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  RESUMO 
 
 

A redução de custos de fabricação de um determinado equipamento é um fator 
indispensável que deve ser analisado desde a etapa inicial de um projeto. No 
presente trabalho será apresentado o desenvolvimento de um projeto de um sistema 
que faz a movimentação de gaiolas em túneis de cozimento e resfriamento contínuo. 
Para que isso fosse possível, foi necessário criar um novo método de movimentação 
destas gaiolas, examinando pontos que poderiam ser melhorados ou modificados 
pretendendo uma redução de custos de materiais e insumos utilizados na fabricação 
do equipamento. Foram elaborados desenhos esquemáticos em software 2D e 3D, 
como também levantados os custos para analisar a viabilidade da substituição do 
método de movimentação proposto. A análise dos resultados demonstra uma 
significativa redução de custos de fabricação, através da substituição do sistema, 
além de diminuição em tempo de fabricação e instalação. 

 
Palavras chave: Redução de custos de fabricação, Projeto, Movimentação de 
Gaiolas. 
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ABSTRACT 
 

The reduction of manufacturing costs of a particular equipment is an indispensable 
factor that must be analyzed from the initial stage of a project. In the present work will 
be presented the development of a project of a system that moves cages in cooking 
tunnels and continuous cooling. For this to be possible, it was necessary to create a 
new method of moving these cages, examining points that could be improved or 
modified aiming at a reduction of costs of materials and inputs used in the 
manufacture of the equipment. Schematic drawings were elaborated in 2D and 3D 
software, as well as the costs to analyze the feasibility of replacing the proposed 
method of movement. The analysis of the results shows a significant reduction in 
manufacturing costs, through the replacement of the system, as well as a decrease 
in manufacturing and installation time. 
 
Keywords: Reduction of manufacturing costs, Design, Cage Movement. 
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1 INTRODUCÃO 

 
Atualmente a busca contínua por redução de custos na fabricação, instalação 

e operação de determinado equipamento, é considerada crucial para manter as 

empresas competitivas. Muitas vezes a substituição e ou melhoria de um sistema, 

visando à diminuição de insumos de fabricação ou diminuição de mão de obra de 

operação e instalação, podem ser um fator decisivo para manter a empresa no 

mercado atual. Considerando isso, muitas vezes o papel do engenheiro/projetista é 

focado na melhoria de sistemas e processos. 

No meio frigorífico, existem diversos equipamentos que podem ser 

melhorados visando diversos fatores, como produtividade, segurança e custos. 

Túneis de cozimento e resfriamento contínuo, por exemplo, são equipamentos 

utilizados para o processo de cozimento e resfriamento de produtos industrializados 

como presunto, mortadela, salsicha, entre outros. Neste equipamento o produto fica 

suspenso em carros, onde passa por diversos estágios de forma consecutiva e 

automática através de sistemas de movimentação. 

Essa movimentação pode ser feita de diversas maneiras, por exemplo, com 

correntes transportadoras, onde diversos carros carregados de produto ficam 

suspensos em uma estrutura e o avanço dessa corrente de arraste se dá através de 

um motor elétrico, assim fazendo com que o produto passe pelos diversos estágios 

de cozimento e resfriamento, até a saída do túnel. Porém, devido ao elevado custo 

desse sistema de transporte de carros, o túnel torna-se um equipamento de alto 

valor de venda. Tratando-se de um equipamento alimentício, toda a estrutura e 

peças que irão entrar em contato com o produto devem ser fabricadas em inox, com 

isso minimizam-se as contaminações. Entretanto o aço inox tem um valor de 

mercado muito alto, o que faz com que o equipamento tenha um elevado valor 

comercial.  

A estrutura de sustentação dos carros, as correntes, os eixos, as 

engrenagens são alguns dos componentes do sistema de movimentação que 

implicam em boa parte do custo do equipamento, pois se tratando de peças em inox, 

o valor é muito alto se comparado a peças fabricadas em aço 1020. Pensando nisso, 

surge o questionamento: Como desenvolver um novo sistema de transporte de 

carros de um túnel de cozimento e resfriamento contínuo, visando à redução dos 

custos de fabricação, mas mantendo as características do equipamento? 
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Por esse motivo, o objetivo geral deste trabalho será o projeto de um novo 

sistema de transporte de carros de um túnel de cozimento e resfriamento contínuo 

mantendo as características e princípios do equipamento. 

Portanto os objetivos específicos serão: 

a) Levantar referencial bibliográfico; 

b) Elaborar um pré-projeto do sistema; 

c) Desenvolver um novo sistema de transporte que não altere as 

características do equipamento; 

d) Levantar os custos do sistema usado atualmente e do sistema proposto; 

e) Apresentar o projeto do novo sistema de transporte de gaiolas; 

f) Dimensionar a bomba e os atuadores hidráulicos a serem utilizados no 

sistema; 

g) Analisar a viabilidade de implantação do método proposto pela pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento é a fundamentação lógica do trabalho, esta que tem por 

objetivo, expor, analisar, comparar e demonstrar o mesmo. É o corpo do trabalho, 

sendo a parte mais extensa e visando comunicar os resultados dos estudos e das 

pesquisas.  O desenvolvimento é dividido em seções, que podem ser subdividas em 

subseções, para fins de organização dos conteúdos, mantendo-se uma 

proporcionalidade do número de páginas entre as seções. É nessa etapa do trabalho 

que serão desenvolvidas as pesquisas, a execução do trabalho, assim como análise 

dos resultados e discussões. (UNIARP, 2013) 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É nesta etapa do trabalho que é feito uma moldura conceitual do tema, 

fazendo uma ligação entre a bibliografia pesquisada, e o problema formulado. Esta 

parte do projeto tem a finalidade de dar embasamento teórico na realização da 

pesquisa. Com isso, o referencial teórico demonstra também o entendimento do 

pesquisador acerca do assunto estudado, bem como os autores utilizados na 

realização da pesquisa. Sendo assim, o conteúdo mostra se existe apenas uma 

visão parcial da teoria, ou se está contemplando diversos autores e correntes de 

pensamento. (UNIARP, 2013). 

 

2.1.1 Projeto Mecânico 

 

Segundo Shigley(2005) projetar consiste tanto em elaborar um plano para 

satisfazer alguma necessidade específica quanto em solucionar algum tipo de 

problema. Caso esse plano resulte na criação de algo físico, logo o produto desse 

plano deverá possuir algumas características que estão listadas abaixo: 

  

· Funcional. O produto deve apresentar um desempenho que atenda às 
necessidades e expectativas do consumidor. 
· Seguro. O produto não deve oferecer perigo ao usuário, a 
circunstantes ou a propriedades vizinhas. Perigos que não podem ser 
"evitados por projeto" devem se valer de anteparos (envoltórios protetores); 
se isso não for possível, informações apropriadas ou avisos devem ser 
fornecidos. 
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· Confiável. Confiabilidade é a probabilidade condicional, a um 
determinado nível de confiança, de que o produto irá desempenhar sua 
função proposta satisfatoriamente, ou sem falhar a uma determinada idade. 
· Competitivo. O produto deve ser um forte competidor em seu 
mercado. 
· Utilizável. O produto deve ser "amigável ao usuário", acomodando-se 
a especificações como tamanho, resistência, postura, alcance, força, 
potência e controle humanos. 
· Manufaturável. O produto deve ser reduzido a um número "mínimo" 
de componentes, adequados à produção em massa, com dimensões, 
distorção e resistência sob controle. 
· Mercável. O produto pode ser comprado, e serviços de assistência 
técnica devem estar disponíveis. 

 

Segundo Silva([20..]), o projeto mecânico é a parte mais importante da 

engenharia moderna, sustentando toda a produção industrial. Todo produto 

industrial nasce com a participação de um projeto. Além de um desenho, existem 

diversas outras formas de elaborar um projeto, como por exemplo, um organograma, 

ou uma sequência de eventos ou fases. Projetar é uma atividade individual que 

envolve criatividade mental e tem como objetivo, encontrar meios que solucionem 

problemas técnicos, com considerações cientificas, tecnológicas, econômicas, 

estéticas e ergonômicas. Procedimentos rigorosos e bem organizados em todas as 

fazes do projeto asseguram bons resultados finais. 

 

2.1.2 Transportadores Contínuos 

 

Segundo a FIESP(2016) são mecanismos utilizados para transportar graneis 

e volumes em percursos horizontais, verticais ou inclinados, em percursos retos ou 

fazendo curvas. São formados por um leito, onde o material a ser transportado 

desliza em um sistema de correias ou correntes, podendo ser acionada de diversas 

formas. Esses equipamentos são utilizados onde exista um grande fluxo de material 

a ser transportado em um percurso que não varia. Principais tipos: 

· Correias planas ou côncavas; 

· Elementos rolantes (como rodízios, rolos ou esferas); 

· Correntes (aéreas ou sob piso),  

· Taliscas, 

· Elevadores. 
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2.1.2.1 Transportadores aéreos 

  

É um sistema de transporte muito utilizado em empresas do setor 

automobilístico. Também aplicado em linhas de montagem onde o produto passa 

por diversas etapas o que permite um fluxo contínuo e um ritmo na produção. 

(Revista Logweb, 2008.) 

Abaixo se pode observar um sistema de transporte de carros aéreo em um 

túnel de cozimento e resfriamento contínuo 

 
Figura 1 - Transportadores Aéreos em Túneis de Cozimento e Resfriamento 

Contínuo 
 

 
Fonte: (MIBO, 2016) 

 

2.1.2.2 Transportadores de correias 

 

A Procel Indústria(2009) comenta que são máquinas de transporte de 

materiais utilizadas em numerosos processos com o propósito de providenciar um 

fluxo contínuo de materiais entre diversas operações. Esse tipo de máquina 

apresenta economia e segurança de operação, confiabilidade, versatilidade e desde 

que bem dimensionada pode ser utilizada tanto para o transporte de produtos leves, 

como para produtos pesados. 
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Podem ser divididas em duas formas. 

a. Correias Planas 

b. Correias Abauladas 

 

2.1.2.3 Transportadores de correntes de rolos 

 

Segundo Lamb(2015) esses sistemas utilizam correntes contínuas que são 

acionadas por uma roda dentada em uma extremidade do transportador. Nesse tipo 

de sistema, suportes, arrastadores ou recipientes podem ser conectados a corrente 

para a contenção do produto e seu transporte. Conforme a figura 2. 

 

Figura 2 - Transportador de Corrente de Rolos em um Túnel de Cozimento e 
Resfriamento Contínuo 

  

 
Fonte: MIBO – 2016 

 

Couto(2011) comenta que esse tipo de transportador é constituído pelo corpo 

do Redler (vulgarmente denominado de “caldeiraria”), pelo conjunto de arraste, pelo 

acionamento e peças, estações motriz e tensora. Também destaca que existem 

diversos tipos de redlers, e o método de construção pode mudar conforme a 

aplicação. Esse sistema é muito utilizado em indústrias no geral, onde é necessário 

fazer o transporte de determinado produto de forma contínua. Nesse sistema um 

arrastador é fixado à corrente em posição mais elevada, para assim fazer o arraste 

do material. Esse método de transporte também é muito utilizado nos túneis de 
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cozimento, onde o carro carregado de produto fica apoiado sobre as correntes, e um 

acionamento independente faz o avanço dessa corrente, portanto o transporte da 

gaiola. 

Shigley(2005) cita que essas correntes:  

Foram padronizadas quanto aos tamanhos pela ANSI (figura 3). O passo é 
a distância linear entre os centros dos rolos, e a largura é o espaço entre as 
placas internas de conexão. Essas correntes são manufaturadas em fileiras 
únicas, dupla, tripla e quádrupla. 

 

Figura 3 - Principais Dimensões de uma Corrente de Rolos 
 

 
 Fonte: SHIGLEY, MISCHKE, BUDYNAS, 2005  

 

A utilização de correntes de rolos é um meio muito eficiente e flexível para 

transmitir potência mecânica no ramo industrial. Este tipo de transmissão é 

composto por uma engrenagem motriz, uma ou mais engrenagens movidas 

(tensoras) e por um lance de corrente. (Cerello, 2016) 

  

2.1.2.4 Transportadores de rolos 

 

Segundo Lamb(2013) esse tipo de transportador, pode ter várias formas, 

pode ser alimentado ou não alimentado, ser impulsionado por correia ou corrente, ou 

mesmo compor uma série de rolos movidos individualmente. Esses rolos podem ser 

fabricados de diversas formas dependendo da aplicação, na maioria das vezes são 
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formados por uma carcaça metálica e com um eixo em cada extremidade. A figura 4 

exemplifica um sistema comum de transportador de rolos. 

 

Figura 4 - Transportador de Rolos 
 

 
Fonte: LOGISMARKET, [20--] 

 

2.1.3 Túneis de Cozimento e Resfriamento Contínuo 

 

Túneis são equipamentos destinados ao processo de cozimento e 

resfriamento de produtos industrializados, como presunto, mortadela, salsicha, entre 

outros. Neste equipamento, o produto é carregado em carros e após a entrada no 

túnel, passa por diversos estágios de forma contínua e automática através de 

sistemas de movimentação. (MIBO, 2016) 

Abaixo segue uma foto de um túnel fabricado pela empresa Mibo. 

 

Figura 5 – Foto de um Túnel de Cozimento e Resfriamento Contínuo 
 

 
Fonte: MIBO, 2016. 
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2.1.4 Métodos de União (solda, parafuso, rebite) 

  

Marques, Modenesi e Bracarense(2011) comentam que existem diversos 

tipos de união de metais e que eles podem ser divididos em duas principais 

categorias, aqueles baseados na ação de forças macroscópicas que é o caso da 

parafusagem e rebitagem, e aqueles baseados em forças microscópicas como 

exemplo a brasagem, a soldagem e a colagem. 

Modenesi, Marques e Santos(2012) citam que, classicamente, a soldagem é 

considerada como um método de união, porém, muitos processos de soldagem ou 

variações destes são usados para a deposição de material sobre uma superfície, 

visando a recuperação de peças desgastadas ou para a formação de um 

revestimento com características especiais. 

BRACARENSE(2000) cita que esse método de união de metais é um 

processo de soldagem a arco elétrico que utiliza um arco entre um eletrodo não 

consumível de tungstênio e a poça de soldagem. Nesse tipo de soldagem, a poça de 

soldagem, o eletrodo e parte do cordão são protegidos através do gás de proteção 

que é soprado pelo bocal da tocha, nesse processo pode-se utilizar adição de 

material ou não. 

 

2.1.5 Movimentação Hidráulica  

 

Segundo Linsingen apud Souza (2012, p. 13), “Um sistema hidráulico é um 

conjunto de elementos físicos convenientemente associados que, utilizando um 

fluído como meio de transferência de energia, permite a transmissão e controle de 

forças e movimentos. ” 

O mesmo autor consolida que um sistema hidráulico é o meio através do qual 

uma forma de energia de entrada é convertida e condicionada a fim de gerar energia 

mecânica útil na saída. 

 

2.1.5.1 Classificação dos sistemas hidráulicos 

 

Fialho (2004) destaca que “Segundo a J.I.C. (Joint Industry Conference), 

extinta em 1967 e atual N.F.P.A (National Fluid Power Assocition), os sistemas 
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hidráulicos são classificados de acordo com a pressão nominal da seguinte forma: ” 

O quadro 1 demonstra a classificação dos sistemas hidráulicos. 

 

Quadro 1 - Classificação dos Sistemas Hidráulicos Segundo a N.F.P.A 
 

Pressão 

Classificação Bar Psi 
0 a 14 0 a 203,10 Sistemas de baixa pressão 

14 a 35 203,10 a 507,76 Sistemas de média pressão 
35 a 84 507,76 a 1218,68 Sistemas de média-alta pressão 
84 a 210 1218,68 a 3046,62 Sistemas de alta pressão 

Acima de 210 Acima de 3046,62 Sistemas de Extra-alta pressão 
Fonte: Fialho, 2013, p.30 

 

O mesmo autor cita que existem diversos tipos de sistemas hidráulicos, 

variando de acordo com sua aplicação, porém todos eles podem ser divididos em 

três partes principais.  

a. Sistema de geração - Constituído por reservatório, filtros, bombas, 

motores, acumuladores, intensificadores de pressão e outros. 

b. Sistema de distribuição e controle – Constituído por válvulas controladoras 

de vazão, pressão e válvulas direcionais. 

c. Sistema de aplicação de energia – Constituído por atuadores, motores 

hidráulicos e osciladores. 

 

2.1.5.2 Atuadores hidráulicos 

 

Segundo Santos (2016), atuadores hidráulicos têm por objetivo principal gerar 

movimento baseado na introdução de um fluido a alta pressão em um recipiente 

perfeitamente selado, onde se localiza uma haste ou eixo que pode executar 

movimentos de avanço/retorno ou rotação. 

A mesma autora comenta que esses atuadores, podem gerar deslocamento 

linear (haste) , ou rotativo(eixo). 

 

a. Pistões hidráulicos são equipamentos de deslocamento linear, que 

possuem um diafragma rígido com uma haste solidária dentro de um 

cilindro. O fluido entra por um orifício a alta pressão proveniente de uma 
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bomba, realizando então o movimento da haste com uma determinada 

força. 

b. Atuadores Rotativos são equipamentos que a partir do movimento 

provocado pela circulação de um fluido pressurizado, geram movimento de 

rotação em um eixo. 

 
Fialho comenta que para selecionar um atuador hidráulico é necessário saber 

o diâmetro, o curso, as pressões, vazões e forças envolvidas no sistema. 

A área da coroa de um cilindro hidráulico “Ac” é obtida pela diferença entre as 

áreas comerciais do pistão e da haste: 

 

  !" = #4$. (%&' ) *+', (1) 

 

Onde:  

!" = Á-/0$*0$12-20 

%& = %3â5/6-2$*2$7386ã2 

*+ = %3â5/6-2$*0$9086/ 

 

 !

 
!& = $#$. %&'4  

(2) 

 

 

Onde: 

!& = Á-/0$*2$7386ã2 

 

As dimensões para os cilindros comerciais estão padronizadas de acordo com 

a norma ISSO/TC 39/SC 1N.5 que define diâmetros de pistão de 25 a 400mm. O 

quadro 2 demonstra a seleção de atuadores hidráulicos a partir de uma pressão de 

trabalho. 
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Quadro 2 - Cilindros Comerciais 
 

Dp (mm) dh (mm) 
Pressão de Trabalho - Ptb (bar) 

50 75 100 125 150 175 210 

40 
18 225 160 120 95 75 60 45 

25 535 415 340 290 250 220 190 

50 
22 275 195 150 120 95 80 60 

36 965 760 635 555 490 445 390 

63 
28 380 280 220 180 150 130 105 

45 1215 960 810 705 630 570 505 

80 
36 510 380 305 255 215 185 150 

56 1485 1175 990 860 770 695 615 

100 
45 695 495 400 335 285 250 205 

70 1905 1495 1265 1105 990 900 800 

125 
56 840 640 525 440 380 335 285 

90 2550 2035 1730 1520 1365 1245 1115 

150 
70 1125 865 710 605 530 470 405 

100 2570 2045 1725 1510 1355 1230 1095 

180 
95 1635 1280 1065 920 815 730 640 

125 3425 2740 2325 2045 1840 1675 1500 

200 
90 1415 1095 905 770 675 600 520 

140 3870 3095 2630 2310 2080 1895 1700 

Comprimento Máximo Fornecido Lh = 3900mm 
Lh>3900, consultar fábrica 

Fonte: Fialho, 2004 
 

Fialho (2004) também comenta que é preciso definir a velocidade dos 

atuadores (de avanço e retorno).  

  

 :0 = $ ;+<60 
(3) 

 

Onde:  

:0 = >/?2"3*0*/$*/$!:0@ç2 

;+ = 125&-35/@62$*0$9086/$*2$13?3@*-2 

<60 = A/5&2$*/$!:0@ç2 

  

 :- = $ ;+<6- (4) 

 

Onde: 
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:- = >/?2"3*0*/$*/$B/62-@2 

;+ = 125&-35/@62$*0$9086/$*2$13?3@*-2 

<6- = A/5&2$*/$B/62-@2 

 

Fialho (2004) também comenta que uma vez conhecida a velocidade de 

avanço (Va) e a de retorno (Vr), pode-se determinar a vazão necessária de fluido 

hidráulico que possibilita essas velocidades. 

 

 C0 = #$. ;+$.$$%&'4$.$$D60  
(5) 

 

Onde: 

C0 = >0Eã2$*/$!:0@ç2 

 

 C- = $#$.$$ ;+$. (%&' ) *+',4$.$$<6-  
(6) 

 

C- = >0Eã2$*/$!:0@ç2 

 

O mesmo autor salienta que é necessário calcular a vazões induzidas de 

avanço (Qia) e de retorno (Qir). 

 

Vazão induzida de avanço:  

 

 C30 = :0$.$$!" (7) 

 

Onde: 

 

C30 = >0Eã2$F@*GE3*0$*/$!:0@ç2$["5HI53@] 
:0 = >/?2"3*0*/$*/$!:0@ç2$["5I53@] 
!" = Á-/0$*0$12-20 

 

Vazão induzida de retorno: 
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 C3- = :-$.$$!& (8) 

Onde: 

C3- = >0Eã2$F@*GE3*0$*/$B/62-@2$["5HI53@] 
:- = >/?2"3*0*/$*/$B/62-@2$["5I53@] 
!& = Á-/0$*2$7386ã2$["5'] 
 

A pressão induzida é originada da resistência  á passagem do fluxo do fluido, 

e pode ser calculada pelas equações abaixo. (FIALHO, 2004) 

  

 730 = J0!" 
(9) 

 

Onde: 

730 = 7-/88ã2$F@*GE3*0$@2$!:0@ç2 

J0 = J2-ç0$@2$!:0@ç2 

!" = Á-/0$*0$12-20 

 

 73- = J-!& 
(10) 

 

Onde: 

73- = 7-/88ã2$F@*GE3*0$@2$!:0@ç2 

J- = J2-ç0$@2$B/62-@2 

!& = Á-/0$*2$7386ã2 

 

Segundo Fialho (2004), o dimensionamento da haste de um atuador 

hidráulico pode ser feito através do critério de Euler. Estes que são projetados para 

suportar unicamente cargas de tração e compressão o que torna o entendimento 

dos seus métodos de fixação muito importante. 

A carga de flambagem de acordo com Euler é obtida por: 

 

 K = #'$. L$. MN'  
(11) 

 



27 
 

Também comenta que isso significa que com essa carga ocorre a flambagem 

da haste. A carga máxima de trabalho, ou forca Fa de avanço permitida, será dada 

por: 

 

 J0 = KO  
(12) 

 

Onde: 

P = 125&-35/@62$;3:-/$*/$J?05Q0R/5$["5]. (J3RG-0$S, 
T = Uó*G?2$*/$L?á863"3*0*/$*2$!ç2$(Uó*G?2$*/$V2G@R, = WXYZY\^_$`I"5² 
a = 12/b3"3/@6/$*/$O/RG-0@ç0$(c, 
d = U25/@62$*/$F@é-"30$*0$O/çã2$13-"G?0-$("5e, 
fh = %3âmgtro$fi$histg$(jm, 
ki = J2-ç0$*/$!:0@ç2$(`, 
  

 M = *+e$. #S4  
(13) 
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Figura 6 - Exemplos de Carga de Euler 
 

 
Fonte: Fialho, 2004 

 

Substituindo tem-se: 
 
 *+ = lS4$. O$. N'. J0#H$. Ln

 

(14) 

Ou, 
  
 O = #H$. L$. (*+,eS4$. N'$. J0  

(15) 

  

2.1.5.3 Bombas Hidráulicas 

 

A bomba hidráulica é um dos principais itens que compõem um sistema 

hidráulico, é ela que utiliza a energia mecânica proveniente de uma unidade motriz e 

transforma essa energia mecânica em energia hidráulica. 
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“São máquinas que recebem energia potencial e transformam parte desta 

potência em energia cinética (movimento) e energia de pressão (força) ” (FIORIO e 

HENRIQUE, 2013, P.01). 

Silva e Moura (2016) comentam que a ação mecânica gerada cria um vácuo 

parcial na entrada da bomba, o que permite que a pressão atmosférica force o fluido 

do tanque, através da linha de sucção a entrar na bomba.  

Alves (2016) salienta que a bomba não cria e nem manda pressão para os 

atuadores hidráulicos, ela apenas movimenta o fluido gerando vazão. A pressão 

eleva-se em função da dificuldade que o fluido encontra para escoar no sistema. 

Fialho (2004) define e conceitua alguns princípios básicos como a vazão que 

é ‘’um volume de fluido descarregado pela bomba por unidade de tempo (equação 

1), ou ainda um produto entre a velocidade com que um fluido se desloca em uma 

tubulação e a seção transversal desta (equação 2). Sua unidade no S.I. é dada em 

[m³/s], embora seja comum encontrar em hidráulica unidades como [L/min] ou 

[g.p.m]. 

 

 C =$>6 = $!. +6  
(16) 

 

 C = :. ! (17) 

 

Onde: 

p = >0Eã2$[5HI8]q$ 
u = >2?G5/$[5HI8]q 
t = A/5&2$[8]q 
v = Á-/0$*0$O/çã2$A-0@8:/-80?$(5',q 
w = ugxojyfifg$fg$Tsjoimgzto$[mIs]. 

  

O mesmo autor cita que para selecionar uma bomba hidráulica é necessário 

saber seu tamanho nominal, sendo assim abaixo estão descritas algumas fórmulas 

utilizadas para definir o tamanho nominal de uma bomba. 

a. Volume de Absorção (cilindrada) 
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 >R = Y\\\$. C{@$. |:$  
(18) 

 

b. Momento de Torção Absorvido 

  

 U6 = C{$.$$<7Y\\$. |5+$ (19) 

 

 U6 = }~4}$.$$`@  
(20) 

 

c. Potência Absorvida 

  

 ` = U6$.$$@}~4}  
(21) 

 

 ` = C{$. <7S\\$.$$|6 (22) 

 

Onde: 

u� = >2?G5/$*/$!Q82-8ã2$["5HI-26]q 
�t = A2-�/$!Q82-:3*2$[`.5]q 
z = B260çã2$[}\\$0$Y�\\$B7U]q 
�w = B/@*35/@62$>2?G5é6-3"2$[\X}Y ) \X}c]; 
�mh = B/@*35/@62$U/"0@3"2 ) 93*-áG?3"2$[\X�W ) \X}_]; 
�t = B/@*35/@62$A260?$[\X_~ ) \X}\] = (�mh$�$�w,; 
p� = >0Eã2$*0${25Q0$[;I53@]; 
� = 726ê@"30$!Q82-:3*0$[��] 
 

Fiorio e Henrique (2013) apontam que existem muitos modelos de bombas 

hidráulicas, mas alguns podem ser considerados os tipos principais, uma vez que 

são os mais comuns utilizados no setor da indústria. Dentre elas pode-se citar a 

bomba de engrenagens e a bomba de palhetas. A primeira utiliza um par de 

engrenagens que rodam no interior de um compartimento estreito, dessa forma o 

óleo é colocado de um lado do compartimento e transportado em torno da área 
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exterior entre os dentes da engrenagem e para fora do ponto de descarga no lado 

oposto.  

 

Figura 7 - Esquema de uma Bomba de Engrenagens 
 

 
Fonte: UFPR, 2008 

 

Os mesmos autores comentam que as bombas hidráulicas de palhetas são 

chamadas assim, pois são compostas por um conjunto de palhetas constantemente 

ajustáveis e montadas em um eixo excêntrico dentro de um compartimento fechado.  

Fialho (2004) cita que uma bomba de palhetas é constituída por um rotor 

provido de ranhuras, nas quais deslizam palhetas que durante o movimento de 

rotação desse rotor engrenam em contato com um anel excêntrico devido ao efeito 

da forca centrifuga.  

 
Figura 8 - Esquema de Uma Bomba de Palhetas 

 

 
Fonte: UFPR, 2008 
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O mesmo autor salienta que esse tipo de bomba cobre uma faixa de pequena 

a grande vazão (16 a 129 L/min), com pressões de trabalho de até 200 bar, são 

seguras, eficientes, e de fácil manutenção. 

 

2.1.5.4 Reservatório 

 

Lima (2016) define que a finalidade básica de um reservatório é armazenar e 

facilitar a manutenção do fluido utilizado no sistema hidráulico. O reservatório 

necessita atender alguns requisitos como ter espaço para separação do ar e do 

fluido, permitir que os contaminantes se assentem, ajudar a dissipar o calor gerado 

pelo sistema, e facilitar a manutenção. 

 

Segundo Alves(2016, p.18): 

A capacidade do reservatório deve atender às necessidades de volume que 
o sistema necessita, basicamente. Na maioria das vezes o parâmetro de 
referência para determinação de seu volume interno mínimo, é a vazão 
máxima possível de ser fornecida pela bomba. 

 

Fialho (p.101) aponta que o volume mínimo do reservatório deve ser no 

mínimo maior ou igual a 3 vezes a vazão da bomba em l/min ou gpm. 

  
 >2?. B/8/-:.� c$. CQ (23) 

  

Figura 9 - Reservatório Industrial (Detalhes Construtivos) 
 

 
Fonte: Fialho, 2004 
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2.1.5.5 Filtros 

 

Lima(2016) comenta que filtros são componentes aplicados em sistemas 

onde é necessário separar substancias sólidas ou gases de líquido, para isso podem 

ser utilizados diversos meios fibrosos ou granulados. 

De acordo com o manual técnico da Parker (2016), mais de 75% das falhas 

ocorridas em sistemas hidráulicos são causadas diretamente pela contaminação. 

Essas falhas podem ocasionar muitos prejuízos como perda de produção, custo de 

reposição dos componentes, reposição frequente do fluido, baixa vida dos 

componentes, aumento dos custos da manutenção geral e aumento do índice de 

sucata. 

O mesmo autor comenta que a contaminação do fluido hidráulico pode 

contribuir em fatores como transmissão de energia, lubrificação, troca de calor, folga. 

E caso algum desses problemas ocorra, o sistema hidráulico não se desempenhará 

conforme o projetado.  

 

2.1.6 Aço Inoxidável 

 

Segundo Carbó os aços inoxidáveis surgiram de estudos realizados em 1912, 

tanto na Inglaterra como na Alemanha.  

Os aços inoxidáveis são ligas de ferro (Fe), carbono (C) e cromo (Cr) com 
um mínimo de 10,50% de Cr. Outros elementos metálicos também integram 
estas ligas, mas o Cr é considerado o elemento mais importante porque é o 
que dá aos aços inoxidáveis uma elevada resistência à corrosão.(CARBÓ, 
2012) 

 

Também comenta que mesmo existindo diferentes classificações, podem-se 

dividir os aços inoxidáveis em dois grandes grupos, a série 400 e a série 300. Sendo 

os da série 400, aços inoxidáveis ferríticos, que são aços magnéticos com estrutura 

cúbica de faces centradas, basicamente ligas Fe-Cr. Já os da série 300 são aços 

inoxidáveis austeníticos, aços não magnéticos com estrutura cúbica de faces 

centradas, basicamente ligas Fe-Cr-Ni. 

O aço inoxidável é um material muito utilizado na fabricação de máquinas e 

equipamentos frigoríficos, pois se comparado a outros materiais, ele tem uma boa 

resistência a corrosão, e não reage a compostos liberados por alimentos, assim 

evitando contaminações causadas por bactérias.  
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WADA(2013), cita que um dos aspectos mais importantes na segurança 

alimentar está diretamente relacionada à seleção dos materiais que entrarão em 

contato com os produtos alimentícios. O aço inoxidável tem um registro comprovado 

de sucesso nas áreas onde a higiene e a facilidade da limpeza são críticas, assim 

como em áreas onde as reações e as contaminações advindas do contato possam 

estar presentes.  

Também comenta que a higiene é um aspecto de suma importância na 

preparação ou processamento do alimento ou das bebidas. As propriedades de aço 

inoxidável, dentre elas a resistência de corrosão, a resistência mecânica e a 

formabilidade são benefícios importantes para os fabricantes e usuários neste setor.  

 

2.2 METODOLOGIA  

 

 A economia de materiais na fabricação de um equipamento é um fator muito 

importante para manter a empresa em um cenário competitivo. No momento de 

projetar, diversos fatores são observados, mas muitas vezes o estudo e a análise 

criteriosa de métodos de fabricação, montagem, instalação e manutenção não são 

avaliados. Considerando isso, foi projetado um novo sistema de transporte de carros 

de túneis de cozimento e resfriamento contínuo. Para a elaboração do projeto foram 

levados em consideração diversos aspectos que antes nunca haviam sido 

estudados. 

 

2.2.1 Pesquisa Informacional 

 

No projeto de um equipamento, inicialmente é necessário ter um 

conhecimento sobre a sua finalidade, somente assim, poderá se projetar um sistema 

eficiente e que atenda ao esperado.  

O trabalho proposto teve como objetivo principal projetar um novo sistema de 

transporte de carros em túneis de cozimento e resfriamento contínuo. Para que isso 

pudesse ser feito, inicialmente foi realizada uma pesquisa informacional através de 

diálogo com técnico e com o engenheiro da empresa fabricante do equipamento. 

Também foram analisados diversos projetos e desenhos do sistema de transporte 
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de carros usados atualmente, com isso foi possível observar locais que poderiam ser 

melhorados e até mesmo substituídos por sistemas mais eficientes. 

 

2.2.2 Pesquisa Técnica 

 

Na pesquisa técnica foi realizado todo o levantamento de informações que 

auxiliaram na elaboração do projeto do novo sistema de transporte de carros. 

Considerando as informações que foram obtidas na etapa da pesquisa informacional 

foi realizada uma pesquisa técnica novamente através de diálogo com engenheiros 

e técnicos da empresa, bem como discussão de pontos que tornavam o túnel de 

cozimento e resfriamento contínuo um equipamento de alto custo.  

 

2.2.3 Avaliação do Sistema de Transporte por Corrente 

 

Antes de iniciar-se qualquer estudo, foi feito uma pesquisa técnica dos 

equipamentos que são necessários para fabricar um sistema de transporte de carros 

de cozimento e resfriamento através de correntes. Somente assim seria possível 

analisar a viabilidade da substituição desse sistema. Essa análise foi feita em forma 

de diálogo com os técnicos da empresa, pois os mesmos tinham um grande 

conhecimento sobre o equipamento e sabiam onde eram os pontos que se tinha 

maior dificuldade, tanto de fabricação, custos, operação, instalação etc. 

Após a conversa foi elaborado um pré-projeto do sistema de arraste de 

carros, a fim de demonstrar como é feito esse transporte utilizando correntes. Nesse 

pré-projeto foi possível identificar os diversos componentes que são utilizados para a 

fabricação do sistema de movimentação dos carros.  
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Figura 10 - Seção do Projeto do Sistema de Arraste por Correntes 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

LISTA DE PEÇAS SISTEMA DE TRANSPORTE POR CORRENTES 
ITEM PEÇA 

1 Motoredutor K87R57DZ100L4 – 3kW – 5,2RPM 
2 Acoplamento de Pino e Bucha 
3 Atuador Hidráulico 2” 
4 Corrente Inox SAE 304/420 – P3” – Rolo 1.3/4” – Placa 6mm 
5 Eixo Usinado 2” – Inox Trefilado 
6 Estrutura da Esteira – Cantoneira Inox 2.1/2” x ¼” 
7 Mancal SN 515 + Rolamentos + Buchas 
8 Roda Dentada P3” – Z=20 – L=1” 
9 Unidade Hidráulica 
10 Carro de Transporte de Produto 

 

2.2.3.1 Levantamento de custos 

 

Novamente feito através de conversa com técnicos e engenheiros da 

empresa, onde foram relatados alguns pontos que contribuem para que o sistema de 

transporte de carros seja uma das partes mais custosas do equipamento. 

a. Acionamento: Nos acionamentos geralmente são utilizados motoredutores. 

A carga a ser transportada é relativamente alta, e a velocidade de avanço 
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dos carros é baixa. Fatores que implicam em um motor de potência 

elevada e caixa redutora grande.  

b. Estrutura da Esteira: A estrutura da esteira devia ser fabricada de forma 

reforçada, a fim de suportar o peso dos carros carregados de produto. 

c. Corrente: As correntes usadas nesse sistema de transporte são 

componentes considerados de custo elevado, pois são fabricadas em 

empresa terceirizada, e sendo elas fabricadas em inox 304, elevam muito 

o custo do sistema de arraste.  

d. Rodas Dentadas: As rodas dentadas são componentes fabricados a partir 

de chapas em inox cortadas em laser. 

e. Eixos: Geralmente são feitos a partir de tarugos de inox usinados.  

f. Acoplamentos: Os acoplamentos são elementos utilizados para unir dois 

eixos e absorver choques que podem ser prejudiciais ao acionamento. 

g. Unidade Hidráulica: A unidade hidráulica utilizada nesse sistema serve 

para fazer o transpasse do lado quente, para o lado frio do túnel. 

h. Mancais 

 

Quadro 3 - Custos Envolvidos no Sistema de Transporte por Correntes 
 

LISTA DE PEÇAS 

ITEM PEÇA QUANTIDADE 
CUSTO ESTIMADO 

(R$) TOTAL 

1 
Motoredutor K87R57DZ100L4 – 3kW 
– 5,2RPM 4 unids. R$ 12.162,08 R$ 48.648,31 

2 Acoplamento de Pino e Bucha 4 unids. R$ 500,00 cada R$ 2.000,00 

4 
Corrente Inox SAE 316 – P2” – Rolo 
15,8mm – Placa Esp. 3mm 208 mts. R$ 294,31/metro R$ 61.216,48 

5 Carro de transporte 22 unids. -- -- 

6 Eixos Usinados 2” – Comp. diversos 8 unids. R$ 2.000,00 cada R$ 16.000,00 

7 
Estrutura da Esteira (Cabeceiras, 
módulo intermediário) 4 unids. R$ 18.000,00 cada R$ 72.000,00 

8 
Mancal SN 512 + Rolamentos + 
Buchas + Trava de Fixação 16 unids. R$ 721,64 cada R$ 11.546,24 

9 Roda Dentada P3” – Z=20 – L=1” 16 unids. R$ 900,00 cada R$ 14.400,00 

10 Unidade Hidráulica conf. projeto 1 unids. R$ 27.475,00 R$ 27.475,00 

TOTAL: R$ 
253.286,03 

Fonte: Do autor, 2016 
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Nos anexos 1, 2, 3 e 4 é possível verificar o orçamento das Correntes (Inox 

SAE 316 – P2” – Rolo 15,8mm – Placa Esp. 3mm), dos Mancais (SN 512 + 

Rolamentos + Bucha + Trava de Fixação), dos Motoredutores (SEW 

K87R57DZ100L4 – 3kW – 5,2RPM) e da Unidade hidráulica e seus componentes 

utilizados na montagem (reservatório, válvulas, bomba, filtros) do sistema de 

movimentação por correntes. 

 

2.2.4 Croqui Preliminar do Novo Sistema de Transporte 

 

Nesta etapa foi elaborado um croqui a fim de facilitar o entendimento e dar 

clareza a ideia proposta pelo presente trabalho, o objetivo foi demonstrar como seria 

feito o arraste dos carros dentro do túnel. Tendo em vista, que o novo sistema de 

movimentação projetado não poderia afetar a produtividade do equipamento. 

O sistema de transporte de carros proposto deveria atender a alguns 

requisitos que estão listados abaixo: 

 

a. Velocidade de movimentação (7,5cm/s) 

b. Passo do Atuador Hidráulico (1,3m) 

c. Utilização das mesmas gaiolas para os dois tipos de transporte. 

d. Movimentação dos carros utilizando um sistema hidráulico. 

 

Figura 11 - Seção do Projeto Final do Sistema de Arraste Hidráulico 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 
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LISTA DE PEÇAS SISTEMA DE TRANSPORTE HIDRÁULICO 

ITEM PEÇA 

1 Arrastador Articulável com Sistema de fixação 

2 Atuador Hidráulico Diâmetro 80mm Dh: 36mm Curso 1300mm 

3 Carros de transporte de Produto 

4 Componentes de Suporte e Fixação Estrutural 

5 Guias de Alinhamento dos Carros - Perfil dobrado - Esp. 6,35mm 

6 Perfis de Sustentação e Direcionamento do Sistema de Arraste 

7 Tubo de Arraste + Sistema de Interligação com Atuador Hidráulico 

8 Rodas Usinadas D:3" - Esp. 1.1/4"+ Buchas Bronze + Eixos Usinados 

9 Unidade Hidráulica (Bomba + Reservatório + Válvulas + Componentes) 
 

Neste momento foi projetado um arrastador articulável que estaria preso ao 

tubo de arraste dos carros. Esse deveria ter estrutura robusta a fim de tirar o carro 

carregado de produto da inércia, e transportá-lo um passo adiante. 

 

Figura 12 - Projeto do Arrastador Articulável 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

Toda vez que os atuadores hidráulicos eram acionados, esses arrastadores 

que estariam presos ao tubo de arraste, iriam movimentar a gaiola para frente de 

forma contínua até o fim do curso do atuador. Ao fim do curso, esse arrastador 

retornaria ao seu ponto inicial para fazer o transporte do carro seguinte. 
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2.2.4.1 Análise do sistema de transporte 

 

Depois de feito o croqui do novo sistema transporte foram feitas diversas 

análises para verificar se o sistema de arraste de gaiolas proposto por esse trabalho 

poderia ser funcional, e quais seriam os benefícios dessa substituição. Nesse 

momento foram estudados diversos aspectos do túnel de cozimento, porém o foco 

foi elaborar o projeto de um novo sistema de transporte de carros visando à 

diminuição de custos de fabricação, mas mantendo as peculiaridades do sistema. 

 

Figura 13 - Seção do Projeto 3D do Sistema de Movimentação Hidráulica 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

O túnel de cozimento e resfriamento contínuo é um equipamento que atende 

as normas de segurança, pois o local onde as gaiolas avançam é totalmente 

enclausurado por painéis isotérmicos. E caso haja a necessidade de se efetuar 

alguma manutenção, o equipamento é totalmente desligado para que seja possível 

efetuar algum reparo, ou troca de peça que esteja com defeito. 

  

2.2.4.2 Seleção dos Equipamentos e Componentes Usados no Projeto 

 

A grande maioria das peças que serão utilizadas no projeto do sistema de 

transporte de carros será manufaturada internamente na empresa a partir de 

materiais comprados, como chapas, tarugos, perfis, elementos estruturais etc. 
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2.2.4.2.1 Carros de armazenagem 

 

Carros de cozimento e resfriamento são equipamentos destinados a 

armazenar e fazer o transporte do produto a ser cozido e resfriado dentro do túnel. 

Geralmente esses equipamentos são fabricados de modo que o produto fique 

distribuído de forma uniforme e que permita o fluxo de ar e vapor entre cada peça de 

produto de forma proporcional. Esses carros são compostos por uma estrutura de 

perfis em inox, e rodízios que devem ser selecionados se observado sempre a 

temperatura de trabalho. O arraste desses carros dentro do túnel pode ser feito de 

diversas formas, as mais comuns são por meio de corrente de rolos acionadas e por 

um motor elétrico. Porém para o projeto proposto pelo presente trabalho, não haverá 

a necessidade de modificar o carro, ou fabricar novos, poderão ser utilizados os 

mesmos que são utilizados no transporte através de correntes. 

 

 Figura 14 - Carro de Cozimento e Resfriamento  
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

2.2.4.2.2 Guia das gaiolas 

 

Os guias das gaiolas foram projetados com a finalidade de manter as gaiolas 

totalmente alinhadas em seu percurso dentro do túnel. São fabricados a partir de 
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chapas de inox 304 dobradas de espessura 6,35mm e suas dimensões podem variar 

de acordo com o modelo do rodízio do carro. 

 

2.2.4.2.3 Arrastador 

 

O arrastador foi projetado pensando nos esforços necessários para 

movimentar um carro carregado de produto. Foi feito de forma robusta para suportar 

choques e futuras corrosões. O material selecionado para o projeto desse arrastador 

foi o aço inox 304, laterais soldadas e eixo de articulação foi esboçado de forma que 

possa ser desmontado para possíveis manutenções. 

 

2.2.4.2.4 Seleção dos atuadores e bomba 

 

Inicialmente utilizando-se a tabela 2 foi estimado a utilização de um atuador 

hidráulico diâmetro 80 mm com curso de 1300 mm. Após isso foi utilizado a equação 

1 e 2 para calcular a área do pistão e a área da coroa. 

a. Área do pistão 

 

!& = $#$. �'4  

!& = $~\XWS"5² 
 

b. Área da Coroa: Nesta etapa foi estimado um diâmetro de haste de 3,6cm e 

com isso pode-se calcular a área da coroa. A resistência a flambagem da 

haste será calculada posteriormente. 

 

!" = #4$. (�' ) cXS', !" = 4\X\}$"5² 
 

c. Velocidade de Avanço: A velocidade de avanço foi determinada se observado 

o requisito de projeto que consta no item 2.2.3 Análise do sistema de 

transporte, adotando-se uma velocidade de 7,5cm/s. 
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d. Velocidade de Retorno: Para o cálculo da velocidade de retorno o tempo total 

de retorno foi fixado em 16 segundos. 

 

:- = $YXc5YS8  

:- = $\X\�YW~5I8$2G$�XYW~"5I8 
 

e. Vazão induzida no avanço: Nesta etapa foi necessário observar qual a 

velocidade de avanço que foi determinada como um dos requisitos de projeto 

sendo fixada em 7,5m/s. 

 

C30 = _X~$"5I8$. 4\X\}"5² 
C30 = c\\X_"5³I8$2G$Y�X\4W$;I53@ 

 

O sistema foi projetado considerando que serão utilizados 3 atuadores em 

cada linha do túnel. Como a maioria dos túneis possui 2 linhas, a quantidade total de 

atuadores do sistema será 6. Portanto a vazão total da bomba [L/min] deve atender 

a:  

 

C30$6260? = Y�X\4W$. S$ 
C30$6260? = Y\�XW~W$;I53@$ 

 

f. Vazão induzida no retorno: Para o cálculo desta vazão foi utilizado a 

velocidade de retorno e a área do cilindro. 

 

C3- = �XYW~$"5I8$.$$~\XWS$"5² 
C3- = 4\�XcS$"5³I8 

 

g. Força máxima de avanço: Abaixo segue o cálculo da força máxima que os 

atuadores podem fornecer ao sistema de arraste. Estima-se uma bomba de 

engrenagens operando com pressão máxima de 120 bar (1200 N/cm²). 

 

J0 = 7Q$. !& 

J0 = YW\\$`I"5²$. ~\XWS$"5² 
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J0 = S\cYW$` 

 

h. Pressão Induzida: Para o cálculo da pressão induzida, utilizou-se a força 

máxima de avanço que o cilindro pode fornecer ao sistema, como também a 

área da coroa. 

 

730 = S\cYW$`4\X\}$"5² 
730 = Y~\4X4Y`I"5²$ � Y~Y$Q0- 

 

i. Força máxima de retorno: Nesta etapa foi calculado a força máxima de 

retorno, utilizando-se a equação 8. 

 

J- = YW\\`I"5²$. 4\X\}$"5² 
J- = 4�Y\�$`$ 

 

j. Pressão induzida no Retorno: Para o cálculo da pressão induzida no retorno, 

utilizou-se a força máxima de retorno que o cilindro pode fornecer ao sistema, 

como também a área do cilindro. 

 

73- = 4�Y\�$`~\XWS$"5² 
73- = }~_XY�`I"5²$ � }S$Q0- 

 

k. Cálculo do Tamanho Nominal da Bomba.  

 

k.1. Volume de Absorção (cilindrada): Utilizou-se a vazão total da bomba calculada 

no item “e” sendo 108,252 L/min. Também o rendimento volumétrico que é fixado 

entre 0,91 e 0,93. Foi adotado um valor médio de 0,92 para o cálculo do Volume de 

Absorção. Também foi optado por utilizar um motor elétrico 4 polos, portanto a 

rotação será em torno de 1750RPM. 

 

>R = Y\\\$. Y\�XW~WY_~\$. \X}W$  
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>R = S_XWc"5³I-26 
 

k.2. Momento de Torção Absorvido: Nessa etapa foi utilizada a vazão total 

necessária da bomba calculada no item “e”, bem como a pressão estimada que foi 

fixada anteriormente em 120 bar. Como o rendimento é fixado entre 0,82 e 0,97, foi 

adotado o valor de 0,87. 

U6 = Y\�XW~W$.$$YW\Y\\$. \X�_$  

U6 = Y4}XcY`.5 

 

l. Potência Absorvida: Nesse momento foi utilizado o valor do momento de 

torção absorvido calculado no item anterior, o valor da rotação do motor 

elétrico fixado no item k.1. 

 

` = Y4}XcY$$.$$Y_~\}~4}  

` = W_XcS$�� 

 

m. Dimensionamento da Haste pelo Critério “Euler“ para deformação por 

flambagem. Utilizando a figura 8 determina-se a situação como sendo o “caso 

3”, pois o método de montagem do atuador hidráulico será: Fixo na parte 

posterior, e articulada na ponta da haste. O curso do atuador foi definido 

anteriormente em 1300mm, portanto: 

 

Caso 3: 

N = ;$. (\X~,�X� 
N = Yc\$. (\X~,�X� 
N = }YX}W"5 

 

n. Cálculo do coeficiente de segurança: Para o cálculo do coeficiente de 

segurança, foi necessário utilizar-se de valores calculados nos itens 

anteriores como o diâmetro da haste, que foi fixada em 3,6cm no subitem “b”. 

E a força máxima de avanço, calculada no item “g”. 
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O = #H$. L$. (*+,eS4$. N'$. J0  

 

O = #H$. (WXYZY\�`I"5²,$. (cXS"5,eS4$. (}YX}W"5,'$. (S\cYW`,  

 

O = cXc~ 

S= 3,35 > 3 ------- (a haste apresenta segurança)  

 

Nesta última etapa foi elaborado um levantamento de custos referente ao 

sistema de transporte de carros utilizando uma nova unidade de força. Abaixo segue 

a listagem dos componentes. Tratando-se de peças de fabricação interna, o 

levantamento de custos foi elaborado através da verificação de materiais 

necessários para fabricar cada componente, e estimando-se um tempo de 

fabricação. Com isso foi possível definir os valores médios de cada componente. 

 

Quadro 4 - Custos Envolvidos no Sistema de Transporte Hidráulico 
 

ITEM PEÇA QUANTIDADE CUSTO (R$) TOTAL 

1 
Arrastador Articulável com Sistema de 
fixação 48 Unidades R$ 135,00 Cada R$ 6.480,00 

3 Carros de transporte de Produto 48 Unidades R$ 0,00 R$ 0,00 

4 
Componentes de Suporte e Fixação 
Estrutural - Perfil U 80x50x4,76mm 106 Suportes R$ 80,00 Cada R$ 8.480,00 

5 
Guias de Alinhamento dos Carros - Perfil 
dobrado - Esp. 4,76mm 108,04 Metros 

R$ 106,85 por 
metro R$ 11.544,07 

6 
Perfis de Sustentação e Direcionamento 
do Sistema de Arraste - Esp. 3,2mm 57 Metros 

R$190,00 por 
metro R$ 10.830,00 

7 
Tubo de Arraste + Sistema de Interligação 
com Atuador Hidráulico - Q80x80x5mm 54 Metros 

R$235,00 por 
metro R$ 12.690,00 

8 
Rodas Usinadas D:3" - Esp. 1.1/4"+ Buchas 
Bronze + Eixos Usinados 48 Unidades R$225,00 Cada R$ 10.800,00 

9 
Unidade Hidráulica (Bomba + Reservatório 
+ Atuador + Componentes) 1 Unidade R$ 13.800,00 

R$ 
130.700,00 

Total: 

R$191.524,07 

Fonte: Do autor, 2016 

 

Esses valores foram obtidos a partir do custo de compra de materiais, 

insumos e componentes utilizados no sistema de movimentação como custo de 

chapas para conformação que pode variar de R$18,00/kg a R$29,00/kg, isso devido 
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a diversidade de espessuras e acabamento superficial. Também, custos de tarugos 

para usinagem que pode variar de R$18,00/kg a R$ 27,00/kg. 

Devido à impossibilidade de mensurar os tempos de fabricação de cada 

componente, foi realizada uma estimativa de tempo necessária para a fabricação 

dos componentes. Considerando os seguintes custos listados abaixo: 

· Custo profissional/hora com encargos: R$55,00 

· O custo de usinagem/hora: R$60,00 

· Custo de serviços de corte e dobra: R$120,00/hora 

· Custo de serviços de soldagem incluindo consumíveis: R$60,00 

 

No anexo 5 está um orçamento da unidade de força e dos atuadores 

hidráulicos bem como todos os componentes que serão utilizados na montagem do 

sistema de movimentação (reservatório, bomba, válvulas etc.). 

 

2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

O sistema projetado teve a finalidade de alterar a forma de transportar carros 

dentro do túnel, visando uma diminuição de custos de fabricação. Neste novo 

sistema, o avanço dos carros dentro do túnel se dá através de 6 atuadores 

hidráulicos independentes interligados a uma unidade de força. Nesse sistema os 

carros são alimentados na entrada do túnel, e ficam alinhados em um guia. Na parte 

central existe um arrastador articulável, que está fixo a uma estrutura que se 

movimenta continuamente.  Montado a essa estrutura que faz movimentos de 

avanço e retorno por meio dos atuadores hidráulicos, está instalado diversos 

arrastadores articuláveis que fazem o papel de puxar os carros para frente, e liberá-

los em uma determinada posição pré-estabelecida pelo curso dos atuadores 

hidráulicos. 

Porém no desenvolvimento desse sistema surgiram diversas dificuldades. No 

primeiro momento, foi necessário analisar diversos documentos como projetos 

antigos, fotos, desenhos e listas de materiais para que fosse possível entender como 

era feito arraste dessas gaiolas utilizando as correntes de rolos, este que foi um dos 

últimos sistemas fabricados. Após feito diversos estudos foi possível compreender o 

funcionamento do sistema, e assim começar a analisar possibilidades de outros 

métodos de arraste que poderiam ser empregados no túnel. Considerando que o 
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sistema a ser projetado deveria ser seguro, confiável, funcional e principalmente 

menos custoso foi analisado a implantação de um sistema, utilizando atuadores 

hidráulicos para dar o avanço dos carros. Com isso foi necessário desenvolver um 

sistema de arraste que fizesse o avanço dos carros, mas que não bloqueasse o 

fluxo contínuo de produção do túnel. Outra dificuldade foi na reunião de informações 

que auxiliaram na elaboração da tabela 3, onde estão estimados custos dos 

componentes que foram utilizados no sistema de transporte de carros do túnel mais 

atual.  

Por fim foram dimensionados os atuadores hidráulicos e a unidade hidráulica 

a ser utilizada no projeto do sistema de transporte de carros do túnel, e com isso foi 

possível analisar a viabilidade da sua substituição, atendendo ao esperado.  

Como resultado da substituição do sistema de transporte, analisando os 

quadros 3 e 4 obteve-se uma economia de materiais em torno de R$61.761,96. 

 

Gráfico 1 - Custos de Fabricação 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

Pode se observar no gráfico 1 que houve uma redução de custos de 

fabricação em torno de 24,39%, pois uma grande parte dos componentes que eram 

utilizados no sistema de transporte por correntes, foi substituída por outros 

componentes. No sistema de movimentação através das correntes, os custos 

envolvidos na fabricação chegam a R$253.286,03, já no sistema de movimentação 

através de um sistema hidráulico  não ultrapassam R$191.524,07. Isso devido a não 
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necessidade de utilização de diversos componentes como, os motoredutores, 

acoplamentos e buchas, eixos, correntes, estrutura da esteira, dentre outros, essas 

que por sua vez representavam cerca de 50% do custo total do sistema de 

transporte. 

Outro fator que foi possível diminuir foi tempo de fabricação do equipamento. 

Devido a não necessidade de fabricação da estrutura da esteira, usinagem de eixos, 

usinagem de rodas dentadas.  

 

Gráfico 2 - Tempo de Fabricação do Equipamento 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

A fabricação do sistema de transporte por correntes leva em torno de 30 dias, 

já o sistema de transporte hidráulico leva cerca de 20 dias. Observando o gráfico 

nota-se que houve uma redução em torno de 80 horas, ou 10 dias úteis trabalhados. 

O que fez com que o tempo de fabricação fosse reduzido cerca de 33%. 

Proporcionalmente outro fator que implica diretamente no custo do sistema de 

transporte é tempo de montagem (in loco). Pois a estadia e alimentação dos 

trabalhadores durante o período de instalação devem ser consideradas no momento 

da reunião de informações para a elaboração do orçamento do custo final do 

sistema. No gráfico 3 está a comparação dos sistemas em relação ao tempo de 

montagem necessário.  
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Gráfico 3 - Tempo de Montagem do Equipamento 
 

 
Fonte: Do autor, 2016 

 

A não necessidade de montagem de componentes como motoredutores, 

acoplamentos, mancais, eixos e correntes de arraste, esses que não serão mais 

utilizados no sistema de movimentação proposto, reduziu consideravelmente o 

tempo necessário para fazer a montagem (in loco) do sistema de movimentação. 

Para montar esses componentes, geralmente são necessários diversos 

ajustes e acertos que só é possível fazer no momento da montagem final do 

equipamento. Analisando o gráfico 3 é possível verificar que são necessárias cerca 

de 160 horas para que a montagem do sistema de movimentação por correntes seja 

concluído. Entretanto no sistema de avanço hidráulico a montagem foi simplificada e 

com isso pode-se reduzir o tempo para cerca de 120 horas apenas, diminuindo uma 

taxa de 25% no tempo de montagem necessário. 

Essa substituição irá simplificar a montagem do equipamento, pois as peças e 

componentes que foram selecionados no método proposto possuem uma montagem 

simples, o que também irá aumentar os intervalos de manutenções programadas 

trazendo a empresa uma baixa nos custos envolvidos em manutenções e reparos. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de projetar um sistema de 

transporte de carros de um túnel de cozimento e resfriamento contínuo, e analisar os 

custos de fabricação envolvidos no sistema. 

Inicialmente foi realizada uma introdução ao trabalho, no qual foi abordado o 

tema e apresentado o problema da pesquisa, como também justificativa, objetivos, 

geral e específicos.  

Posterior a isso, foi levantado referencial bibliográfico sobre o sistema de 

transporte atual, e o proposto pela presente pesquisa, como métodos de transporte 

que poderiam ser aplicados nos túneis, levantamento de custos do sistema atual, e 

reunião de informações que seriam necessárias para o desenvolvimento da 

metodologia. 

Nesta etapa foi desenvolvida a pesquisa informacional e técnica, sendo que 

devido a suas peculiaridades foi escolhido utilizar um sistema hidráulico para efetuar 

o avanço dos carros. Foi também neste momento que foram realizados os projetos e 

dimensionamentos necessários para seleção da bomba e atuadores que seriam 

utilizados.  

Após feita a escolha do método de transportar as gaiolas, e o projeto do novo 

sistema de transporte, foi possível apresentar e analisar os resultados e dados. Com 

isso pode-se estimar os custos do sistema proposto pela presente pesquisa, que 

tinha como objetivo principal, a diminuição de custos de fabricação do sistema. E 

notou-se que alguns dos principais agravantes ao valor final do equipamento eram 

as Correntes Corrente Inox SAE 316 – P2” – Rolo 15,8mm – Placa Esp. 3mm os 

motoredutores 3kW, 5,2RPM, e a estrutura da esteira, esta que era fabricada com 

robustez. 

 Com isso, os custos dos materiais utilizados para a fabricação do sistema 

proposto teve uma baixa de quase 24,5%. Notou-se também que houve uma baixa 

nos tempos de fabricação em cerca de 33%, e no tempo de montagem (in loco) em 

cerca de 25%, fatores esses que implicam consideravelmente no custo do sistema 

de movimentação das gaiolas, e consequentemente, no custo final do equipamento.
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ANEXOS 

 

 



Anexo 1 – Corrente Transp. Inox SAE 316 – P2” – Rolo 15,8mm – Placa Esp. 
3mm 

 

 

 



Anexo 2 - Mancal SN 512 + Rolamentos + Buchas + Trava de Fixação 

 

 

 

 



ANEXO 3 – Motoredutor do Sistema de Transporte por Correntes 

 

  



  



Anexo 4 – Unidade Hidráulica do Sistema de Transporte por Correntes 

 



Anexo 5 – Unidade de Força do Sistema de Movimentação Hidráulica 

 

 

 

 


