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ROLANTES E PORTICOS ROLANTES

1CALC ENGENHARIA                                           

BONY ENGENHARIA



Apresentação palestrante

➢ Eric Welington Feitoza de Moraes

➢ Engenheiro Mecânico e de Estruturas

➢ 18 (dezoito) anos de experiência profissional na área de metalurgia em 

projetos de pontes rolantes, máquinas flexográficas e estruturas metálicas.

➢ Exercida nesses 18 anos das funções de Desenhista, projetista, 

supervisor, coordenador e gerente de engenharia e fabrica em empresas 

do segmento de movimentação, elevação de cargas e estruturas metálicas 

com projetos até 100t.

➢ Atualmente sou responsável técnico e proprietário da empresa de 

engenharia “Calc Engenharia”, que atua com laudos técnicos estruturais e 

dimensionais, treinamento NR11 (operador de ponte rolante) e linha de 

vida no ramo da engenharia mecânica e estruturas metálicas.

➢ Sociedade com a “Bony Engenhria” que atua no mesmo segmento de 

movimentação /elevação de cargas e estruturas metalicas. 2



Conceito

➢ O intuito da palestra é apresentar o que são caminhos de rolamento, como 

funcionam, quais são as manutenções e como realiza-las.

➢ Caminho de rolamento é uma estrutura que tem a finalidade de suportar 

as pontes rolantes e pórticos rolantes. Também é a estrutura que permite 

que esses equipamentos façam seus movimentos horizontais, por meio de 

rodas fixadas em cabeceiras ou troles.

➢ Seu tipo e modelo depende muitas vezes do projeto do galpão.

➢ Para melhor explanar sobre o caminho de rolamento, faz-se necessario 

conhecer o que são Pontes Rolantes e Pórticos Rolantes.
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PONTE ROLANTE

1. Ponte Rolante é  um equipamento destinado para movimentação e 

elevação de cargas, constituido de vigas principais e cabeceiras.

a. Viga principal é onde translada a talha manual ou elétrica, por meios dos 

troles ou carro guincho.

Imagem 1
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PONTE ROLANTE

b. Viga principal poder ser de perfil laminado tipo “I”, “W”, “HP”, perfil 

soldado ou até mesmo de perfil “CAIXÃO”.

Imagem 2                                                          Imagem 3

Perfil laminado “I” americano             Perfil laminado abas paralela (W ou HP)
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PONTE ROLANTE

c. Esse tipo de perfil é constituido de mesas soldadas na alma.

A vantagem é formar o perfil com espessuras diferentes na mesa superior e 

inferior.

Imagem 4

Perfil soldado
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PONTE ROLANTE

d. Os perfis tipo caixão, são construidos da mesma forma que osperfis tipo”I” 

soldado.

e. Porém esse tipo de perfil é composto pela mesa superior, almas (direita e 

esquerda) e mesa inferior.

f. O carro guincho translado sobre a viga dupla da ponte rolante.

g. Também tem a vantagem de construir com espessuras diferentes na mesa 

superior e inferior.

h. Também existem nervuras internas para reforçar as almas, ajudar no 

alinhamento das almas e mesas.

Imagem 5                                                Imagem 5.a

Perfil tipo caixão Caixão (Dupla viga)
7



PONTE ROLANTE

i. Para o perfil caixão simples a talha translada na mesa inferior da viga da 

Ponte Rolante.

j. Depende também  se o equipamento é do modelo com uma viga ou duas 

vigas.

k. Também existem nervuras internas para reforçar as almas, ajudar no 

alinhamento das almas e mesas.

Imagem 6                                                    Imagem 6.a

Perfil Caixão                                                 Caixão simples 8



PONTE ROLANTE

l. O tipo de ferfil depende da capacidade de elevação e distância entre eixos 

das rodas das cabeceiras (vão).

m.  Depende também  se o equipamento é do modelo com uma viga ou duas 

vigas.
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PONTE ROLANTE

n.  As pontes Rolantes são estruturas tipo areas, onde transladam sobre o    

trilho na parte superior ou inferior.

Imagem 7

o. As pontes podem ser do tipo apoiada ou suspensa.

Imagem 8 Imagem 9

Apoiada Dupla Viga Suspensa Univiga
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PONTE ROLANTE

Imagem 10

Apoiada Univiga 11



PONTE ROLANTE

g. Cabeceira é onde a viga principal é fixada.

Imagem 11

h. As cabeceiras são fabricadas com perfis laminados ou caixão.

Imagem 12                                           Imagem 13

Cabeceira Viga Principal

Perfil Caixão Perfil laminado
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PONTE ROLANTE

Foto abaixo mostra os movimentos de içamento, translação do 

carro ou talha e translação da ponte no caminho de rolamento.

Imagem 14 13



PÓRTICO ROLANTE

2. Pórtico Rolante é uma estrutura metálica constituida de vigas 

principais, pernas e cabeceiras.

a. As vigas principais e  cabeceiras seguem o mesmo padrão para 

as Pontes Rolantes. Apenas como uma ressalva, pois os 

porticos rolantes contem saus cabeceiras fixadas nas pernas.

Imagem 15
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PÓRTICO ROLANTE

3. Semi Pórtico Rolante é uma estrutura metálica constituida de 

vigas principais, pernas e cabeceiras.

a. Os semi porticos rolantes tem essa denominação por tratar-se 

de uma estrutura com pernas de um lado da viga principal e do 

outro lado não existe pernas e, sim cabeceira.

Imagem 16
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PÓRTICO ROLANTE

b. Existem também pórticos que se moviementam sobre o piso sem 

os trilhos, sendo o piso sua via..

Imagem 17

Imagem 18
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MODELOS E TIPOS

3. Os caminhos de rolamentos podem ser tipo trilho ferroviário, 

laminado ou soldado com trilho quadrado ou sem trilho quadrado.

Imagem 19                                        Imagem 20

TRILHO TR25 até TR68(  ASTM A1)         TRILHO A45 até A150 (DIN536)
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MODELOS E TIPOS

3. Os caminhos de rolamentos podem ser tipo trilho ferroviário, 

laminado com trilho quadrado ou sem trilho quadrado.

Imagem 21                                         Imagem 22

Perfil laminado                                       Perfil soldado ou                 

com barra quadrada                                         laminado
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MODELOS E TIPOS

a. Podem ser fixados com grapas ou soldados nos perfis 

laminados.

Imagem 23                                            Imagem 24

Trilho TR com grapa Trilho quadrado soldado

no caminho de rolamento
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MODELOS E TIPOS

Imagem 25                                                Imagem 26

TR com grapa e manta de apoio Trilho TR com grapa em 

leito   de concreto 20



MODELOS E TIPOS

b. Outra alternativa quando não tem possibilidade de fazer um 

rasgo no piso para colocar o trilho com as grapas é colocar a chapa 

inteira e chumbar no piso e, posteriormente fixar o trilho na chapa.

Imagem 27 21



MODELOS E TIPOS

Imagem 28
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Grapa

Caminho de 

rolamento
Chumbador

Leito de 

Concreto
Nichos



MODELOS E TIPOS

Imagem 29

Leito de concreto com fixação dos chumbadores muito próximo a 

borda 23



ESCOLHA DO CAMINHO DE ROLAMENTO

4. Ao projetar o caminho de rolamento o projetista ou engenheiro 

calculista devem saber as solicitações das pontes e pórticos, pois 

as reações e esforços dinâmicos são provenientes desses 

equipamentos.

a. As pontes e pórticos deverão ser dimensionados , conforme 

suas normas vigentes (NBR 8400/84).

b. Os caminhos de rolamentos deverão ser dimensionados, 

conforme suas normas vigentes (NBR8800/08).

c. A estrutura do caminho de rolamento devidamente 

dimensionada é um fator de extrema importância para 

assegurar as pontes e pórticos e, assim garantir a sua vida útil 

e minimizar os custos.

d. Caso seja selecionado errado o caminho de rolamento, o 

mesmo poderá afetar o desempenho da ponte rolante.
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ESCOLHA DO CAMINHO DE ROLAMENTO

e. Os caminhos de rolamento devem ser dimensionados para 

suportarem as cargas dinâmicas provenientes das pontes rolantes 

e pórticos rolantes. Devem atender os limites de flechas, 

resistências, instabilidades laterais e fadigas.

Imagem 30

f. Precisa ser verificado qual grupo a pontes se enquadra para 

assim dimensionar o caminho de rolamento. Por isso a importância 

de conhecer os esforços das pontes rolantes e pórticos rolantes. 25



ESCOLHA DO CAMINHO DE ROLAMENTO

g. Quando é verificado o painel da viga de rolamento e, há 

necessidade de enrijecer, colocamos nervuras transversais a alma 

do perfil.

h. Essas nervuras também ter finalidade de enrijecer a mesa 

superior do perfil, pois pode haver desalinhamento do trilho. 

Imagem 31 26

Enrijecedores



ESCOLHA DO CAMINHO DE ROLAMENTO

f. As estruturas abaixo se referem a qual tipo equipamento, pois 

não tem cabeceira e nem as pernas?

Imagem 32                                           Imagem 33
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

5. Manutenção em caminho de rolamento?

a. Sim, o mesmo é de extrema importância para assegurar a 

integridade física e do equipamento.

b. Como muitos caminhos de rolamentos são instalados na altura 

em torno de 5m, 6m ou mais, fica difícil fazer inspeção visual, 

sendo necessário subir até o caminho e fazer verificações e 

apontamentos. 

5.1 O que pode ocorrer, caso não seja feito manutenção?

a. Pode ocorrer o descarrilamento da ponte rolante ou do 

pórtico rolante.

b. Pode afetar integridade física do operador ou pessoas 

próximas da estrutura. 28



MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

c. Pode cair sobre  maquinas, dando prejuízo a empresa.

d. O equipamento pode travar e danificar algum sistema 

elétrico ou elemento mecânico, tendo há necessidade de 

reparar o problema com custos elevados.

5.2 Quais são os itens que deverão ser verificados?

a. Alinhamento e desnivelamento do caminho de rolamento           

( extrema importância realizar topografia com empresa 

qualificada)

b. Trincas e desgastes no boleto, alma e patim do perfil.

c. Ausência de fixações (chumbadores, porcas, arruelas, talas de 

junção). 
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

c. Pode cair sobre  maquinas, dando prejuízo a empresa.

d. O equipamento pode travar e danificar algum sistema 

elétrico ou elemento mecânico, tendo há necessidade de 

reparar o problema com custos elevados.

5.2 Quais são os itens que deverão ser verificados?

a. Alinhamento e desnivelamento do caminho de rolamento           

( extrema importância realizar topografia com empresa 

qualificada). Ver imagem 34
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

Imagem 34

b. Trincas e desgastes no boleto, alma e patim do perfil.

c. Ausência de fixações (chumbadores, porcas, arruelas, talas de 

junção). 
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

d. Foto mostra ausência de chumbadores, grapas não fixadas e 

desgastes no boleto 

Imagem 32

Imagem 35
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

5.2 quais são os danos provocados?

a. O trilho estando desalinhado ou desencontrado, pode danificar 

a pista e aba da roda.

Imagem 36                                         Imagem 37

Desgaste na pista da roda                          Desgaste e furo na roda 33



MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

b. Quebra na parte comprimida do leito de concreto e não havendo 

mais fixação dos chumbadores.

Imagem 38 34



MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

c. Caso o equipamento não tenha mais as abas, fazer sua 

substituição urgentemente, o mesmo poderá cair do caminho de 

rolamento. 

d. Aumento na manutenção corretiva e posteriormente aumento 

financeiro em reposição de peças.

OBSERVAÇÃO:

Uma boa manutenção é aquele onde é feito o plano de 

manutenção. Porém não apenas ficar como formulário e sim 

verificar como esta o equipamento e fazer os apontamentos e 

manutenção preventiva.

A manutenção preventiva consiste em ver não somente o estado 

do trilho e acessórios, mas também a organização e limpeza.

Pois caso não seja realizado, fica difícil saber o que esta debaixo 

da sujeira.
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

f. Visualmente não percebe se o trilho esta com os acessórios, se 

existe alguma trinca, por isso a importância da limpeza.

Imagem 39
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

❖ AGRADEÇO A TODOS PELO COMPARECIMENTO.

❖ DESEJOS A TODOS SUCESSO!!!

❖ DEUS PROVERÁ!!!
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MANUTENÇÃO DO CAMINHO DE ROLAMENTO

Contatos:                                                                       Telefones:                                   

calc-engenharia@bol.com.br (11) 9.8661-6183

eric@bonyengenharia.com.br (11) 9.6355-6026

bony@bonyengenharia.com.br (11) 9.9913-6018

home page: www.bonyengenharia.com.br 38
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