andaime 

Descrição Símbolo Valor 

Limite de escoamento do material fy 13,05 kgf/mm2 

Módulo de elasticidade do material E 2,04x104 kgf/mm2 

Diâmetro externo do tubo D 48,2 mm 

Espessura mínima do tubo t 3 mm 

Comprimento máximo da travessa ltravessa 0,93 m 

Distância entre apoios da longarina llongarina 2,50 m 

Carregamento no piso de trabalho qlt 97,5 kgf/m2 

Peso próprio da torre de andaime pp,torre 20 kgf/m3 

Altura da torre de andaime htorre 2,20 m 

Coeficiente de flambagem do poste k 2,1 

 

 

Espessura permitida ao escoamento da seção transversal: 

 
𝑡(𝐷 − 𝑡) ≥

(𝑞𝑙𝑡 + 𝑝𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 × ℎ𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎 × 2

𝑓𝑦 × 𝜋
 (86) 

 

Espessura mínima permitida: t ≥ 0,355 mm 

 

A espessura adotada é 3mm, que é maior que o valor mínimo permitido. Portanto 

o tubo do poste suporta o esforço de compressão pura. 

 

Altura entre pavimentos permitida ao limite de flambagem: 

 

𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 ≤ √
𝜋3 × 𝐸 × (𝐷4 − (𝐷 − 2𝑡)4)

128 × 𝑘2 × (𝑞𝑙𝑡 + 𝑝𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒 × ℎ𝑡𝑜𝑟𝑟𝑒) × 𝑙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 × 𝑙𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠𝑠𝑎

 (87) 

 

Altura mínima permitida de um pavimento: Lposte ≤ 2,75 m 

 

Como a altura da torre é de apenas 2,20 metros, então será necessário apenas um 

pavimento para perfazer toda a altura da torre. 

As Figuras 43 e 44 apresentam o desenho de montagem do projeto básico do 

andaime dimensionado. 
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Figura 43: (a) Planta baixa e (b) vista frontal parciais do andaime 

 

 

     

Figura 44: Vista lateral do andaime 

 

 

3.1.1.1.2 Planejamento de implantação da solução 
 

O atendimento por intermédio da solução com andaimes requererá a montagem 

de um trecho com comprimento de 40m de extensão e desnivelamento de 14m 

distribuídos em 3 patamares de movimentação vertical. Esse cenário pode ser traduzido 

pela necessidade de montagem aproximada de 750 m3 de estrutura de andaime. 

(a) 

Piso de trabalho 

(b) 

Piso de trabalho 
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Adotando-se uma produtividade média de mercado conforme indicado por 

Fernandes (2011) de aproximadamente 0,25 m3/hh chegamos à conclusão de que uma 

equipe composta por 8 profissionais em regime offshore demandaria aproximadamente 

40 dias de trabalho para montagem dessa estrutura. 

Além do período necessário para montagem das estruturas, devemos atentar ainda 

à efetiva movimentação da carga, a qual requisitará a utilização de uma equipe de 

movimentação de cargas e de um rigger, profissional responsável pelo planejamento da 

movimentação de carga, de modo a garantir a integridade da mesma e daqueles 

envolvidos nesta atividade. Ainda se adotando os índices sugeridos por Fernandes (2011), 

considerando a relação entre “m/A” como premissa para definir que a carga em questão é 

uma estrutura leve “m/A ≤ 40kg/m2”, podemos considerar a necessidade de 70 hh para a 

movimentação da carga, o que com uma equipe de 3 profissionais poderia ser traduzido 

num período de aproximadamente 3 dias de trabalho. 

Baseado nas informações acima, a tabela a seguir apresenta as principais 

características do planejamento de implantação da solução. 

 

Tabela 15: Apresentação das características do planejamento da solução 

Preço global Prazo de execução a bordo Qtde. máx. profissionais 

R$ 343.458,17 43 dias 12 profissionais 

 

A tabela a seguir apresenta o fluxo de caixa do processo de implantação da 

solução, cuja duração estimada é de 73 dias. 

 

Tabela 16: Fluxo de caixa da solução proposta 

 Início do 

Projeto 

Quinzena 

1 

Quinzena 

2 

Quinzena 

3 

Quinzena 

4 

Quinzena 

5 

Entradas 

(R$) 
0,00 37.891,96 71.367,88 104.198,33 68.798,14 61.201,86 

Saídas 

(R$) 
15.000,00 47.731,23 26.252,33 74.259,49 42.987,23 19.387,99 

Saldo 

(R$) 
-15.000,00 -9.839,27 45.115,55 29.938,84 25.810,91 41.813,87 
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3.1.1.2 Encaminhamento por uma tirolesa 
 

Solução obtida pela instalação de cabo de aço fixado a dois postes de perfil 

metálico, sendo um perfil instalado na origem da movimentação de carga, na elevação 

mais alta da unidade marítima, e o outro no fim da movimentação de carga, na elevação 

mais baixa da movimentação requerida. Nesta solução a carga será movimentada por 

gravidade ao longo da extensão do cabo de aço, sendo seu movimento controlado por um 

freio dinâmico. 

 

3.1.1.2.1 Dimensionamento dos elementos da tirolesa 
 

Para o dimensionamento desses elementos que compõem a solução de 

movimentação por tirolesa, algumas condições iniciais foram definidas, as quais serão 

usadas como dados de entrada nos cálculos de dimensionamento. 

 

3.1.1.2.1.1 Dimensões exigidas da estrutura 
 

Considerando a geometria e dimensões da carga a ser movimentada, as quais 

informadas no item 1.5, e ainda considerando as características do ambiente de trabalho, 

será necessário a utilização de postes metálicos com cinco metros de comprimento, altura 

que possibilitará a elevação da carga esférica de quatro metros de diâmetro externo e 

ainda a instalação de elementos de içamento que serão responsáveis pelo posicionamento 

desta carga sobre o cabo de aço a ser utilizado na tirolesa. Para facilitar a construção de 

conexões nos postes, estes devem ser formados de perfis “I” de abas paralelas. 

Lateralmente, ainda por conta da geometria e dimensões da carga a ser 

movimentada, os postes deverão estar localizados no centro de um vão mínimo de cinco 

metros de comprimento. 
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Figura 45: Altura e vão livre do poste a ser instalado 

 

A figura abaixo mostra o projeto proposto e nos orienta quanto ao sentido da 

movimentação de carga a ser realizada. 

 

 

Figura 46: Vista frontal do sistema de tirolesa 

 

 

Direção de 

movimentação 

da carga 

β+b 
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Figura 47: Planta baixa do sistema de tirolesa 

 

 

3.1.1.2.1.2 Material da estrutura dos postes e do cabo 
 

O material dos elementos do poste é o aço A36, mais comumente encontrado 

dentre os fornecedores nacionais, com limite de escoamento fy de aproximadamente 

25,49kgf/mm2 e módulo de elasticidade E de 2,1x104 kgf/mm2. 

O material a ser utilizado no cabo de aço poderá variar entre o aço galvanizado, 

aço inox, aço polido, aço revestido, dentre outros. Contudo esta definição dependerá do 

carregamento ao qual será submetido esse cabo, assim como também somente após a uma 

conclusão quanto à ordem de grandeza desse carregamento será possível adotar um tipo 

construtivo para este cabo. 

3.1.1.2.1.3 Cargas de trabalho 
 

A carga de trabalho é uma antena de 900kg, que se desloca ao longo da tirolesa 

mostrada na Figura 46. 

Para o cabo da tirolesa, a tração máxima será obtida por meio de cálculos iterativos 

que identificam precisamente a posição da antena que provoca essa tração. No entanto, 

para os demais elementos do sistema – postes e estaiamento – assume-se que os esforços 

máximos ocorrerão naquela mesma posição de máxima tração da tirolesa. 

 

3.1.1.2.1.4 Dimensionamento do cabo da tirolesa 
 

A análise do sistema de movimentação de cargas proposto pela solução por 

tirolesa é baseada em duas premissas fundamentais para a validação da metodologia de 

cálculo: 
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 Por ser perfeitamente flexível, o cabo de aço não oferece resistência à 

flexão, sendo a força de tração atuante sobre ele sempre tangente à sua 

geometria, em todo o seu comprimento. 

 Por ser perfeitamente inextensível, o cabo terá o mesmo comprimento 

antes e depois da aplicação da carga. Dessa forma, uma vez aplicada a 

carga, a geometria deformada permanecerá fixa e o cabo ou cada segmento 

dele pode ser tratado como corpo rígido. Essa consideração só poderá ser 

feita se realizado um pré-tensionamento do cabo, reduzindo assim a 

diferença entre o comprimento do mesmo antes e depois da aplicação da 

carga 

 

O cabo da tirolesa deve resistir ao esforço de tração solicitante de cálculo 

provocado pela carga no ponto considerado crítico: 

 

 𝑁𝑡,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑡,𝑅𝑑 (88) 

 

O peso próprio do cabo de aço pode aumentar consideravelmente o esforço de 

tração e será, portanto, incluído no cálculo desse esforço. Para isso, deve-se especificar o 

cabo, calcular o esforço de tração solicitante e, posteriormente, verificar se esta é inferior 

ao limite de tração que o cabo especificado suporta. 

Para início das considerações, deve-se promover a análise da influência do peso 

próprio do cabo à tração atribuída ao mesmo, além de também definirmos o ponto de 

maior criticidade, no qual teremos a incidência do maior esforço solicitante. O esforço de 

tração solicitante será o resultado da soma da tração proveniente do peso próprio do cabo 

com a tração proporcionada pela movimentação da carga em questão. 

Analisando a curva catenária proposta no item 2.3.2.1, pela equação 27 podemos 

notar que: 

 

ℎ =
𝐻0

𝑔
cosh [

𝑔𝑙

𝐻0
− cosh−1 (1 −

𝑔𝑓

𝐻0
)] −

𝐻0

𝑔
+ 𝑓   (89) 

 

 

Devido à presença do termo H0 em diversas etapas do cálculo da equação (88), a 

obtenção da força horizontal, 𝐻0, se dará iterativamente, e para tanto se faz necessário a 
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utilização de um valor inicial para este termo. Assim, devemos aproximar este valor 

inicial à força horizontal na curva parabólica correspondente, a qual obtida pela equação 

90, conforme Hibbeler (1999): 

 

 
𝐻0𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

= −
𝜌𝑟 × 𝑙2

2𝑓 (1 + √1 −
ℎ
𝑓
)

2 
 (90) 

     

 

O parâmetro 𝜌𝑟, peso aparente, apresentado no item 2.3.2.3, é obtido pela 

equação (91). 

 

𝜌𝑟 = √𝑝2 + 𝐹𝑣
2     (91) 

 

O parâmetro 𝐹𝑣, força resultante da pressão do vento, também apresentado no 

item 2.3.2.3, é obtido pela equação (92). 

 

𝐹𝑣 = 𝑞 × 𝑑      (92) 

 

A pressão resultante da atuação do vento sobre o cabo, q, é obtida pela equação 

(93). 

 

𝑞 = 0,5 ∗ 𝜌𝑎𝑟 ∗ 𝑈𝑝
2     (93) 

 

Finalmente, aplicando as equações (91), (92) e (93) na equação (90), chegamos 

ao valor inicial de H0, conforme a equação (94) a seguir. 

 

 𝐻0𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
=

√𝑝2 + (0,5 × 𝜌𝑎𝑟 × 𝑈𝑝
2 × 𝑑) × 𝑙2

2𝑓 (1 + √1 −
ℎ
𝑓
)

2  
(94) 
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Tabela 17: Dados de entrada para o cálculo de H0 

Descrição Símbolo Valor 

Desnível entre as extremidades do cabo h 14,00 m 

Distância horizontal entre as extremidades de cabo l 40,00 m 

Flecha máxima requerida f - 0,50 m 

Massa específica do ar 𝜌𝑎𝑟 Kg/m3 

Velocidade de projeto atribuída ao vento Up 25 m/s 

Diâmetro do cabo d - 

Peso próprio do cabo p - 

 

 

Podemos notar que a obtenção do parâmetro inicial de H0 requer características 

do próprio cabo, tais como diâmetro e peso próprio. Ou seja, para a obtenção de H0 inicial 

será necessário avaliar um grupo de cabos pré-selecionados e sobre eles definir o que 

melhor se adequa ao escopo de trabalho. 

Desta forma, apresentamos abaixo a tabela 18 contendo cinco cabos e suas 

características para que avaliemos o parâmetro H0. 

 

Tabela 18: Cabos avaliados para cálculo de H0 

Fabricante Construção 
Diâmetro 

(mm) 

Peso próprio 

(kg/m) 

H0 inicial 

(kgf) 

H0 

(kgf) 

Cablemax AF/AFA - 6x25 4,76 0,088 8,07 8,46 

Cablemax AF/AFA - 6 x 7 12,7 0,57 29,65 31,07 

Cablemax AF/AFA - 6x7 15,9 0,88 42,27 44,29 

Cablemax AF/AFA - 6 x 7 19,1 1,25 57,12 59,87 

Cablemax AF/AFA - 6x7 22,2 1,71 75,24 78,85 

 

Uma vez conhecendo a força horizontal nas extremidades do cabo, podemos 

então obter a força de tração conforme a equação (95): 

 

𝑇𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛á𝑟𝑖𝑎 = 𝐻0 × 𝑐𝑜𝑠ℎ [
𝜌𝑟×𝑙

𝐻0
− 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝜌𝑟×𝑓

𝐻0
)]   (95) 
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Desta forma, ainda analisando os cinco cabos descritos na tabela 18, podemos 

concluir que, para um fator de segurança Cs adotado como cinco em relação à carga de 

ruptura, a avaliação dos cabos quanto ao esforço de tração resistente de cálculo é mostrada 

na tabela 19 abaixo: 

 

Tabela 19: Análise dos cabos de aço quanto à tração na sua catenária 

Fabricante 
Diâmetro 

(mm) 

Nt,Rd 

(kgf) 

Tcatenária 

(kgf) 
Verificação 

Cablemax 4,76 271,80 11,21 Aprovado 

Cablemax 12,7 1.933,00 42,03 Aprovado 

Cablemax 15,9 3.029,80 59,91 Aprovado 

Cablemax 19,1 4.372,00 80,97 Aprovado 

Cablemax 22,2 5.906,40 106,65 Aprovado 

 

Ao analisar a tabela acima, estando todos os cabos em conformidade com os 

critérios de segurança para com o peso próprio do cabo, podemos promover a escolha de 

um deles e então submetê-lo à verificação quanto a tração total sobre o cabo, ou seja, a 

tração proveniente do peso próprio do cabo somada à tração proveniente da carga a ser 

movimentada. 

Tomando como critério a tentativa de propiciar a menor tração possível ao sistema 

de movimentação de cargas, devemos adotar o cabo 4,76mm onde Tcatenaria = 11,21 kgf. 

É sabido que, no caso de tirolesas, a tração máxima no cabo se dá na sua 

extremidade superior, pois este ponto deve sustentar o peso próprio de todo o cabo e o 

peso da carga. Portanto, essa é a tração a ser usada no dimensionamento do cabo. Essa 

tração é calculada a partir de suas componentes horizontal e vertical que foram explicadas 

no item 2.3.2.1. 

Para determinação da tração no cabo carregado, deve-se primeiramente 

determinar o comprimento total do cabo a ser utilizado, e para tanto faremos uso da 

equação (96). 

 

𝑆0 =
𝐻0

𝜌𝑟
{𝑠𝑖𝑛ℎ [

𝜌𝑟𝑙

𝐻0
− 𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝜌𝑟𝑓

𝐻0
)] + 𝑠𝑖𝑛ℎ [𝑐𝑜𝑠ℎ−1 (1 −

𝜌𝑟𝑓

𝐻0
)]} (96) 

 

𝑆0 = 43,88 𝑚 
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Durante o seu processo de movimentação pelo sistema de tirolesa, a carga em 

questão será submetida a níveis de vibração e aceleração, indicando a necessidade de uma 

análise dinâmica quanto ao movimento. Contudo, segundo Hibbeler (1999), cargas 

dinâmicas sobre um corpo podem ser analisadas estaticamente multiplicando-se a carga 

estática por um fator de impacto. Neste trabalho utilizaremos esse fato de impacto, Ci, 

como dois. 

 

Um esquema simplificado da geometria da movimentação é mostrado na imagem 

abaixo: 

Figura 48: Esquema básico da movimentação da carga 

 

Podemos concluir da figura 48 que: 

 

𝑥 = √ℎ2 × 𝑙2 

     

𝑥 = √142 × 402    (97) 

 

𝑥 = 42,379 𝑚 

 

Onde x representa a distância entre os pontos de carregamento e descarregamento. 

 

𝑎 = 𝑠𝑖𝑛−1 (
𝑙

𝑥
) = 70,709° 

(98) 

𝑏 = 90° − 𝛼 = 19,291° 

 

 

l 

h 
x 

b 

a 
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Quanto ao carregamento durante a movimentação da antena, analisemos abaixo a 

Figura 49. 

 

 

Figura 49: Esquema das cargas de tração atuantes no cabo 

 

Aplicando a lei dos cossenos à geometria da figura 49, podemos concluir que: 

 

𝛼 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑥2−𝐼2−𝐼𝐼2

−2×𝐼×𝐼𝐼
) = 149,85°    (99) 

 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐼2−𝐼𝐼2−𝑥2

−2×𝐼𝐼×𝑥
) = 14,75°    (100) 

 

𝛾 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐼𝐼2−𝐼2−𝑥2

−2×𝐼×𝑥
) = 15,38°    (101) 

 

𝜑 = 180 − (180 − 𝑎 − 𝛾) = 86,09°    (102) 

 

𝛿 = 90 − (180 − 𝑏 − 𝛽) = 124,04°    (103) 

 

Desta maneira, pelo Teorema de Lamy podemos concluir que: 

 

I 

II 

l 

h 
x 

b 

a 

α 

β 

γ 

FII 

FI 

F 

δ 
φ 
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𝐹

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

𝐹𝐼

𝑠𝑖𝑛𝛿
=

𝐹𝐼𝐼

𝑠𝑖𝑛𝜑
     (104) 

 

𝐹 = 𝑃 × 𝐶𝑖 = 900 𝑘𝑔𝑓 × 2 = 1800 𝑘𝑔𝑓    (105) 

 

 

Tabela 20: Esforços de tração em cada trecho do cabo 

F 1.800 kgf 

FI 2.970,07 kgf 

FII 3.576,29 kgf 

 

Conforme esperado, o maior esforço de tração no cabo carregado ocorre no trecho 

II, e o máximo esforço solicitante de tração no cabo da tirolesa será: 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 𝑇𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝐹𝐼𝐼     (106) 

 

 

Para o cabo adotado de 4,76mm onde Tcatenaria = 11,21 kgf, o esforço de tração 

solicitante pode ser calculado pela equação (107) como segue: 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 11,21 𝑘𝑔𝑓 + 3.576,29 𝑘𝑔𝑓 = 3.587,50 𝑘𝑔𝑓  (107) 

 

 

O esforço de tração resistente de cálculo do cabo é obtido da Tabela 19: 

 

𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 271,80 𝑘𝑔𝑓     (108) 

 

 

A validação do cabo selecionado se dará se respeitando a inequação (88), e para 

o cabo selecionado percebemos que 𝑁𝑡,𝑆𝑑 ≥ 𝑁𝑡,𝑅𝑑 , ou seja, o cabo escolhido não atende 

aos requisitos de dimensionamento, sendo então reprovado seu uso. 

Diante desta situação, todo o procedimento de cálculo descrito acima foi realizado 

para cada um dos cabos listados na Tabela 18. A tabela abaixo apresenta o resultado de 

validação destes cabos: 
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Tabela 21: Validação final dos cabos de aço 

Fabricante 
Diâmetro 

(mm) 

Nt,Rd 

(kgf) 

Nt,Sd 

(kgf) 
Verificação 

Cablemax 4,76 271,80 3.577,44 Reprovado 

Cablemax 12,7 1.933,00 3.580,58 Reprovado 

Cablemax 15,9 3.029,80 3.582,40 Reprovado 

Cablemax 19,1 4.372,00 3.584,55 Aprovado 

Cablemax 22,2 5.906,40 3.587,16 Aprovado 

 

Na tabela acima, nota-se que a diferença entre os esforços solicitantes de tração, 

para cabos com pesos diferentes, é da ordem de apenas 7 kgf, isto é, menos de 1% do 

peso da antena. Isto evidencia que a inclusão do peso próprio do cabo no cálculo do 

esforço solicitante de tração não é relevante para o vão da tirolesa, e poderia ter sido 

ignorada neste trabalho. 

Com base nos critérios adotados nos cálculos acima expostos, percebemos que os 

cabos de 19,1 mm e 22,2 mm de diâmetro estão habilitados à utilização nesta solução. 

Com o objetivo de utilização do menor peso por unidade de comprimento possível será 

adotado o cabo de 19,1 mm de diâmetro como sendo o cabo a ser utilizado na tirolesa. 

Para este cabo, o esforço de tração solicitante de cálculo é de 3.584,55 kgf. 

Um dado importante para o cálculo dos demais elementos da tirolesa é o ângulo 

que seu cabo forma com a horizontal na sua extremidade superior, como mostrado abaixo: 

 

 

Figura 50: Ângulo do cabo da tirolesa na extremidade superior 

 

β+b 



78 

 

Como β e b já foram calculados, este ângulo vale, simplesmente: 

 

𝛽 + 𝑏 = 14,75° + 19,29° = 34,04 °    (109) 

 

Uma vez determinado o valor e o ângulo do esforço de tração solicitante de 

cálculo no cabo da tirolesa, podemos agora dimensionar os demais elementos da estrutura 

onde os cabos serão fixados. 

 

3.1.1.2.1.5 Dimensionamento dos cabos de estaiamento dos 
postes 

 

Com o objetivo de impedir a flexão provocada pela tirolesa sobre os postes, será 

instalado um estaiamento por cabos de aço. O estaiamento deverá promover uma ação 

oblíqua sobre o poste tal que a sua projeção horizontal tenha o mesmo módulo que a 

projeção horizontal da tração do cabo da tirolesa, ou seja, 𝐹𝑒𝑠𝑡,𝑥 = 𝐹𝑡𝑖𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎,𝑥. 

Dessa forma, os cabos do estaiamento devem resistir ao esforço de tração 

solicitante de cálculo: 

 

 𝑁𝑡,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑡,𝑅𝑑 (110) 

 

Para o estaiamento, será ignorado o peso próprio dos cabos devido ao seu pequeno 

comprimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Forças atuantes no nó de conexão dos cabos com o poste superior 

β+b 

2,5 m 
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Fest,y 
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Onde: 

Fest representa a força sobre o estaiamento 

Fest,x representa a projeção de Fest sobre o eixo x 

Fest,y representa a projeção de Fest sobre o eixo y 

Ttirolesa representa o esforço de tração solicitante de cálculo do cabo da tirolesa 

Ttirolesa,x representa a projeção de Ttirolesa sobre o eixo x 

Ttirolesa,y representa a projeção de Ttirolesa sobre o eixo y 

θ é o ângulo formado pelos cabos de estaiamento e sua projeção horizontal 

 

O ângulo θ da Figura acima vale: 

 

𝜃 = arc tan(
5,00

2,50
) = 63,43 °    (111) 

 

Como já explicado, a projeção horizontal da força Fest,x do estaiamento deve ser: 

 

𝐹𝑒𝑠𝑡,𝑥 = 𝑇𝑡𝑖𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎,𝑥 = 𝑇𝑡𝑖𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎 × 𝑐𝑜𝑠(𝛽 + 𝑏)    (112) 

𝐹𝑒𝑠𝑡,𝑥 = 3.584,55 × cos 34,04° = 2.970,32 𝑘𝑔𝑓 

 

A força sobre o estaiamento vale: 

 

𝐹𝑒𝑠𝑡 =
𝐹𝑒𝑠𝑡,𝑥

cos𝜃
=

2.970,32 𝑘𝑔𝑓

cos 63,43°
= 6.639,97 𝑘𝑔𝑓    (113) 

 

A Figura 52 mostra que a força de estaiamento calculada não está na mesma 

direção dos cabos de estaiamento: 

 

 

Figura 52: Cabos de estaiamento e força de estaiamento 

Fe
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Como o estaiamento é composto de dois cabos, e a direção da tração em um cabo 

é a mesma de seu eixo longitudinal, deve-se aplicar a decomposição vetorial de Fest para 

obter o esforço solicitante de tração em um cabo de estaiamento: 

 

𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 0,5 ×
𝐹 𝑒𝑠𝑡

cos(𝑎𝑟𝑐 tan(
2,50

2,50
))

= 0,5 ×
6.639,97

cos 45
= 4.695,17 𝑘𝑔𝑓  (114) 

 

Assim, a tabela abaixo apresenta o cabo de 22,2 mm de diâmetro adotado para o 

estaiamento, que possui um esforço resistente de tração suficiente para suportar o esforço 

solicitante calculado: 

 

Tabela 22: Seleção do cabo de estaiamento 

Fabricante 
Diâmetro 

(mm) 

Nt,Rd  

(kgf) 
Verificação 

Cablemax 4,76 271,80 Reprovado 

Cablemax 12,7 1.933,00 Reprovado 

Cablemax 15,9 3.029,80 Reprovado 

Cablemax 19,1 4.372,00 Reprovado 

Cablemax 22,2 5.906,40 Aprovado 

  

3.1.1.2.1.6 Dimensionamento dos postes da tirolesa 
 

Para os postes da tirolesa, devemos dimensionar apenas a sua seção transversal. 

Cabe ressaltar que o poste mais solicitado é o poste superior, e, portanto, será este o 

elemento considerado no dimensionamento. 

Como já mostrado nos itens anteriores, o poste sofre um carregamento pontual no 

ponto de conexão dos cabos de aço. A Figura 51 ilustra as forças cujas componentes 

horizontais devem se anular no ponto de conexão, restando ao poste suportar apenas as 

componentes verticais das forças. Uma verificação local da tração da alma do poste deve 

ser feita no ponto de conexão, pois as forças horizontais são aplicadas em mesas diferentes 

do perfil do poste; porém, por se tratar de um Projeto Básico, não integram o escopo deste 

trabalho os cálculos de conexão dos elementos. 
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Então, para os postes, deve-se considerar apenas o esforço de compressão axial 

que atua sobre eles considerando os limites de escoamento da seção transversal e de 

flambagem: 

 

 𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑐,𝑅𝑑 

𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤ 𝑃𝐶𝑅 
(115) 

 

 

A Figura 53 ilustra o carregamento do poste superior, como resultado das forças 

descritas na Figura 51: 

 

 

Figura 53: Carregamento pontual no poste superior 

 

A força resultante Fc,poste sobre o poste é, portanto: 

 

 𝐹𝑐,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝐹𝑒𝑠𝑡,𝑦 + 𝑇𝑡𝑖𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎,𝑦 (116) 

 

 

Da Figura 51, temos: 

 

 𝐹𝑐,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝐹𝑒𝑠𝑡 × sen𝜃 + 𝑇𝑡𝑖𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑎 × sen(𝛽 + 𝑏) 

𝐹𝑐,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 4.695,17 𝑘𝑔𝑓 × sen 63,43° + 3.584,55 𝑘𝑔𝑓 × cos 34,04° 

𝐹𝑐,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 = 6.205,84 𝑘𝑔𝑓 

(117) 
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O esforço de compressão solicitante de cálculo no poste é obtido aplicando-se à 

força resultante o coeficiente de segurança CS: 

 

 𝑁𝑐,𝑆𝑑 = 𝐹𝑐,𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 × 𝐶𝑆 = 6.205,84 𝑘𝑔𝑓 × 2 = 12.411,67 kgf (118) 

 

 

O esforço de compressão resistente de cálculo do poste é dado por: 

 

 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑓𝑦 × 𝐴𝑔 (119) 

 

A carga crítica de flambagem é, de acordo com a equação 6: 

 

 
𝑃𝐶𝑅 =

𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

(𝑘 × 𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)
2
 (120) 

Onde: 

Lposte  é a altura do poste 

 

 

Observando a condição de apoio definida na Figura 53, o coeficiente de 

flambagem – k – a ser adotado, de acordo com as recomendações da Figura 9, é 2,1. 

Reescrevendo as equações (115) em termos de (119) e (120), o dimensionamento 

da seção transversal do poste fica resumido às equações (121) e (122). 

Dimensionamento do poste ao limite de escoamento da seção transversal: 

  𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤ 𝑓𝑦 × 𝐴𝑔 (121) 

 

Dimensionamento do poste ao limite de flambagem: 

  
𝑁𝑐,𝑆𝑑 ≤

𝜋2 × 𝐸 × 𝐼

(𝑘 × 𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)
2
 (122) 

 

 

Serão dimensionadas a área da seção transversal bruta e o momento de inércia do 

perfil do poste. Assim: 

Da equação (121), temos a mínima área requerida da seção transversal do poste: 



83 

 

  
𝐴𝑔 ≥

𝑁𝑐,𝑆𝑑

𝑓𝑦
 (123) 

 

 

Da equação (122), temos o mínimo momento de inércia requerido da seção 

transversal do poste: 

  
𝐼 ≥

𝑁𝑐,𝑆𝑑 × (𝑘 × 𝐿𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒)
2

𝜋2 × 𝐸
 (124) 

 

 

Para o cálculo da mínima área e momento de inércia do perfil do poste, os 

seguintes parâmetros de entrada foram introduzidos conforme já explicado: 

 

Tabela 23: Parâmetros de cálculo dos postes da tirolesa 

Descrição Símbolo Valor 

Limite de escoamento do material fy 25,49 kgf/mm2 

Módulo de elasticidade do material E 2,1x104 kgf/mm2 

Coeficiente de flambagem do poste k 2,1 

Altura do poste Lposte 5,00 m 

 

Efetuando-se os cálculos das equações (123) e (124), obtém-se os parâmetros 

mínimos que o perfil a ser escolhido deve atender: 

Para o limite de escoamento da seção transversal: Ag ≥ 4,87 cm2  

Para o limite de flambagem: I ≥ 660,22cm4  

 

A Tabela 24 relaciona as opções de perfil ”I” de abas paralelas que atendem de 

maneira mais eficiente aos valores mínimos calculados: 
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Tabela 24: Perfis mínimos selecionáveis para o poste da tirolesa 

Perfil 
Massa linear 

(kg/m) 

Área 

(cm2) 

Momento de 

Inércia em x  

(cm4) 

Momento de 

Inércia em y  

(cm4) 

H 150 x 37,1 37,1 47,8 2.244 707 

H 200 x 35,9 35,9 45,7 3.437 764 

W 250 x 44,8 44,8 57,6 7.158 704 

W 310 x 38,7 38,7 49,7 8.581 727 

 

 

Por razões econômicas, foi escolhido o perfil mais leve da tabela acima, H 

200x35,9 de 35,9kg/m. Por fim, a Tabela 25 apresenta os valores adotados dos postes da 

tirolesa. 

 

Tabela 25: Valores adotados dos postes da tirolesa 

Descrição Símbolo Valor 

Área da seção transversal Ag 45,7 cm2 

Menor Momento de inércia da seção transversal I 764 cm4 

 

 

3.1.1.2.1.7 Planejamento de implantação da solução 
 

O atendimento por intermédio da solução com a tirolesa requererá a fabricação e 

montagem das estruturas metálicas dimensionadas neste trabalho, além de estruturas 

complementares de fixação que serão soldadas às estruturas principais da embarcação. 

Como exemplo dessas estruturas complementares podemos citar os olhais de fixação dos 

cabos da tirolesa e do estaiamento. 

Além disso, será necessário ainda a disponibilização de recursos de 

movimentação de cargas, como por exemplo talhas manuais e andaimes, para 

posicionamento das estruturas metálicas em seus respectivos pontos de instalação, 

viabilizando assim a realização dos processos de soldagem. 

Esse cenário pode ser traduzido pela necessidade de montagem aproximada de 

150 kg de estrutura metálica e 9 m3 de andaimes. 
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Adotando-se uma produtividade média de mercado para montagem de andaimes 

conforme indicado por Fernandes (2011), de aproximadamente 0,25 m3/hh chegamos à 

conclusão de que uma equipe composta por quatro profissionais de andaime em regime 

offshore demandaria aproximadamente um dia de trabalho para montagem dessa estrutura 

de andaimes. 

Quanto à pré-fabricação e montagem de estruturas metálicas, Fernandes (2011) 

recomenda uma produtividade média de 2.400 hh/ton, o que para nossa estrutura pode ser 

traduzido por uma equipe de quatro profissionais trabalhando por um período de nove 

dias. 

Uma vez instalados os postes, será ainda necessária a passagem do cabo da tirolesa 

de um poste até o outro, o que pode ser dimensionado para uma realização em dois dias 

de trabalho com uma equipe de três pessoas. 

Além do período necessário para montagem das estruturas, devemos atentar ainda 

à efetiva movimentação da carga, a qual requisitará a utilização de uma equipe de 

movimentação de cargas com rigger. Ainda adotando os índices sugeridos por Fernandes 

(2011), considerando a relação entre “m/A” como premissa para definir que a carga em 

questão é uma estrutura leve “m/A ≤ 40kg/m2”, podemos considerar que com uma equipe 

de dois profissionais a movimentação será realizada num período de aproximadamente 2 

dias de trabalho. 

Baseado nas informações acima, a tabela a seguir apresenta as principais 

características do planejamento de implantação da solução por tirolesa. 

 

Tabela 26: Apresentação das características do planejamento da solução 

Preço global Prazo de execução a bordo Qtde. máx. profissionais 

R$ 421.149,00 14 dias 9 profissionais 

 

A tabela a seguir apresenta o fluxo de caixa do processo de implantação da 

solução, cuja duração estimada é de 32 dias. 
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Tabela 27: Fluxo de caixa da solução proposta 

 Início do 

Projeto 

Quinzena 

1 

Quinzena 

2 

Quinzena 

3 

Entradas 

(R$) 
0,00 42.114,90 211.000,37 168.033,73 

Saídas 

(R$) 
19.380,00 48.561,23 134.563,33 18.566,98 

Saldo 

(R$) 
-19.380,00 -6.446,33 76.437,04 149.466,75 

 

Uma característica importante desta solução é o valor agregado do atendimento, 

pois apesar de exigir muito recurso de engenharia e projeto, propicia ao cliente a execução 

dos serviços em apenas trinta e dois dias e requer apenas nove vagas de dormitórios a 

bordo da unidade marítima, o que para o mercado offshore é muito mais significativo do 

que preço efetivamente. Desta maneira, esta solução acaba por ter uma precificação maior 

que a solução por andaimes, contudo requerendo menor prazo de execução e menos 

recursos humanos. 

 

3.1.1.3 Içamento da antena por helicóptero cargueiro 
 

Solução viabilizada pelo içamento da carga pelo uso de um cabo de aço fixado a 

um helicóptero cargueiro, o qual içará e movimentará a antena até o local de destino. 

Cabe ressaltar que esta é a solução com menos requisitos operacionais, visto que 

toda a tarefa é executada com os recursos do equipamento de movimentação de cargas, o 

próprio helicóptero, o qual dimensionado para a carga de trabalho em questão. Contudo, 

uma característica relevante deste atendimento é a burocracia que envolve a 

movimentação aérea de carga em uma unidade de exploração e produção de petróleo e 

gás.  

Diversos são os requisitos para a obtenção das licenças aplicáveis e necessárias a 

esse atendimento, e é sabido que o prazo mínimo requerido pela ANAC (Agência 

Nacional de Aviação Civil) para emissão dessas licenças é de cento e oitenta dias. 

Além do prazo de adequação documental para operacionalização desta solução, 

outra dificuldade de extrema relevância é o fato de que hoje não há empresas operando 
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no Brasil com os acessórios necessários à movimentação de cargas offshore, sendo assim 

necessária a contratação de empresas estrangeiras para a prestação desses serviços, o que 

por razões logísticas não requisita menos que sessenta dias para viabilização. 

O que cabe à empresa desenvolvedora nesta solução é o mero dimensionamento 

do cabo de aço de içamento e a preparação da antena para o içamento. 

 

3.1.1.3.1 Dimensionamento do cabo de içamento 
 

Para o dimensionamento do cabo de aço que compõe a solução de movimentação 

por içamento, algumas condições iniciais foram definidas, as quais serão usadas como 

dados de entrada nos cálculos de dimensionamento. 

 

3.1.1.3.1.1 Dimensões exigidas 
 

De modo a garantir a segurança dos envolvidos nesta operação, assim como dos 

equipamentos necessários à sua execução, por recomendação da empresa responsável 

pelo manuseio do helicóptero será requerido um comprimento de cabo na ordem de 20m, 

garantindo assim uma distância segura entre a carga e o helicóptero. 

 

3.1.1.3.1.2 Material do cabo de aço 
 

O material a ser utilizado no cabo de aço poderá variar entre o aço galvanizado, 

aço inox, aço polido, aço revestido, dentre outros. Contudo esta definição dependerá do 

carregamento ao qual será submetido esse cabo, assim como também somente após a uma 

conclusão quanto à ordem de grandeza desse carregamento será possível adotar um tipo 

construtivo para este cabo. 

 

3.1.1.3.1.3 Carga de trabalho 
 

A carga de trabalho é uma antena de 900kg, que será içada e movimentada. 
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3.1.1.3.1.4 Dimensionamento do cabo 
 

O cabo de içamento deve resistir ao esforço de tração solicitante de cálculo 

provocado pela carga no ponto considerado crítico: 

 

 𝑁𝑡,𝑆𝑑 ≤ 𝑁𝑡,𝑅𝑑 (125) 

 

 

Devido ao pequeno comprimento de cabo, o peso próprio do mesmo acaba por ser 

irrelevante perante ao peso da carga a ser transportada, e desta maneira será 

desconsiderado nos cálculos de dimensionamento. 

Desta forma, o esforço solicitante de tração fica restrito ao próprio peso da carga 

a ser movimentada. 

Aplicando-se um coeficiente de impacto Ci igual a dois, podemos concluir que: 

 

 𝑁𝑡,𝑆𝑑 = 900 𝑘𝑔𝑓 × 𝐶𝑖 = 900 𝑘𝑔𝑓 × 2 = 1.800 𝑘𝑔𝑓 (126) 

 

 

Por consequência, definimos que o esforço resistente de tração deve obedecer à 

seguinte inequação: 

 

 𝑁𝑡,𝑅𝑑 ≥ 1.800 𝑘𝑔𝑓 (127) 

  

 

A Tabela 28 relaciona as opções de cabos AF-AFA que atendem de maneira mais 

eficiente ao esforço solicitante de tração, aplicando-se o coeficiente de segurança Cs=5 

sobre a carga de ruptura: 
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Tabela 28: Validação dos cabos 

Fabricante 
Diâmetro (mm) 

/ Construção 
Peso 

Nt,Rd 

(kgf) 
Verificação 

Cablemax 12,7 / 6X7 0,57 kg/m 1.933,00 Aprovado 

Cablemax 12,7 / 6X25 0,63 kg/m 1.921,40 Aprovado 

Cablemax 14,3 / 6x7 0,71 kg/m 2.450,80 Aprovado 

Cablemax 14,3 / 6x25 0,79 kg/m 2.436,00 Aprovado 

 

Por razões econômicas, o cabo adotado para o içamento é o Cablemax de diâmetro 

igual a 12,7mm em sua construção 6x7, a qual apresenta um menor peso por unidade 

métrica. 

 

3.1.1.3.1.5 Planejamento de implantação da solução 
 

 

O atendimento pelo uso de helicóptero cargueiro requererá por parte da empresa 

desenvolvedora a terceirização da operação de içamento da carga, sendo de sua 

responsabilidade a qualificação do fornecedor desta etapa. Além disso, a viabilização do 

cabo de içamento e dos recursos necessários para peação da antena também farão parte 

de seu escopo de trabalho. 

A qualificação do fornecedor da etapa de içamento da carga avaliará as 

características da aeronave quanto ao licenciamento requerido pela ANAC e quanto ao 

tempo de espera para sua efetiva disponibilidade. 

A peação da carga será realizada pelo uso de cintas de carga, as quais envolverão 

a antena por direções diversas, permitindo que a carga possa ser içada sem o risco de 

queda. Essas cintas deverão possuir acolchoamento interno, de modo que a pressão 

exercida pelas cintas sobre o dome da antena não venha a danificar essa estrutura. 

Como a antena encontra-se fixada em sua estrutura de suportação, além da peação 

acima descrita será inda necessária uma equipe de caldeiraria para promover o 

desacoplamento da antena dessa estrutura, permitindo assim o seu içamento. 

Esse cenário pode ser traduzido pela necessidade de dois profissionais de 

movimentação de cargas e dois profissionais de caldeiraria, sendo a operação 

integralmente realizada em três dias de trabalho 
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Além do período necessário para desmontagem das estruturas e peação da antena, 

devemos atentar ainda à efetiva movimentação da carga, a qual requisitará a utilização de 

uma equipe de movimentação de cargas com rigger. Ainda adotando os índices sugeridos 

por Fernandes (2011), considerando a relação entre “m/A” como premissa para definir 

que a carga em questão é uma estrutura leve “m/A ≤ 40kg/m2”, podemos considerar que 

com uma equipe de dois profissionais a movimentação será realizada num período de 

aproximadamente 1 dia de trabalho. 

Cabe salientar que as atividades desempenhadas a bordo somente poderão ser 

iniciadas quando da efetiva disponibilidade da aeronave responsável pelo içamento. O 

tempo de espera entre a contratação desta aeronave e a sua efetiva disponibilidade varia 

de 15 a 20 dias. 

Baseado nas informações acima, a tabela a seguir apresenta as principais 

características do planejamento de implantação da solução pelo uso de helicóptero 

cargueiro. 

 

Tabela 29: Apresentação das características do planejamento da solução 

Preço global Prazo de execução a bordo Qtde. máx. profissionais 

R$ 1.243.769,90 04 dias 5 profissionais 

 

 

A tabela a seguir apresenta o fluxo de caixa do processo de implantação da 

solução, cuja duração estimada é de 28 dias. 

 

Tabela 30: Fluxo de caixa da solução proposta 

 Início do 

Projeto 

Quinzena 

1 

Quinzena 

2 

Entradas 

(R$) 
0,00 20.000,00 1.223.769,90 

Saídas 

(R$) 
24.320,00 12.347,00 1.043.333,00 

Saldo 

(R$) 
-24.320,00 7.653,00 180.436,90 
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3.1.2 Validação técnica das soluções pelo cliente 
 

Uma vez fundamentadas e detalhadas em seu projeto básico, as soluções devem 

ser submetidas à avaliação do cliente contratante dos serviços, onde serão analisadas as 

características principais de cada solução e então aprovadas ou reprovadas por ele. 

A tabela 31 permite uma comparação entre as características mais relevantes para 

o cliente dentre cada solução. 

 

Tabela 31: Apresentação das características do planejamento de cada solução 

Solução Preço global 
Duração a 

bordo 

Profissionais       

a bordo 

Validação 

pelo cliente 

Andaimes R$ 343.458,17 43 dias 12 profissionais Reprovado 

Tirolesa R$ 421.149,00 14 dias 9 profissionais Aprovado 

Helicóptero R$ 1.243.769,90 04 dias 5 profissionais Aprovado 

 

Conforme abordado anteriormente, a validação técnica por parte do cliente avalia 

a condição técnica de realização das atividades, expertise do contratado para a realização 

dos serviços, precificação adotada para execução dos serviços, dentre outros fatores. 

Contudo, as características de maior representatividade dentro deste processo de 

avaliação são a quantidade de profissionais a bordo e a duração das atividades a bordo. 

No caso específico da unidade marítima em questão, fora estabelecido pelo cliente 

que o quantitativo máximo de profissionais a bordo seria 10 pessoas, em função do 

número de dormitórios de “visitantes” disponíveis a bordo. 

Tomando como premissa a permissividade máxima de visitantes a bordo, a 

solução de encaminhamento da antena por intermédio de estruturas de andaimes foi 

considerada inviável pelo cliente, sendo então descartada a sua implementação. Cabe 

ressaltar que, ainda que a quantidade de profissionais envolvidos nessa solução fosse 

inferior a 10 pessoas, esbarraríamos em uma outra dificuldade que seria a duração das 

tarefas a bordo, as quais nominalmente alcançavam 43 dias de duração. Para um cenário 

offshore, somente projetos que envolvam a segurança ou requisitos juridicamente 

obrigatórios podem ser permitidos com uma duração tão extensiva como a da solução por 

andaimes, e a movimentação desta carga não se enquadra em nenhuma dessas duas 

possibilidades. 
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3.2 Estudo da viabilidade econômica 
 

A viabilidade econômica das soluções se dará quando da obtenção dos objetivos 

principal e específicos evidenciados no item 1.4 deste trabalho, tendo ainda sido 

alcançadas as expectativas econômicas estabelecidas pela empresa desenvolvedora das 

soluções. 

Desta forma, tomando-se como referência o item 2.4.1 do referencial teórico deste 

trabalho, podemos promover uma análise quanto à taxa interna de retorno de cada uma 

dessas soluções conforme a equação abaixo: 

 

 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

= 0 (128) 

    

 

A tabela abaixo promove uma comparação entre as taxas internas de retorno, 

possibilitando a avaliação quanto à atratividade econômica de cada solução. 

 

Tabela 32: Análise do saldo de fluxo de caixa das soluções 

 Início do 

Serviço 

Quinzena 

1 

Quinzena 

2 

Quinzena 

3 

TIR da 

solução 

Tirolesa 

(R$) 
-19.380,00 -6.446,33 76.437,04 149.466,75 149% 

Helicóptero 

(R$) 
-24.320,00 7.653,00 180.436,90 0,00 189% 

 

 

 

Por fim, podemos concluir que a solução que apresenta um maior atrativo 

econômico para a empresa desenvolvedora é a solução por intermédio do uso do 

helicóptero cargueiro, a qual apresentando uma taxa interna de retorno quinzenal de 

189%. 

 

 



93 

 

Capítulo 4 

Considerações finais 

 

A ideia deste trabalho foi apresentar um processo de projeto que permite aumentar 

a precisão do escopo, do custo e do prazo de execução dos serviços, quando comparado 

ao processo convencional de projeto. Esta vantagem se mostrou evidente no 

dimensionamento dos postes da tirolesa, onde podemos detectar uma especificação 

ineficiente quanto ao tipo de perfil utilizado. O carregamento sobre estes postes deixa 

claro que não há necessidade de resistir a momentos nesta aplicação, e, portanto, não há 

vantagem em se utilizar seção transversal com momentos de inércia diferentes em cada 

eixo. Como os postes resistem apenas à flambagem no eixo menos resistente, teríamos 

desperdício de massa no eixo mais resistente do perfil especificado no Projeto Básico. 

Essa ineficiência seria certamente detectada no Projeto Executivo e, assim, o custo real 

poderia ser bastante inferior ao custo planejado. 

Desta forma, o uso de um perfil com geometria simétrica (redondo, quadrado, etc) 

traria mais eficiência ao projeto no sentido de melhor aproveitamento da massa da 

estrutura. No entanto, não faz parte deste trabalho a otimização do Projeto Básico em si. 

Como os cálculos de dimensionamento do projeto só se iniciam na etapa de 

Projeto Básico, considerações como a relatada acima não seriam feitas em um processo 

convencional, pois tais problemas não poderiam ser notados em etapas anteriores ao 

Projeto Básico, e o custo e o prazo planejados do empreendimento teriam margens de erro 

consideradas inaceitáveis para alguns segmentos do mercado. Além disso, se sucessivos 

equívocos como estes forem repetidos no processo convencional, corre-se grande risco 

de: 

 Tornar a empresa inapta a competir com preços mais precisos de seus 

concorrentes; 

 Alocar recursos excessivos e desnecessários ao empreendimento por 

longos períodos; 

 Provocar prejuízos financeiros por uma precificação menor que a 

necessária. 
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Além disso, o processo apresentado, ao estimar índices e variáveis mais acertadas, 

acaba por dar mais segurança ao estudo de viabilidade econômica ao fornecer uma TIR 

mais confiável. O processo convencional poderia facilmente acarretar em cálculos 

equivocados de TIR em função de estimativas também equivocadas de custo e prazo, e 

consequentemente orientar-nos a uma escolha errônea quanto à solução de maior 

interesse à empresa desenvolvedora. 

Cabe, por último, notar que o fato de uma solução apresentar maior TIR que a 

outra não significa necessariamente que aquela será a escolhida. O estudo de viabilidade 

econômica é apenas uma ferramenta de apoio à decisão para a gestão de uma empresa. A 

escolha final de uma solução passa por áreas do conhecimento que extrapolam a fronteira 

da Engenharia. Dessa maneira, o processo de projeto aqui apresentado pode servir como 

base para futuros trabalhos que queiram explorar o tema. 

Ainda com relação à escolha final da solução a ser adotada, cabe salientar que a 

solução detentora do maior TIR em nosso trabalho é coincidentemente a solução 

amplamente utilizada quando da necessidade de movimentação de cargas especiais. Essa 

recorrência de uso desta solução se deve ao seu histórico de sucesso durante a execução 

e ainda por ser realizada por mão de obra estrangeira, ratificando a ideia massivamente 

postulada no mercado offshore de que as melhores soluções para problemas de engenharia 

são as oriundas de mão de obra e empresas estrangeiras. O presente trabalho teve então 

uma boa oportunidade de mostrar a qualidade dos serviços prestados por empresas 

brasileiras. 
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