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LIMA, T. Sistema de fixação para um robô de inspeção e manutenção de oleodutos e 
gasodutos. 2016. 29 folhas. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso em Engenharia 

Mecânica) – Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2016. 
 
 
RESUMO 

 
 Com o objetivo de conceber um conceito para o sistema de fixação para um robô de 
inspeção e manutenção de oleodutos e gasodutos adotou-se inicialmente uma metodologia de 
revisão de conceitos e produtos já conhecidos e com uso consagrado no mercado e também 
daqueles em fase de desenvolvimento, com a finalidade de adquirir conhecimento teórico e 
científico a respeito do assunto. Após esta fase de pesquisa foi adotada a metodologia da 
Valoração de Concepções, uma ferramenta de projeto para visualização da relação entre os 
requisitos do usuário e limitações do problema com as soluções propostas. Assim foi possível 
chegar como solução a utilização de um mecanismo 4 barras com acionamento através de um 
motor elétrico. O sistema de fixação possui 3 sapatas dispostas de 120º que abrem e fecham 
através da rotação de um fuso, resultando assim em um dispositivo simples e de fácil 
aplicação. Para análise estrutural do fuso e das hastes adotou-se software de simulação 
utilizando elementos tetraédricos com a teoria de vigas, o menor coeficiente de segurança 
obtido foi de 1,01879.  
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Valoração de Concepções, Robô, Sistema de Fixação. 
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LIMA,T. Fixing system for a robot inspection and maintenance of oil and gas pipelines. 

2016. 29 pages. Monografia (Trabalho de Conclusão do Curso em Engenharia Mecânica) – 
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 2016. 
 
 
ABSTRACT 

 
 In order to conceive a concept for a fixing system for a robot inspection and maintenance 
of oil and gas pipelines, it was adopted initially a methodology of revision of concepts and 
products already known and of established use in the market and also those under 
development, in order to acquire theoretical and scientific knowledge about the subject. After 
this research phase, it was adopted the Valuation of Conceptions methodology, a design tool for 
viewing the relationship between user requirements and limitations of the problem with the 
proposed solutions. Thus it was possible to get to a solution using a 4 bar mechanism powered 
by an electric motor. The fastening system has three shoes arranged 1200 that open and close 
by rotating a spindle, resulting in a simple and easy device implementation. The structural 
analysis of the spindle and shaft was made with a simulation software, using tetrahedral 
elements with the beam theory. The lowest security coefficient found was 1,01879. 
 
 

 
KEYWORDS: Valuation of Conceptions, Robot, Fixing System 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 O Brasil é um dos países com a maior taxa média de crescimento do consumo de 
petróleo, cerca de 4,1% ao ano como expectativa de crescimento até 2020, e a produção 
nacional deverá continuar crescendo neste período. O setor do petróleo é um setor vulnerável 
a crises internacionais como a que se observou no último trimestre de 2008. Porém, ainda 
assim, não diminuiu a necessidade e o interesse de investimentos em novas tecnologias de 
segurança operacional [Geremia, 2012]. 
 O principal meio para transporte de gás e petróleo entre os pontos de extração e as 
unidades distribuidoras são os dutos. Um dos maiores desafios na área da operação de 
oleodutos submarinos é a presença de bloqueios procedentes do acúmulo de hidrocarbonetos. 
Isso ocorre devido às condições apresentadas nos poços (baixa temperatura no fundo do mar 
e pressões de mais de 600m de coluna de água), além da característica do óleo pesado 
predominante na região, que contribuem para a saturação dos hidrocarbonetos líquidos e 
gasosos presentes nos dutos submarinos [Panta, 2005] 
 É de importância que se façam inspeções periódicas nos oleodutos à procura de pontos 
críticos, como obstruções de parafina, pois estes contêm materiais poluentes e inflamáveis. 
Outro desafio, além da complexidade, é que na maioria das vezes essas inspeções são feitas 
manualmente, tornando-se demoradas, pouco confiáveis e de alto custo para as empresas 
[Geremia, 2012]. Portanto, o presente trabalho visa o desenvolvimento de um sistema de 
fixação para compor um mecanismo de deslocamento de um manipulador robótico para 
inspeção e manutenção de oleodutos e/ou gasodutos, com a finalidade reduzir o tempo de 
parada na produção. 
 
2. OBJETIVOS 
 
 O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um mecanismo de fixação de um 
manipulador robótico para operação em tubulações de aço de 4" a 10" com curvatura de, no 
mínimo, 5 vezes o diâmetro para transporte de óleo e gás. O sistema deve permitir 
movimentação do manipulador horizontal e verticalmente, além de ser possível o recuo.  
 
2.1 Objetivos Específicos 
 
 Com base no objetivo geral, os objetivos específicos para a realização deste trabalho 
são: 
 

 Realizar um levantamento dos principais sistemas de fixação disponíveis em literatura 
técnica, bem como de sistemas semelhantes já implementados. 

 Escolher através de metodologias de projeto, como por exemplo, da Valoração de 
Concepções, o sistema de fixação mais adequado ao problema e adaptá-lo à realidade 
em que se encontrará o manipulador. 

 Dimensionar as principais peças necessárias para o projeto. 
 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 A seguir, serão apresentados os conceitos e referenciais teóricos necessários para 
contextualizar o problema e fornecer os conhecimentos científicos para o melhor entendimento 
deste trabalho. 
 
3.1 Robôs para Inspeção de Dutos 
 
 A inspeção de dutos é uma atividade cada vez mais rotineira, dada a importância 
desses no transporte de substâncias e materiais como petróleo, gás natural, água, esgoto.  
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 Desta forma, são necessárias ferramentas adequadas a operar em tal meio, indicando a 
presença e a localização exata de alguma irregularidade [Freitas e Dutra, 2008].  
 A seguir serão apresentados alguns projetos existentes que se assemelham em alguns 
aspectos ao projeto em questão neste trabalho. 
 
3.1.1 Girino 
 
 O Girino é um robô porta ferramentas para inspeção interna de oleodutos desenvolvido 
no Laboratório de Robótica do CENPES/PETROBRAS com o objetivo de solucionar o problema 
de obstrução dos oleodutos. Sua estrutura é composta por um módulo anterior e outro posterior 
unidos por uma junta universal para acrescentar a tolerância de curvatura ao robô, dois 
cilindros principais e contrapostos são unidos pelas suas hastes para dar ao mecanismo o 
movimento de esticamento e encolhimento, sendo ambos os módulos providos de rodas que 
dão apoio ao deslocamento e proporcionam uma volta de 180º para liberar o avanço e o recuo 
do Girino [Panta, 2005]. Um modelo desse mecanismo para operação em dutos de 16" pode 
ser visto na Figura 3.1 a seguir. 
 

 
Figura 3.1 - Robô Girino para operação em dutos de 16" [Panta, 2005]. 

 
3.1.2 Sistema Mecatrônico para Inspeção de Dutos - Freitas e Dutra 
   
 O robô desenvolvido por Freitas e Dutra, 2008, para inspeção interna de dutos é 
composto por módulos guias e módulos com rotor, ligados através de junta universal. São 
necessários um número mínimo de quatro atuadores para fazer o sistema funcionar. Seu 
deslocamento é feito de maneira helicoidal, criando um fuso virtual dentro do duto, o sistema é 
composto de uma alavanca, um pistão com mola e uma base de apoio circular. A mola do 
pistão está sempre empurrando a alavanca, forçando-a se abrir, o sistema permite grande 
mobilidade da alavanca. O suporte do mecanismo é uma base circular que facilita a rotação de 
todo o robô, pois através da rotação da base é possível alterar o ângulo entre rodas e dutos 
permitindo assim a movimentação do sistema para frente e para trás além de ser possível 
controlar a precisão da força de contato aplicada no duto. A concepção completa do sistema 
pode ser vista na Figura 3.2. 
 

 
Figura 3.2 - Sistema mecatrônico para inspeção de dutos [Freitas e Dutra, 2008]. 
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3.1.3 Robô Móvel com Alto Grau de Autonomia - DAVID 
 
 O robô DAVID consiste em um dispositivo com alto grau de autonomia veicular para 
inspeção de tubulações de esgoto, a sua missão é navegar no ambiente inspecionando 
possíveis falhas no sistema físico das redes coletoras de esgoto para levantar problemas de 
declividade, diâmetro dos dutos, obstruções, deposições de materiais e rompimentos na rede 
coletora. Seu objetivo final é ter um diagnóstico destes problemas e a posição em que eles 
ocorreram para serem realizadas as manutenções [Filho et al, 1999] 
 O sistema possui seis braços, três na frente e três atrás, dispostos a 120 graus uns dos 
outros, como pode ser visto na figura 3.3. Cada braço pressiona uma roda de encontro a 
parede do tubo garantindo aderência e tração. Três das rodas são de tração, posicionadas num 
mesmo lado e num mesmo plano perpendicular ao eixo de deslocamento, e três são livres, 
também dispostas num mesmo plano e paralelo ao anterior. As rodas de tração possuem 
movimento rotacional síncrono de até 90º, para permitir manobras e revoluções do robô em 
torno do eixo de deslocamento [Filho et al, 1999] 
 

 
Figura 3.3 – Robô DAVID em testes [Filho et al, 1999] 

 
3.2 Principais Sistemas de Fixação 
 

A seguir, serão apresentados os principais sistemas de fixação disponíveis no mercado. 
 
3.2.1 Freios 
 
 Um dos principais sistemas de fixação dos robôs são os freios. Segundo Gupta e 
Khurmi, 2005, freios são dispositivos por meio dos quais a resistência de atrito é aplicada a um 
membro móvel de uma máquina, a fim de retardar ou parar o movimento. 
 Existem diversos tipos e classificações para os freios, como forma de ilustração um 
esquema simplificado dessa classificação pode ser visto na figura 3.4. 
 

 
Figura 3.4 - Classificação dos freios. 
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A seguir será feita uma breve explicação das principais características de cada um dos 
tipos de freios. 
   

 Freio a Tambor: consiste em um tambor, fabricado geralmente de ferro fundido, tendo 
dentro dele duas sapatas semicirculares que contém as lonas fixas a elas. No processo 
de frenagem, as lonas são empurradas pelos êmbolos do cilindro da roda contra o 
tambor, gerando o atrito. O tambor com o material de atrito, por sua vez, está ligado à 
roda e gira concomitantemente com ela, logo se o tambor diminuir sua velocidade ou 
parar o mesmo acontecerá à roda. Esses freios podem ser externo, interno ou tipo cinta 

[Erthal, 2016] 

 Freio a Disco: diferente dos freios a tambor, estes freios possuem um disco preso ao 
cubo da roda o qual é comprimido em suas faces por pastilhas, gerando o atrito 
necessário para a frenagem, as pastilhas são montadas dentro de pinças junto com 
pistões que as empurram contra o disco no momento que o freio é acionado. Este freio 
está exposto ao fluxo de ar, e assim possui a vantagem de melhor dissipação de calor 
em relação aos freios a tambor. Além disso, as pinças distribuem melhor a pressão 
aplicada ao disco, reduzindo o desgaste das pastilhas. Em relação às lonas das sapatas 
dos freios a tambor, também possui maior facilidade de manutenção e montagem. 
Como desvantagem pode-se citar o custo mais elevado. Podem possuir disco sólido ou 

ventilado para aumentar a troca de calor e a pinça pode ser fixa ou flutuante [Erthal, 

2016] 
 
 Para o acionamento dos freios, esse pode ser realizado através de cilindros hidráulicos, 
pneumáticos ou acionamento mecânico através de came, ou alavancas. 
 
3.2.2 Ventosas 
 
 Outra forma de fixação são as ventosas que são objetos que ao pressioná-los contra 
uma superfície, expulsa-se grande parte do ar entre o cone e a superfície. Assim, a pressão do 
ar do lado de fora da ventosa se torna maior do que na área interna, tendo como resultado a 
fixação da ventosa na superfície. Um esquema do seu funcionamento pode ser visto na figura 
3.5 a seguir. 
 

 
Figura 3.5 – Funcionamento de uma ventosa. [Harada] 

 
 No caso de ventosas, o ideal é grudá-la em uma superfície lisa, livre de irregularidades. 
Se houver pequenas ranhuras na superfície, o ar pode entrar gradualmente por ali e elevar a 
pressão, “descolando” a ventosa. [Harada]. 
   
3.2.3 Eletroímãs 
 
 O eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo ferromagnético envolto por um 
solenoide (bobina). Quando uma corrente elétrica passa pelas espiras da bobina, cria-se um 
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campo magnético, o qual faz com que os imãs elementares do núcleo de ferro se orientem, 
ficando assim imantado e, consequentemente, com a propriedade de atrair outros materiais 
ferromagnéticos. O eletroímã possui a desvantagem de exercer a ação magnética apenas 
quando circula corrente elétrica e sua polaridade pode ser facilmente invertida, bastando 
inverter o sentido da corrente elétrica. 
 
3.2.4 Mecanismo 4 Barras 
 
 Segundo Grillo, um mecanismo de quatro barras é um conjunto de elementos de 
máquinas ligados de forma a produzir um movimento específico. Podem ser subdivididos 
conforme suas aplicações: mecanismos com elementos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos, 
elétricos ou combinados. O mecanismo de quatro barras é o mais comum e o mais simples dos 
mecanismos articulados, sendo que os demais mecanismos podem ser obtidos a partir dele. 
Sua principal característica reside no fato de que apresenta diferentes relações geométricas 
entre as barras, e diferentes relações entre o tipo de movimento de entrada e saída. É 
constituído por quatro barras ou peças, sendo uma fixa (barra 1), uma motora (barra 2), uma 
intermediária (barra 3) e uma movida (barra 4). 
 Pode-se encontrar inúmeras aplicações no âmbito da mecânica para o mecanismo 4 
barras, como por exemplo, em mecanismos de acionamento de prensas, acionamento de 
sistemas de projeção de filmes, mecanismos de retorno rápido, entre outros. Também são 
muito utilizados como mecanismo de elevação de cargas ou fixação, como por exemplo em 
plataformas elevatórias tipo tesoura ou macacos manuais automotivos [Claro, 2007]. 
  
3.3 Sistema de Fixação/Locomoção Implementados em Robôs  
 
 A seguir, serão apresentados os principais sistemas de fixação ou locomoção 
encontrados na literatura e já conhecidos a sua funcionalidade.  
 
3.3.1 Rodas 
 

A grande maioria dos robôs disponíveis no mercado ou em fase de desenvolvimento 
utilizam rodas para se locomover ou para fixação do mecanismo, geralmente dotados de 
suspensão [Freitas e Dutra, 2008]. 
 
3.3.2 Esteiras 
 
 As esteiras também são uma solução bastante comum e facilmente encontrada em 
diversos robôs comerciais ou na literatura técnica, são usadas quando se deseja aumentar a 
área de contato, aderência e a força exercida do mecanismo sobre a superfície percorrida 
[Freitas e Dutra, 2008]. 
 
3.3.3 Pernas 
 
 As pernas são muitas vezes utilizadas quando se deseja adaptar o mecanismo para 
diferentes tipos de dimensões, modifica-se o ângulo entre as pernas e a superfície sendo assim 
possível ajustar a relação de forças [Freitas e Dutra, 2008]. 
 
3.4 Dutos 
 
 Gasodutos e oleodutos são condutos concebidos para o transporte de substâncias, 
normalmente perigosas, tanto no estado gasoso como no estado líquido. O transporte dessas 
substâncias por dutos é considerado não apenas como o meio mais seguro, mas também, para 
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quantidades elevadas, o mais prático e econômico, mesmo se confrontado com o transporte 
rodoviário ou ferroviário [Panta, 2005]. 

Os dutos podem ser classificados quanto a sua construção como dutos subterrâneos, 
aparentes, submarinos ou aéreos. Os dutos subterrâneos são enterrados para serem 
protegidos contra intempéries, acidentes ou vandalismo. Os aparentes são os dutos visíveis 
aos nossos olhos e estes podem sofrer todo tipo de acidente e requerem uma observação do 
seu comportamento. Os dutos submarinos são aqueles que possuem a maior parte de sua 
estrutura submersa no mar, geralmente são utilizados para transporte e extração de petróleo 
nas plataformas marítimas. Por fim, os dutos aéreos são aqueles que estão acima do solo, 
necessários para vencer grandes vales, cursos d´água, pântanos ou terrenos muito 
acidentados [Cimino e Bauer]. Segundo Geremia, 2012, os dutos também podem ser 
classificados quanto ao seu propósito como dutos para coleta, transporte ou distribuição. Os 
dutos para coleta são um grupo de dutos que trazem o petróleo bruto a partir dos poços ou 
estações de tratamento. Os dutos de transporte servem para deslocar os produtos entre 
cidades, países ou até mesmo continentes e por fim os dutos de distribuição são aqueles que 
levam o fluido até o seu consumidor final, são os ramais que distribuem o produto para as 
residências ou para empresas. 
   
4. METODOLOGIA 
 
 A primeira parte desta monografia consistiu na busca bibliográfica e na busca por 
informações técnico-científicas que auxiliassem no entendimento e esclarecimento do problema 
proposto, bem como analisar soluções já implementadas e com funcionamento comprovado.  
 Nesta segunda parte da monografia será apresentado uma metodologia de projeto que 
auxiliou no processo de tomada de decisão e criação do conceito, bem como o 
dimensionamento do sistema de fixação. 
 
4.1 Definição do Problema 
 
 O problema consiste em desenvolver um sistema de fixação para um manipulador 
robótico que tem a função de levar ferramentas para desobstrução da linha de petróleo, existe 
um acúmulo de parafina, resultante dos hidrocarbonetos, que impede a extração do petróleo. O 
mecanismo deve ser capaz de descer verticalmente 3000m de profundidade, realizar uma 
curva de no mínimo 5 vezes o diâmetro da tubulação e mover-se horizontalmente mais 1000m 
em direção ao defeito, também deverá ser ajustável para diâmetros de 4 a 10”. O duto estará 
cheio e obstruído, ou seja, repleto de petróleo, logo o sistema deve suportar a pressão 
realizada pela coluna de óleo, o sistema também deverá suportar o arrasto do cordão umbilical 
que fará a alimentação do mesmo. Um esquema do problema pode ser visto na figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Obstrução da oleoduto. 

 
4.2 Geração de Conceitos 
 
 Nesta parte do projeto estudou-se a viabilidade do mecanismo pois, segundo Vives, 
2012, antes de qualquer desenho conceitual é importante saber as características que ele deve 
ter e, dentre essas, quais são as mais importantes, pois a partir dessas características é que se 
pode criar um conceito funcional como solução para o problema proposto. 
 Para escolha da solução de cada problema envolvido no projeto do sistema de fixação 
utilizou-se a metodologia de projeto da Valoração de Concepções, que é a ferramenta básica 
de projeto que representa visualmente uma aproximação da maneira como os consumidores 
veem os produtos que estão no mercado e os aspectos que podem ser melhorados [Pinto e 
Fontenelle, 2013]. Cada Valoração de Concepções apresentada nesta monografia estruturou-
se como mostra a figura 4.2. 
 

 
Figura 4.2 - Forma e principais elementos da Valoração de Concepções [Autor]. 
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 Para a construção da Valoração de Concepções utilizou-se como critério os parâmetros 
de limitação do projeto, bem como a necessidade do cliente e o conhecimento adquirido a 
partir da pesquisa bibliográfica desta monografia. Foram atribuídos valores de grau de 
importância do requisito, com base na revisão bibliográfica desta monografia, de 1=fraco, 
3=médio, 5=forte e notas para a solução em função do critério de 0=não se aplica, 4=média 
importância, 6=importante, 8=muito importante. 
 Para elucidar a prioridade de atendimento do requisito utilizou-se a média ponderada, 
como na equação 4.1, dos valores atribuídos para cada solução encontrada a respeito do 
problema de fixação [Neis, 2015]. 
 

        
    

  
      (4.1) 

 

 Onde   representa o valor final, valoração de determinado conceito,   é o peso do 

requisito de projeto e   é a nota, ou seja, o valor de importância atribuído a determinado 
conceito em relação ao requisito do projeto. O conceito que obtiver o maior valor de   será 
aquele que representa a melhor solução para os requisitos de projeto. 
 
4.2.1 Sistema de Fixação 
 

Fez-se a valoração dos principais tipos de sistema de fixação encontrados no mercado 
com base nos requisitos de projeto como é mostrado na tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 - Valoração dos principais sistemas de fixação encontrados no mercado. 

 
 
 Com base no resultado da análise da Valoração de Concepções determinou-se que o 
sistema de fixação deverá ser baseado em um mecanismo 4 barras. 
 
4.2.2 Sistema de Acionamento 
 
 Pode-se ter basicamente acionamento hidráulico, pneumático ou elétrico para 
acionamento do mecanismo adotado, portanto mostrou-se necessário analisar novamente as 
opções através da Valoração de Concepções para levar em consideração as necessidades do 
projeto e do usuário. A valoração para escolha do tipo de alimentação do mecanismo é 
mostrada na tabela 4.2. 
 
 
 



9 
 

  

Tabela 4.2 - Valoração para escolha do tipo de alimentação do mecanismo. 

 
 

 Justifica-se então a escolha de alimentação elétrica, pois além dos dados apresentados, 
motores elétricos além de mais compactos não exigem a instalação de unidades hidráulicas ou 
pneumáticas. Apesar de não existir oxigênio o motor utilizado deverá ser blindado para obter-
se maior segurança de que não ocorram explosões. 
 
4.2.3 Escolha do Material 
 
 A seguir foram determinados os materiais para utilização na estrutura do sistema de 
fixação e o material que será utilizado como elemento de fixação.  
 
4.2.3.1 Estrutura 
 
 O petróleo bruto possui em sua composição uma cadeia de hidrocarbonetos, cujas 
frações leves formam os gases e as frações pesadas o óleo cru. A distribuição desses 
percentuais de hidrocarbonetos é que define os diversos tipos de petróleo existentes no mundo 
[Thomas et al., 2001]. Portanto, o sistema deve ser construído a partir de materiais resistentes 
à hidrocarbonetos. Como esses apresentam um baixo grau de corrosão com relação aos 
metais, não será preciso utilizar materiais ou tratamentos especiais. Apesar de ser possível a 
aplicação de aços comuns utilizamos o aço inox AISI 406L, pois se trata um aço martensítico 
para aplicações onde é necessário elevada resistência.  
 
4.2.3.2 Elemento de Fixação 
 
 A escolha do material que irá aderir ao duto fundamentou-se nos materiais utilizados 
para lonas de freios a tambor de expansão interna. Segundo Gupta, 2005, os materiais de 
fricção utilizados em freios devem ter as seguintes características: 
 
1 - Devem ter alto coeficiente de fricção com FADE mínimo, ou seja baixa variação do 
coeficiente de atrito com a mudança de temperatura. 
2 - Devem ter baixa taxa de desgaste 
3 - Devem ter alta resistência ao calor 
4 - Devem ter capacidade de dissipação de calor elevado 
5 - Devem ter resistência mecânica adequada 
6 - Não devem ser afetados pela umidade e óleo 
 
 No caso do sistema de fixação se está interessado principalmente nas características 5 
e 6, pois precisa-se de boa aderência no duto com petróleo sem que ocorra deformação do 
mesmo. Os coeficientes de atrito de diversas superfícies em fricção estão mostrados na tabela 
4.3 a seguir.  
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Tabela 4.3 - Coeficientes para diversos materiais utilizados em fricção [Gupta, 2005]. 

 
 

 Não encontrou-se uma classificação bem definida para os materiais de fricção como 
ocorre com os aços, pois estes geralmente são uma mistura de vários elementos e fibras que 
servem para aumentar propriedades como resistência ao desgaste ou capacidade de 
dissipação de calor. Assim não é possível determinar exatamente qual o coeficiente de atrito do 
material sem que sejam feitos testes em laboratório.  
 Através de experimentos realizados no Laboratório de Mecatrônica e Controle 
localizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul determinou-se um coeficiente de 
atrito de 0,2. 
 
4.3 Seleção do Conceito 
 
 Tendo em vista os princípios físicos e as configurações anteriormente selecionados 
obtém-se o conceito mostrado na figura 4.3. Para a realização do desenho utilizou-se um 
programa de CAD. 

 
Figura 4.3 – Conceito do sistema de fixação. 

 
 O mecanismo de fixação possui 3 sapatas dispostas a 120º, representadas em amarelo 
na figura 4.3, para evitar a ovalização do duto e também conferir mobilidade ao sistema na 
realização de curvas. A abertura e o fechamento das sapatas foram feitos através da utilização 
de um fuso. O motor elétrico, em roxo na figura 4.4 a seguir, rotaciona o fuso que por sua vez 
está acoplado em dois módulos triangulares, em vermelho na figura 4.4, sendo o frontal dotado 
de rosca e o posterior apenas de rolamento, logo quando o módulo triangular desloca-se para 
frente as sapatas se fecham e quando desloca-se para trás elas se abrem. 
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 Figura 4.4 – Conceito do sistema de fixação do robô representado em CAD. 

 
 Para conferir mobilidade às sapatas foram utilizadas hastes com pinos em um extremo 
no módulo triangular e o outro no suporte com perfil C que está parafusado na sapata. Para 
que o movimento fosse realizado de maneira uniforme, ou seja, garantir que a sapata encoste 
toda a sua superfície no duto e não se abra de maneira irregular, diminuiu-se um grau de 
liberdade, portanto as hastes foram ligadas uma na outra através de um pino, formando um “X” 
entre si, como pode ser visto na figura 4.5 a seguir.  
 Para que não ocorresse o travamento do movimento de abertura e fechamento efetuou-
se o rasgo no suporte C com distância linear suficiente para que as sapatas se fechem, o rasgo 
funciona como uma guia para o pino preso à haste do módulo posterior.  
 

 
Figura 4.5 – Ligação das hastes em formato X através de pino. 
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 Este sistema mostrou-se eficiente e pequeno sendo possível utilizá-lo em dutos com 
variação de diâmetro interno de 4" a 10" apenas mudando a sapata presa ao suporte C. A 
comparação entre os dutos e o tamanho do mecanismo pode ser vista na figura 4.6 a seguir. 
 

 
Figura 4.6 – Comparação de diâmetros. 

 
No Apêndice 1 é possível encontrar mais imagens do projeto conceitual do sistema de 

fixação. 
 
5. MEMORIAL DE CÁLCULO 
 
5.1 Considerações Iniciais 
 
 Para se dar início ao dimensionamento do fuso e das chapas de suporte mostrou-se 
necessário ter-se em mente as propriedades a seguir. 
 
5.1.1 Propriedades do Petróleo 
  

Os óleos obtidos de diferentes reservatórios de petróleo possuem características 
diferentes, para esta monografia considerou-se o petróleo com propriedade aproximada como 
definida a seguir. Massa específica =  óleo = 0,85 g/cm³ = 850 kg/m³. 
 
5.1.2 Propriedades dos Dutos 
 
 A seguir definiu-se as propriedades dos oleodutos com base no objetivo desta 
monografia e na norma ASME B31.3 Process Piping. 
 

 Diâmetro mínimo = D = 4" = 101,6 mm e Diâmetro máximo = d = 10" = 254 mm 

 Material: aço inox ASTM 106L 

 Pressão máxima suportada pelo duto de 4" =        = 13187 kPa 

 Pressão máxima suportada pelo duto de 10" =        = 8385 kPa 

 
5.1.3 Propriedades da Água Salina  
 
 Para esta monografia considerou-se a massa específica da água em mar aberto como a 
seguir. Massa específica =  água = 1040 kg/m³ 

http://www.engineeringtoolbox.com/asme-b31pressure-piping-d_39.html


13 
 

  

5.1.4 Propriedades do Material de Fricção 
 
 Como definido no item 4.2.4.2 desta monografia tem-se que o coeficiente do material de 

fricção é de       para se projetar de modo conservativo a favor da segurança. 
 
5.2 Análise Dinâmico-Mecânica 
 
5.2.1 Pressões 
 
 Para o cálculo da pressão hidrostática no duto utilizou-se a equação 5.1 como mostrada 
a seguir. 

                                                                       (5.1) 
  
 Onde   é a pressão [Pa],   é a aceleração da gravidade definida como 9,81 m/s² e   é 
a profundidade [m] sendo de 3000 m. A partir da equação (5.1) definiu-se a pressão interna e 
externa agindo sobre o duto como nas equações (5.2) e (5.3), respectivamente. 
 

                                                                                       (5.2) 
                                                                                      (5.3) 

  

 Onde      é a pressão interna no duto [Pa] e      é a pressão externa no duto [Pa]. 
Logo temos a pressão resultante definida pela equação (5.4) apresentada a seguir.  
 
                                                                                                                       (5.4) 

 
 Substituindo os valores definidos na seção 5.1 desta monografia na equação (5.4) 
chegou-se a uma pressão resultante de                   . Definiu-se a equação para o 
cálculo da pressão máxima suportada por cada sapata no duto de 4" como em (5.5) e para o 
duto de 10" como em (5.6) 
 
                                                                                                        (5.5) 

                                                                                                        (5.6) 

 
 Sendo          a pressão máxima suportada pela sapata no diâmetro de 4" [Pa] e 

         a pressão máxima suportada pela sapata no diâmetro de 10" [Pa]. Com isso chega-se 

aos seguintes valores de pressões resultantes máximas: 
 

                                         

 
5.2.2 Forças 
 
 Mostrou-se necessário calcular as forças normal e de atrito agindo entre a sapata e o 
duto com o objetivo de definir o quanto o sistema de freio suporta de carga. Definiu-se a força 
normal como na equação (5.7) e a força de atrito como em (5.8). 
 
                                                                                                                                               (5.7) 

                                                                                                                                        (5.8) 

 
 Onde    é a força normal [N],        a pressão máxima suportada pela sapata [Pa],   a 

área de contato entre o material de fricção da sapata e o duto [m²],    a força de atrito entre o 
material de fricção e a sapata [N]. 
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 Para o cálculo das forças levou-se em consideração o diâmetro do duto, pois a 
geometria da sapata varia conforme a curvatura do duto, variando assim também a área de 
contato do material de fricção. Para o maior diâmetro de 10" temos que: 
 

                                                     

 
 Sendo    a área de contato entre o elemento de fricção e o duto de 10" [m²],      a 

força normal para o duto de 4" [N] e      a força de atrito para o duto de 10" [N]. 

 
5.2.3 Resistência do Sistema ao Deslocamento 
 
 É necessário o cálculo da resistência ao escoamento do sistema de fixação em relação 
ao petróleo, para isso utilizou-se a equação de força de arrasto, definida como em (5.9). 
 

                                                              
 

 
                                                                     (5.9) 

 
 Onde      a força de resistência ao escoamento [N],   a área transversal do sistema 

[m²],   a velocidade de deslocamento do sistema [m/s] e    o coeficiente de arrasto. 
 Para definição do coeficiente de arrasto seria necessário um estudo do escoamento em 
túnel de vento ou softwares de simulação, como não se dispõe de tempo para tal estudo 
aproximamos o coeficiente de arrasto para o pior caso possível, que trata-se do escoamento 

laminar de uma chapa, assim definimos      com base no Anexo 1. 
 Definiu-se a velocidade do sistema como sendo de             com base no Robô 
Girino apresentado por Panta, 2005, com isso chegou-se no seguinte valor para a força de 
arrasto: 

                                               
 
5.2.4 Potência 
 
 A potência requerida para movimentação das sapatas é definida como na equação 
(5.12). 

                     (5.12) 
 

 Onde     é a potência para movimentação das sapatas [W],   a velocidade de 
deslocamento da sapata definida como 0,2 m/s. Chegou-se ao seguinte resultado      
0,005478 W. 
 
5.3 Análise Estrutural 
 
 Para a análise estrutural do comportamento das hastes e do fuso utilizou-se software de 
simulação através de elementos finitos com elementos tetraédricos e o conceito de vigas, a 
malha é gerada automaticamente pelo software. Como se deseja apenas ter uma ideia das 
forças resultantes a simplificação grosseira, como mostrado na figura 5.1, é aceitável. 
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Figura 5.1 - Simplificação da estrutura do sistema de fixação. 

  
 Adotou-se a situação para o pior caso possível, ou seja, extremidades fixas. Utilizou-se 
o material aço inoxidável ANSI 316. Na figura 5.2 pode-se observar as condições de contorno e 
a força de tração de 4000 N aplicada no eixo para considerar o cordão umbilical de 
alimentação do sistema elétrico. 
 

 
Figura 5.2 - Condições de contorno e carga aplicada. 

 
 Através do software encontrou-se a máxima tensão resultante de 169,190N/mm², 
deslocamento máximo de 0,1336 mm e o mais baixo fator de segurança de 1,01879. No 
apêndice II é possível encontrar as imagens resultantes da análise de tensões, deslocamentos 
e coeficiente de segurança. 
 
6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 Segundo Pahl et al, 2005, para se manter no mercado, os produtos necessitam de 
melhorias ao longo do tempo. Essas melhorias podem ser chamadas de tendências evolutivas, 
e consistem em agregar novas tecnologias aos produtos. Nesta parte da monografia fez-se um 
fechamento do projeto ressaltando os pontos positivos e os próximos passos que devem ser 
tomados. 
 
6.1 Pontos Positivos 
 
 Como principais pontos positivos do sistema de fixação desenvolvido pode-se citar: 
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1 - Sistema simples e mecânico, diminuindo assim as chances de panes elétricas ou falta de 
comunicação usuário/produto; 
2 - Sistema pequeno, não possui necessidade de unidades hidráulicas ou pneumáticas; 
3 - Mecanismo facilmente adaptável para gasodutos; 
4 - Fácil controle do sistema, pois a abertura e fechamento dos módulos do robô são 
independentes entre si; 
5 - Sistema de fixação adaptável para diâmetros de 4" a 10" apenas trocando as sapatas; 
6 - Utilização de 3 sapatas para evitar ovalização do oleoduto e obtermos possibilidade de 
realização de curvas sem o desprendimento do mecanismo.  
 
6.2 Pontos Negativos 
 
 Como principais pontos negativos do sistema de fixação desenvolvido pode-se citar: 
 
1 - Utilização individual - necessidade de um sistema em cada módulo do robô; 
2 - Muitas peças pequenas que nescessitam de usinagem para montagem; 
3 - Necessidade de 1 motor por módulo do sistema de fixação. 
 
6.3 Próximos Passos 
 
 Segundo Cheng et al, 2007, o projeto do produto ainda pode passar por modificações 
na etapa de projeto detalhado, que seria o próximo passo de acordo com a metodologia 
utilizada nesta monografia. Sendo assim, a fim de dar continuidade ao projeto do sistema de 
fixação e solucionar os problemas encontrados, tem-se como próximos passos o seguinte: 
 

1 - Integrar o sistema de fixação ao projeto do robô de inspeção, manutenção e reparo 
de oleodutos e gasodutos; 

2 - Realizar a seleção dos componentes que serão utilizados na confecção de um 
protótipo, fabricando e testando o protótipo; 

 
7. CONCLUSÕES 
 
 O foco principal desta monografia foi o desenvolvimento de um sistema de fixação para 
suprir as necessidades de um robô de inspeção de oleodutos e gasodutos, tendo como 
principal limitação o pouco espaço dentro dos dutos. O sistema desenvolvido mostrou-se 
bastante adequado em relação ao seu funcionamento e facilidade. Trata-se de sistema 
simples, de baixo peso, fácil utilização e que atende bem ao propósito. É uma adaptação de 
um sistema 4 barras, o mecanismo de fixação possui 3 sapatas dispostas de 120º para diminuir 
as chances de ovalização dos dutos e também permitir que o sistema realize curvas. 
 Do ponto de vista do dimensionamento o menor coeficiente de segurança encontrado foi 
de 1,01879, sendo o ponto crítico os fusos, como pode ser visto no apêndice II. Porém, utilizou-
se uma análise grosseira que serve para que se tenha uma ideia de grandeza das tensões. A 
maioria dos problemas de análise requer um produto de análise completo para simulações 
mais exatas e complexas do mundo real antes que o projeto seja considerado final  
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APÊNDICE I 
 

Figura 1 - Conceito do sistema de fixação. 

 
 

Figura 2 - Vista explodida do sistema de fixação. 
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Figura 3 - Sistema de fixação totalmente fechado. 

 
 

Figura 3 - Sistema de fixação totalmente aberto. 
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APÊNDICE II 
 

Figura 4 - Tensões Resultantes - máxima de 169,190N/m² 

 
 

Figura 5 - Deslocamentos resultantes - máximo de 0,1336mm. 
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Figura 6 - Coeficiente de segurança - mais baixo de 1,01879. 

 
 


