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1. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO A PROTEGER
1.1. Ambiente de trabalho
O ambiente de trabalho compreende pavimentos concretados onde há risco de
queda de altura.
Para todas as tarefas envolvendo altura maior de 2,0m e quando não for possível
utilizar o guarda corpo, o trabalhador deve fixar-se à ancoragem com cinto de
segurança.
1.2. Número de trabalhadores
Trabalham numa mesma área até 3 trabalhadores (não há como definir esse valor
com exatidão).
1.3. Número de trabalhadores por vão (lance) de ancoragem
O número de trabalhadores previstos por vão (entre fixações do cabo de aço) é de
um trabalhador.
1.4. Posição de trabalho
Posição em pé e agachado.
1.5. Peso máximo do trabalhador com ferramentais diversos
A norma NBR 14628 - Equipamento de ancoragem individual -Trava-queda retrátil Especificação e método de ensaio prevê em seu ensaio uma massa (m) de 100kg
para cada trabalhador, a mesma que utilizaremos para os cálculos da ancoragem.
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2. DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA QUEDAS
Este memorial tem a finalidade de dimensionar a ancoragem horizontal com cabo
de aço para atenuar a possível queda de um trabalhador.
Será demonstrado que o sistema está apto ao serviço seguro com um vão até 7,5m
pela verificação da deformação relativa do cabo e da carga de impacto, além dos
esforços exercidos nos componentes de fixação do cabo.
2.1. INTRODUÇÃO
Um local típico a ser protegido é mostrado na foto 01. Para o dimensionamento do
cabo horizontal considera-se um cabo de aço de ø5/16” AF 6x25 galvanizado, torção
regular direita, EIPS com peso específico 0,23kg/m, força de ruptura de 3.900kgf.
O cabo do SPICQ (sistema de proteção individual contra quedas) será fixado em
pilares de concreto, paralelos ou perpendiculares ao vão.

Foto 01 – Locais para montagem da ancoragem
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2.2. DEFINIÇÕES E CONCEITOS GERAIS
A curva catenária descreve uma família de curvas planas semelhantes às que
seriam geradas por uma corda suspensa pelas suas extremidades e sujeitas à ação da
gravidade.
A equação da forma da catenária é dada pela função hiperbólica e a sua
equivalente exponencial. Para esta condição a equação da curva é dada por:
y = a. cosh(x/a)
(1)
O comprimento total do cabo entre A e B é dado por:
S=2.a.senh(L/2a)

(2)

A tensão no cabo devido ao seu peso próprio “p” é dado por:
T=p.y

(3)

A relação entre tensão no cabo de aço devido a uma solicitação externa, na direção
contrária do eixo Y, é dada por:
T.senα=p/2
(4)
A distância ‘a’ do vértice da curva catenária (figura 02) até o eixo X é escolhido
assim por conveniência matemática. Sabemos que a equação da curva é dada pela
equação (1).
Por outro lado, se fizermos x=0 na equação (1) resulta em:
Y=a + f
Na prática devemos atribuir valores de ‘f’ que conduzam a valores do ângulo alfa,
tais que produzam valores de tensões compatíveis com a resistência do cabo de aço.
O ângulo alfa não pode tender a zero, pois isso faria a tensão no cabo (equação 4)
tender ao infinito. Na equação 01 vamos considerar que o cabo horizontal seja
solicitado por uma força externa aplicada no centro do vão, onde x=0, ou seja x=L/2,
que resulta na seguinte expressão:
𝐿

𝑦 = 𝑎 + 𝑓 = 𝑎. cosh(2𝑎)

(5)

L
y
α

f

a

Figura 01 – Sistema de coordenadas para curva catenária
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2.3. DIMENSIONAMENTO DE ANCORAGEM PARA VÃOS DE 5 ATÉ 7,5m
A ancoragem fixa é montada com cabo de aço de ø5/16” AF 6x25. O parâmetro
previsto para a verificação pela deformação do cabo de aço recomenda que as
deformações relativas permaneçam abaixo do limite de 0,50% relativo ao
comprimento do cabo de aço, quando aplicado até 1/5 da carga de ruptura no seu
sentindo axial.
2.3.1.

Determinação da flecha padrão

Pelo tamanho do vão (mínimo 5m e máximo 7,5m), a flecha deve ser tal que não
interfira na movimentação dos trabalhadores quando estes estiverem fixos no cabo de
aço móvel ou fixo.
Utiliza-se um valor padrão de flecha ‘f’ quando o cabo está sob tensão igual a 11%
com relação à projeção horizontal do cabo de aço, quando este sofre ação de uma
carga. Com isto o ângulo ‘α’ na figura 02 vale:
Para 5m:
f=5 * 11/100 => f=0,55m
Tg α=f/(L/2) => Tg α=(0,55)/(5/2) => α=12,4°
E igualmente para 7,5m:
f=7,5 * 11/100 => f=0,825m
Tg α=f/(L/2) => Tg α=(0,825)/(7,5/2) => α=12,4°
Substituindo os valores de L=7,5m e f=0,825m na equação (5) e dividindo por ‘a’
resulta em:
y=a+0,825=a*cosh(7,5/2a) => a+0,825=a*cosh(3,75/a)
(6)
A equação (6) é uma função de uma variável que é algebricamente independente
desta variável, este tipo de função é conhecida como “função transcendental”.
Este tipo de função não tem uma solução analítica, ou seja, não é possível
determinar sua resposta através de termos algébricos, sua solução só é possível
através de métodos numéricos. Para tornar mais simples a expressão faz-se sua
fatoração e usa-se de simplificação, dividindo toda a equação pela sua variável, que
resulta em:
1+0,825/a=cosh(3,75/a)
(7)
Através do método numérico da tentativa e erro buscam-se valores de ‘a’ que
satisfaçam a igualdade da equação (7):
a
1
2
4

1+(f/a)
1,825
1,4125
1,20625

cosh(l/2/a)
21,2722999
3,33708704
1,47259754
4

diferença
19,447300
1,924587
0,266348

8
9
8,5
8,7
8,6
8,65
8,6568

1,103125
1,09166667
1,09705882
1,09482759
1,09593023
1,09537572
1,0953008

1,11188973
1,08806871
1,09890709
1,09434256
1,09658419
1,09545345
1,09530122

0,008765
-0,003598
0,001848
-0,000485
0,000654
0,000078
0,000000

Portanto, um valor diferente de zero que satisfaça a equação (7) é a=8,6568m
Substituindo o valor de ‘a’ na equação (5) obtemos:
y=8,6568*cosh(7,5/2*8,6568) => y=10,08m
E a tensão relativa ao peso próprio do cabo de aço, de acordo com a equação (3),
vale:
p=0,23kg/m
Tp=0,23*10,08 = > Tp=2,3kgf
Portanto, a tensão relativa ao peso do cabo de aço pode ser desconsiderada para o
cálculo.
2.3.2. Determinação do coeficiente de impacto
Com o uso de cinto de segurança retrátil, a altura de queda ‘h’ é igual a zero (h=0)
e o coeficiente de amplificação com uso de cinto retrátil vale:
F
w

h

= 1 + √1 + 2 ∗ ∂

st

=>

F/w=1+(1+2*0)^(1/2) =>

F/w=2

2.3.3. Determinação da tração no cabo de aço
A carga de impacto no talabarte relativa a queda de um trabalhador, amplificado
pelo coeficiente de impacto vale:
P=100*2
=>
P=200kgf
Valor este que é menor que 600kgf, o que tornaria desnecessário o uso de
absorvedor de energia, no entanto, por questão de segurança especifica-se no projeto
como necessária a utilização de absorvedor de energia no cinto de segurança retrátil,
limitando assim a carga máxima do talabarte em 600kgf.
Então a tensão no cabo, considerando a queda de uma pessoa (figura 02) é
calculada por:
P
T = 2sena => T=200/(2*sen12,4°)
=>
T=465kgf
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Figura 02 – Diagrama de corpo livre
2.3.4. Dimensionamento do cabo de aço
O cabo de aço tem diâmetro 5/16” e apresenta carga de ruptura mínima efetiva
igual a 3900kgf, de modo que para esta especificação a razão entre a carga aplicada e a
carga de ruptura do cabo vale:
n=3900/465

=>

n=8,4

2.3.5. Deformação relativa do cabo de aço para um vão de 7,5m
A deformação relativa ao comprimento do cabo de aço é determinada por:
P.L
∆L = E.A
met

Com
E=10.000kgf/mm2
Amet=F*d2
F=0,405
Obtemos:
Amet =0,405*7,92 =>
930∗7,5

∆L = 10000∗25,3
%∆L = ∆L ∗

=>

Amet =25,3mm2
∆L = 2,7 ∗ 10−3 m

100
100
= 0,0027 ∗
= 0,04%
L
7,50m

%∆L=0,05% de deformação relativa ao comprimento do cabo de aço
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Figura 03- Cabo de aço sob carregamento
2.3.6. Fixação dos cabos de aço
Para atender às variadas situações de vãos a serem protegidos, garantindo que a
fixação será em concreto e que o trabalhador terá um grau maior de liberdade durante
o trabalho, serão apresentadas 3 opções de fixação:
Opção 1: Fixação na parede perpendicular ao vão
Opção 2: Fixação na parede paralela ao vão

2.3.7. Dimensionamento dos elementos de fixação dos cabos de aço
REAÇÕES
A força exercida em cada extremidade do cabo de aço da ancoragem é 465kgf e as
reações de apoio nos postes são decompostas em:
Rh=455kgf (tração em ambos os pilares)
Rv=-100kgf (compressão)
ESTICADOR
O esticador Tipo M – O (Manilha - Olhal) 5/8”, carga de trabalho 800kgf e fator
segurança 4 estará submetido a uma carga de 605kgf, que resulta em um coeficiente
de segurança de:
n = 800*4/465
=>
n =6,8
CHUMBADOR
O chumbador mecânico tipo parafuso ø 1/2” x 95mm carga de cisalhamento Fcis =
2897kgf e a carga de arrancamento Farr = 2523kgf (para concreto com resistência
mínima à compressão 20Mpa), resulta em:
coeficiente de segurança de arrancamento
narr = Farr/Rh = 2897/455 => narr = 6,3
7

coeficiente de segurança de cisalhamento
ncis = Fcis/Rh = 2523/465 => ncis = 5,4
CHAPELETA DUPLA
A chapeleta dupla tem carga de trabalho 3000kgf e estará submetido a uma carga
de 605kgf, que resulta em um coeficiente de segurança de:
n = 3000/465
=>
n =6,4
OLHAL
O olhal de suspensão 1/2" possui carga de trabalho 240kgf a 45o, 340kgf na vertical
e fator de segurança 5, resultando em:
n = 340*5/465
=>
n =3,6
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3. CONCLUSÃO
O Sistema de Proteção Individual Contra Quedas (SPICQ) para a edificação em
questão está apto para o trabalho seguro de um trabalhador, de acordo com esse
memorial de cálculo e com as especificações que seguem no projeto executivo.
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5. ANEXOS
 EGM2018GC130
EGM2015GC130 - Projeto
executivo
de ancoragem
para vãos
janelas.
- Projeto
executivo
de ancoragem
para evãos
e janelas.
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