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RESUMO

Neste trabalho, são apresentados os mecanismos de Walschaerts, onde é discutido, através
de desenhos feitos como auxílio de programas específicos, o funcionamento em detalhes
desse mecanismo que consiste de uma estrutura onde os vários braços, ou alavancas,
também conhecidos como braçagem, os quais funcionam de forma sincronizada para
permitir ao manobrista movimentar a locomotiva para frente, e para trás, assim como parar.

PALAVRAS-CHAVE: Locomotiva a vapor. Mecanismo de Walschaerts. Projeto
mecânico.

ABSTRACT

In this work it is presented the Walschaerts valve gear, where it is discussed, utilizing
drawings and the help of some specific programs, the way this mechanism works which
consists of various bars and links, that run in a perfect synchronism to allow the conductor
to move the locomotive forward, and backward, and stop it.

KEYWORDS: Vapor locomotive. Walschaerts valve gear. Mechanical design.
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1 INTRODUÇÃO

No início do século XVIII, segundo SANTOS (2011) começou-se a revestir os trilhos
de madeira com tiras metálicas. Através disso foi descoberto que o trajeto se tornava mais
prático de ser realizado, e também, era possível carregar mais carvão. Para realizar o
movimento da retirada do combustível do subsolo até a superfície, os cavalos tracionavam
uma série de vagões.
Antes das ferrovias utilizadas pelas locomotivas a vapor, as estradas de ferro já
existiam, sendo puxadas através da tração animal.
O principal revolucionário foi Richard Trevithick, que para GONÇALVES (2004), ele
que pegou a máquina a vapor de Watt, e as locomotivas a carvão que existiam até o
momento, e juntou as ideias, criando a primeira locomotiva a vapor.
A primeira locomotiva a vapor foi inventada no início do século XIX, para SANTOS
(2011), essa locomotiva foi a primeira a conseguir usufruir a alta pressão do vapor. Essa
máquina era uma estrutura composta por 4 rodas capaz de se movimentar sobre os trilhos.
Com isso, foi realizado um teste puxando vagões carregados de carvão em uma extensão de
15 km.
Após a conquista obtida, segundo SANTOS (2011) as ferrovias se espalharam por
toda a parte do continente europeu. Muitas das linhas ferroviárias são a base ou a própria
estrutura ferroviária da atual rede da Europa. Um exemplo do sucesso da locomotiva é a
construção de uma das linhas mais importante entre Liverpool e Manchester. Após isso,
essa grande inovação começou a se expandir por todas as partes do globo.
Para SANTOS (2018), o veículo auto propulsor é um dos primeiros antecessores que
forneceram ideia para a formação da locomotiva a vapor. Sendo este projetado no ano de
1681 em Pequin pelo francês Ferdinand Verbiest. Em 1769, Joseph Cugnot militar francês
construiu em Paris um veículo a vapor destinado ao transporte de munição. O aparecimento
da locomotiva e com ela o das vias férreas está associado tradicionalmente ao nome do
engenheiro inglês Richard Trevithick. O protótipo era muito rudimentar. Resumidamente
era uma cadeira na horizontal suportada por quatro rodas. Em seu início, não foi percebido
a grande invenção que acabava de se formar, pois era um tonel que estava deitado sobre as
rodas. Muito não viam aplicação para sua inovação, até que sua máquina foi aplicada em
uma mina para verificar seu desempenho numa distância de 15 quilômetros de trilhos. Com
o seu conhecimento já moldada através de varias outras máquinas a vapor produzidas no
passado, Trevkthick após realizar varias tentativas, ele construiu uma locomotiva de quatro
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rodas que podia deslizar sobre trilhos de ferro fundido. Essa máquina era capaz de
transportar pessoas como também materiais.
Segundo SANTOS (2018),essa máquina foi muito importante para o que é a
locomotiva nos dias atuais.Embora tenha ocorrida uma euforia inicial por conta da sua
capacidade de levar pessoas e carvão, isso durou pouco já que a máquina apresentava
alguns problemas.Como isso, ela acabou voltando a ser substituída pelo cavalo. O principal
ponto desse projeto, foi motivar novos estudos que almejavam a construção de veículos que
pudessem percorrer a linha férrea.
Entretanto, segundo SANTOS (2018), as rodas da locomotiva escorregavam acima
dos trilhos sem conseguir mover o trem. Nesse ponto que aparece o inglês George
Stephenson, que era um mecânico de minas de Killingworth, que em 1814 construiu sua
locomotiva a vapor para o trem mineiro de Killingworth. Sua invenção ficou conhecida
como Blucher. Ela era capaz de puxar trinta toneladas de carga a uma velocidade de seis
quilômetros por hora. Para se entender o diferencial da máquina de Trevkthick, em sua
máquina o problema relacionado a aderência não existia , já que Stephenson uniu as rodas
por meio de correntes, fazendo que todos os eixo partilhassem da tração.
Em meados do século XIX, houve novas melhorias nas locomotivas, por exemplo, as
rodas motrizes passaram a ficar atrás da caldeira, fator que, para SANTOS (2018),
possibilitava a utilização de grandes diâmetros nas rodas, o que ocasionava um aumento
sensível da velocidade. Esses avanços proporcionaram uma forma para que as locomotivas
a vapor se tornassem dominante na tração das ferrovias, situação que foi mantida por mais
de um século.
Segundo SANTOS (2018), as locomotivas de Stephenson foram aumentando em
grandeza e potência conforme o tempo passava. Além disso, na Alemanha a primeira
locomotiva para transporte de pessoas, chamada Águia, veio de sua fábrica.A partir de 1835
essa locomotiva passou a circular em cidades vizinhas no sul da Alemanha.
Segundo SANTOS (2018), Stephenson foi a primeira pessoa que observou a
necessidade e se padronizar as bitolas das ferrovias do país. Com isso, a bitola utilizada
para as ferrovias por ele construídas (1,435m) apresentava uma largura dos eixos das
carroças puxadas por cavalos, que seria 4 pés e 8,5 polegadas no sistema inglês de medida.
Com as mudanças já implementadas a produção de ferrovia se espalhou da Inglaterra
para a Europa e os Estados Unidos. Em torno do ano de 1870, segundo SANTOS (2018),
praticamente já existia a malha ferroviária da Europa que existe até os dias atuais. Já na
América do Norte no final do séc. XIX e início do séc. XX foi estabelecida a rede
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ferroviária, inicialmente com a importação de locomotivas inglesas e após com a
construção.
Outra mudança importante nas locomotivas aconteceu com a entrada em cena do
belga Egide Walschearts em 1844 que inventou um sistema para regular o fluxo de vapor
nos pistões das locomotivas. A geração do vapor já estava consolidada pelos seus
antecessores. O que lhe interessava era como controlar o vapor que alimentaria os pistões
que geravam o movimento da locomotiva para frente e para trás, assim como sua
velocidade e parada.
Enquanto o mecanismo de Walschearts demorou a ganhar popularidade, o de
Stephenson permanecia o mais comum em uso. Contudo, Walschaerts tinha a vantagem que
ele poderia ser montado inteiramente no lado externo da locomotiva, deixando o espaço
entre os chassis livres e permitindo fácil acesso para serviços e ajuste, que resultou ele
sendo adotado em algumas locomotivas articuladas.
A primeira locomotiva que utilizou o mecanismo de Walschaerts foi construída na
Belgium Tubize, e foi condecorada com a medalha de ouro na feira Universal Exhibition
em Viena. A Mason Bogie foi a primeira locomotiva na América do Norte, em 1874, a usar
o mecanismo de Walschaerts. Na Inglaterra foi em 1882 que o mecanismo de Walschaerts
foi utilizado em uma Single Fairlie.
No século XX o mecanismo de Walschaerts foi o tipo mais comum utilizado
especialmente em grandes locomotivas. Na Europa seu uso foi quase universal. Na
Alemanha e seus vizinhos, como Polonia e Checoeslovaquia o mecanismo de Wlaschaerts
era

conhecido

com

mecanismo

de

Heusinger

que

inventou

este

mecanismo

independentemente em 1849.
O mecanismo de Walschaerts, objeto deste trabalho, é um aperfeiçoamento do
mecanismo de Stephenson, pois ele possibilita operar o vapor em uma faixa contínua desde
a máxima economia até a máxima potência.
O fluxo sobre o vapor e máquina mostra que:


O vapor que saia da chaleira podia ser aproveitado para gerar movimento;



Heron utilizou o vapor para gerar movimento: ao que tudo indica não estava
preocupado em utilizar a energia mecânica deste movimento para ajudar o homem;



Muito tempo depois é que se passou a utilizar o vapor para gerar energia mecânica e
auxiliar o homem nas suas tarefas;



Esta energia mecânica assim obtida teve muitas melhorias a partir do século XVI;
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Umas dessas melhorias é objeto deste trabalho, isto é, o mecanismo de Walschaerts;



Este mecanismo satisfazia duas condições: a válvula abria para admitir vapor no
cilindro antes do curso do pistão onde a pressão deste vapor dava a força de
acionamento, assim como antes do pistão começar a movimentar o vapor do outro
lado era descarregado para a atmosfera para não impedir o movimento do pistão.
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo deste trabalho consiste em estudar e desenvolver um conjunto composto
por braços, ou alavancas, denominado braçagem, para o comando de uma locomotiva a
vapor. Além disso, se demonstra como a energia contida na madeira ou no carvão é
transformada em energia mecânica nas rodas de uma locomotiva a vapor, e utilizando o
mecanismo de Walschaerts, como é feito o controle para o seu acionamento.
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3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO

A locomotiva a vapor ainda tem uma aplicabilidade nos dias atuais, principalmente no
turismo. O mecanismo de funcionamento da locomotiva a vapor para a transformação da
energia térmica em energia mecânica e como é realizado o seu comando, ao que se tem
conhecimento não é disponível em detalhes na literatura. Com base neste processo, e como
é estritamente mecânico este tema é importante, pois se relaciona à disciplina de Projeto
Mecânico na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, FEG.
Existe na literatura alguma informação no documento “Walschaert Valve Gear”, como
um facilitador pedagógico, cujo intuito é favorecer o processo de ensino e compreensão do
fenômeno abordado.
Considerando-se que ainda não existe uma pesquisa relacionada à construção deste
tipo de sistema, torna-se a muito útil obtenção do conhecimento para a construção deste
equipamento mecânico.
Sendo assim, a principal motivação para este trabalho é a ausência de uma informação
completa sobre o assunto em termos de projeto. Não se tem notícia de alguma pesquisa
neste sentido, portanto, a proposta deste trabalho é demonstrar este sistema.
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4 METODO DE PESQUISA

A metodologia utilizada, vastamente aplicada ao projeto de máquinas, se baseia nas
seguintes etapas:
a) Pesquisa bibliográfica:
Nesta etapa inicial, foi realizado um estudo aprofundado quase exclusivamente em
sites com o intuito de ampliar o conhecimento nos mecanismos de funcionamento dos
motores a vapor assim como no funcionamento de locomotivas a vapor.
b) Pesquisa tátil-visual:
Após realizada a pesquisa bibliográfica, foi feita a pesquisa tátil-visual, com o
objetivo de conhecer, na prática, o funcionamento dos motores a vapor que ainda existem
em alguns engenhos em fazendas na área rural. Foram também realizadas visitas no
terminal ferroviário em Cruzeiro e em São Lourenço, com ajuda da ABPF.
c) Fase: desenvolvimento do mecanismo de Walschaerts
Esta fase foi desenvolvida a partir dos dados iniciais definidos na etapa anterior.
Foram obtidos dados das hastes das locomotivas visitadas que possibilitou o início dos
desenhos do mecanismo de Walschaerts.
d) Fase: desenhos utilizando o método científico “tentativa e erro”
Após definição de alguns parâmetros e utilizando o CAD 2D foram feitos desenhos
para comprovar o mecanismo e com equipamentos do DME.
e) Fase: Testes
Os dados obtidos de uma tabela da literatura foram comparados com os dados obtidos
do desenho deste trabalho.
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5 MOTOR A VAPOR E SEU FUNCIONAMENTO

Esse capítulo tem como foco demonstrar a evolução da máquina vapor a fim de
mostrar a sua importância e influência no desenvolvimento da locomotiva a vapor. Para
isso, será realizada uma análise da sua história, dos tipos e o funcionamento.

5.1 EVOLUÇÃO DO MOTOR A VAPOR

A busca por grandes inovações sempre esteve presente na sociedade em todos os
períodos da humanidade. Muitos processos foram alcançados, modicados e melhorados
com o principal objetivo de tornar a vida cada vez mais ágil. Com isso, a máquina a vapor
utilizou-se da crescente aparição de informações para poder se desenvolver.
Durante séculos, as tarefas que envolviam um excesso de gasto de energia, dependiam
da energia física gerada pelo próprio homem, ou pelos animais. Com a necessidade de se
aperfeiçoar o processo, surgiu o primeiro motor a vapor, chamado de Eolípila, mostrado na
figura 1, desenvolvido por Heron de Alexandria. Resumidamente, uma esfera oca era
fixada sobre um suporte de tubos, que recebia vapor de forma tangencial e se movimentava
girando em torno do seu centro de rotação.

Figura 1: Motor a Vapor Eolípila

Fonte: Gonçalves (2004)
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Mesmo se tratando de um dispositivo bem simples, na época, foi visto com algo
extremamente interessante e com ampla aplicabilidade. Em 1679, segundo GONÇALVES
(2004) surgiu o que é considerado o principal dispositivo para o desenvolvimento da
máquina a vapor, conhecida como digestor de vapor ou panela de pressão, feita por Denis
Papin. Essa máquina se tornou o grande impulso para a criação de novos modelos.
Em 1698, Thomas Savery, que era um engenheiro militar inglês, baseado no trabalho
de Denis Papin, utilizou a maquina a vapor no bombeamento de água para fora das minas.
Essa máquina tinha uma potência de 1HP e era composta por uma caldeira, compartimentos
e válvulas. Segundo essa máquina apresentava um novo funcionamento para época, pois
permitia transformar GONÇALVES (2004) a energia armazenada no vapor em energia
utilizável e preconizava a utilização intensiva desta fonte de energia na indústria
substituindo o aproveitamento da energia eólica e hídrica. Essa máquina era depende das
condições do tempo, e, portanto, imprevisível. Na máquina de Savery, figura 2, há entrada
de vapor em uma câmara. Com isso se observa que, segundo GONÇALVES (2004), esta
câmara, quando se fechava a entrada do vapor, era resfriada através do ato de borrifar água
fria, o que provocava a condensação do vapor no seu interior. Com isso, o vácuo era
formado, e utilizado para puxar a água.

Figura 2: Máquina de Savery

Fonte: Braga (2005)

Apesar da grande descoberta de Thomas Savery, alguns defeitos ainda persistiam,
como explosões e acidentes causados pela utilização de vapor a alta pressão.
Segundo GONÇALVES (2004) Thomas Newcomen, em 1712, idealizou uma nova
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máquina térmica que poderia ser utilizada em minas profundas, apresentando um menor
risco de explosões. Esse foi o primeiro motor a vapor de pistão, figura 3, do mundo e ficou
conhecido como máquina atmosférica, já que se baseava na diferença de pressão do sistema
e da pressão atmosférica. Com isso o vapor era formado em um dos êmbolos da viga,
causando o movimento e a água era aplicada para se formar um vácuo e permitir que o
êmbolo voltasse a descer.

Figura 3: Máquina de Newcomen

Fonte: Braga (2005)

A máquina foi revolucionária na época, utilizada por toda Europa. No entanto, ela
ainda apresentava algumas imperfeições em relação ao desperdício de energia, já que o
cilindro necessitava ser resfriado antes de ser aquecido novamente. E também, o ar e outros
gases poderiam se acumular no cilindro, que limitava o movimento do pistão, e consequent
emente, poderia impedir o funcionamento do motor. Segundo BRAGA (2005), James Watt
(1736-1819) nasceu quando a máquina de Newcomen começava a se popularizar. James
Watt estudou na Escócia.Ao retornar da Escócia, ele recebeu uma máquina para consertar, s
empre buscando uma melhoria.
Com as informações reunidas, James Watt, desenvolveu uma nova abordagem, figura
4, baseada no aperfeiçoamento da máquina de Newcomen.
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Feito isso, ele incluiu um condensador que minimizava as perdas de calor, além de ter
outras aplicabilidades.

Figura 4: Máquina de Watt

Fonte: Braga (2005)

A máquina de Watt apresentava dois cilindros, que tinham como função de
movimentar o êmbolo e o condensador. Com isso, BRAGA (2005), é criado um vácuo, que
faz com que o vapor seja encaminhado para o condensador, que será resfriado, permitindo a
descida do êmbolo. E não ocorrerá problema já que o primeiro cilindro não é resfriado.
Com a máquina a vapor de Watt se tornando mais eficiente e apresentando uma maior
versatilidade, seu dispositivo teve variadas aplicações durante o processo inicial. Utilizadas
no processo de fabricação de tecidos, num primeiro momento, e posteriormente de diversos
outros produtos. Segundo GONÇALVES (2004), foi em 1804 que a máquina a vapor
começou a ser aplicada na locomotiva, já que foi criada com um cilindro de êmbolo e
caldeira uma que carregava barras de ferros das minas de carvão.

5.2 FUNCIONAMENTO DO MOTOR A VAPOR

Na compreensão do funcionamento de uma máquina a vapor, é necessária uma análise
do movimento de cada componente durante o seu período de execução. Na figura 5 é
mostrado um desenho em escala do motor a vapor. Para uma melhor visualização, o came
foi deslocado 90º para cima, isto é, na realidade o centro de rotação do came é o mesmo
centro de rotação do eixo de virabrequim. Por outro lado até podia ser a posição mostrada
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na mesma figura, mas necessitaria de colocar uma ligação complementar. A máquina a
vapor é um dispositivo que apresenta uma harmonia perfeita em relação ao movimento de
cada componente. Com a utilização da figura, podem-se definir certas características
presentes (figura 5).

Figura 5: Máquina a Vapor em Análise

Fonte: Autoria Própria

Na figura 6 o pistão está a 45º do ponto morto superior, ou PMS. O carretel da vávula
direcional está numa posição que permite a entrada do vapor sob pressão pelo lateral
esquerda através do pórtico de conexão entre a vávula e o cilindro. O vapor atua no pistão
gerando a força motriz que arrasta a biela e aplica um torque no eixo de virabrequim. O
came cujo centro é o mesmo do eixo de virabrequim também gira no sentido horário.

Figura 6: Manivela a 45º do PMS

Fonte: Autoria Própria
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Ao mesmo tempo observa-se que o vapor do outro lado do pistão é expulso para a
atmosfera através do duto de escape. Este vapor de escape sempre está no meio do carretel
da válvula nesta montagem. No entanto pode haver uma montagem que o vapor sob pressão
entra pelo centro do carretel.
Continuando o ciclo de funcionamento do motor a vapor, agora, na figura 7, o vapor é
injetado um pouco no outro lado do pistão, mesmo o pistão estando no ponto morto
superior. Esta força gerada no pistão não aplica nenhum torque no eixo de virabrequim,
pois o pistão está no PMS. Neste instante o carretel da válvula começa a se deslocar para a
direita arrastado pelo movimento sincronizado do came. O pórtico de escape do vapor está
fechado, mas não interfere no movimento do conjunto. Observar a posição do came e seu
movimento em torno do centro do virabrequim a descer.

Figura 7: Pistão no Ponto Morto Superior

Fonte: Autoria Própria

É possível perceber que o movimento da roda continua no sentido horário, com base
na configuração dos dutos de entrada e saída do vapor. Observar a posição do carretel. O
vapor continua a entrar, movimentando o pistão para a esquerda, e descarregando o vapor
pelo lado direito. Deve-se seguir o centro de rotação do came assim como o lugar
geométrico do seu centro. Notar que são centros diferentes.
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Figura 8: Pistão na Posição 45º após PMS

Fonte: Braga (2005)

Na figura 9 o pistão está 90º após o PMS; a biela do came está alinhada com a haste
do carretel que está totalmente deslocado para direita, fazendo com que os pórticos de
entrada e saída do vapor estejam totalmente abertos.

Figura 9: Pistão na Posição 90º após PMS

Fonte: Autoria Própria

Após esse ponto do ciclo o pistão está aproximando do ponto morto inferior, PMI, a
força do pistão começa a gerar um torque no virabrequim cada vez menor, devido à posição

27

relativa da biela em relação do ponto morto inferior. Observar a posição relativa do com
relação aos seus centros, isto é, centro de rotação em torno do eixo de virabrequim e seu
próprio centro.

Figura 10: Pistão Aproximando do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na posição mostrada na figura 11 o pistão está no ponto morto inferior. Ele está
parado, mas o virabrequim está girando. Ainda há força no pistão, pois existe pequena
passagem de vapor sob pressão pela válvula. No entanto não existe torque sendo gerado. O
pórtico de escape do vapor está totalmente fechado.

Figura 11: Pistão no Ponto Morto Inferior

Fonte: Autoria Própria
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Na posição da figura 12 o carretel movimentou-se para a esquerda fazendo com os
dois pórticos estejam completamente abertos para entrada do vapor sob pressão e escape do
vapor para a atmosfera.

Figura 12: Pistão a 45º após Ponto Morto Inferior

Fonte: Autoria Própria

Na posição da figura 13 o carretel da válvula está no fim do seu curso para o lado
esquerdo deixando os dois pórticos livres par entrada e saída do vapor. Deve-se observar
mais uma vez a posição relativa dos dois centros do came.

Figura 13: Pistão 90º após Ponto Morto Inferior.

Fonte: Autoria Própria
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6 LOCOMOTIVA A VAPOR E SEU FUNCIONAMENTO

Esse capítulo tem como foco apresentar informações sobre a evolução da locomotiva
a vapor. Para isso, será realizada uma análise de sua história e o funcionamento.

6.1 HISTÓRIA

A locomotiva a vapor é um grande aspecto histórico da Revolução industrial, ela
marca o período onde houve uns dos maiores avanços tecnológicos. Segundo SANTOS
(2011) as ferrovias faram ponto essenciais para o mundo do comercio e para a colonização.
O funcionamento de qualquer meio de transporte depende de uma harmonia entre os vários
mecanismos que englobam a sua formação, para que se consiga aproveitar o melhor uma
melhor eficiência. Baseando-se nisso, poucas invenções superam o equilíbrio que há entre
cada dispositivo encontrado em uma locomotiva a vapor.
Como já citado, em 1804 surgiu à primeira locomotiva a vapor, figura 14, criada por
Richard Trevithick. Ela foi desenvolvida através de uma combinação das locomotivas a
carvão e das ideias da máquina a vapor de Watt, por isso foi considerada rudimentar.
Segundo SANTOS (2011) era uma máquina formada por uma caldeira, na horizontal,
apoiada em 4 rodas.

Figura 14: Locomotiva de Trevithick

Fonte: Nogueira (2016)
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Os desenhos originais da locomotiva de Trevithick são melhores para entender a
grande invenção que foi realizada por ele.

Figura 15: Desenho Original da Locomotiva de Trevithick

Fonte: Nogueira (2016)

Mesmo com a grande euforia criada na época, já que a máquina conseguia conduzir
objetos e pessoas, ela apresentava algumas restrições já que era uma máquina com um
elevado peso e que suas rodas patinavam pelos trilhos. Além disso, não se sabia a
capacidade de carga que a locomotiva. Então foi necessário se buscar novas ideias para
resolver o problema, e com isso, a ideia foi conforme SANTOS (2011), para a diminuição
dos esforços de tração causados, seria lubrificado os trilhos. No entanto, essa ideia foi
descartada, já que a aderência diminuiu com a aplicação do óleo.

Figura 16: Locomotiva Construída por John Blenkinsop

Fonte: Nogueira (2016)
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Em 1812, John Blenkinsop, teve uma ideia diferente de Trevithick, para ele, conforme
SANTOS (2011), foi construído uma locomotiva que se deslocava sobre os trilhos de ferro
fundido. Essa locomotiva era composta por dois cilindros verticais, que tinham como
função movimentar os eixos unidos a roda dentada, que consequentemente, acionava a
cremalheira para correr entre os trilhos. Isso é mostrado na figura 16. A locomotiva criada
pelo mecânico inglês George Stephenson é considerada a mais parecida com as que operam
nos dias atuais, já que foi o ponto decisivo para a evolução das ferrovias. Sua máquina
chamada de Blücher, solucionou o problema relacionado a aderência. Segundo SANTOS
(2011), a solução foi fazer que todos os eixos participassem da tração através de uma união
feita por correntes.
Com a sua grande solução, pode-se considerar o ponto onde as ferrovias começaram a
ser observadas com grande vantagem, já que muitos países começaram a investir na
invenção de Stephenson. Para exemplificar isso, em 1830, a locomotiva conhecida com The
Rocket, figura 17, foi utilizada na linha de ferro Liverpool-Manchester. Foi a primeira, em
horários regulares, a conduzir passageiros e sua formatação era de uma caldeira tubular,
que multiplicava a passagem de ar quente.

Figura 17: Locomotiva Rocket Construída por Stephenson

Fonte: Nogueira (2016)

Com o passar dos anos, muitos aprimoramentos ainda foram feitos. Baseado
nisso, SANTOS (2011) destaca: houve o aprimoramento das rodas motrizes, já que elas
começaram a ficar atrás da caldeira, e isso permitiu o aumento da velocidade pela utilização
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de rodas com diâmetro maiores.
Após as melhorias ocorreu a difusão da utilização das locomotivas por toda a Europa
e esse período ficou conhecido com “Era das Ferrovias”.

6.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DA LOCOMOTIVA A VAPOR

As locomotivas a vapor utilizam vapor à alta pressão para que consiga acionar os
mecanismos e através disso, se locomover. O vapor vem da queima do combustível, lenha
ou óleo, que acontece na fornalha.
A locomotiva foi um dos primeiros meios de transporte utilizados que não necessitavam,
tecnicamente, da força humana para o transporte de carga e pessoas. Ela é um meio
ferroviário que tem como objetivo puxar comboios.
A locomotiva a vapor é constituída por caldeira, mecanismos, veículo, caixa de fogo, corpo
cilíndrico e caixa de fumaça, como são mostrados na figura 18.

Figura 18: Divisão da Locomotiva a Vapor

Fonte: Gabriel (2011)

Para se compreender seu funcionamento, primeiro deve-se entender como é produzido
a energia que faz com que a locomotiva consiga operar, como mostrado na figura 19. Fogo
e gases da exaustão provenientes da fornalha serão transportados através dos tubos de
caldeira. Esses, portanto, passam por toda a caldeira, levando os resíduos da queima do
combustível para a caixa de fumaça que serão expelidos pela chaminé, junto com o vapor a
altíssima pressão nos cilindros. O tempo de escape varia conforme o número de cilindros.
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Figura 19: Ficha Técnica de uma Locomotiva a Vapor

Fonte: Wolff (1993)

Já a água, é introduzida na parte superior da caldeira, no domo do vapor. Esse
mecanismo serve para coletar e conduzir o vapor para o tubo, que futuramente será enviado
para os cilindros, conforme regulado pelo maquinista. Esse vapor tem papel fundamental no
movimento, já que ele empurra o pistão a fim de produzir a movimentação dos mecanismos
da locomotiva. Essa máquina é composta por variados mecanismos da válvula. Essa válvula
é conectada a cruzeta e a um eixo excêntrico. Segundo WOLFF (1993), o controle do
volume de calor que é direcionado ao cilindro vem da combinação do movimento da
cruzeta, do eixo excêntrico e a posição da barra radial, como pode ser visto na figura 20.

Figura 20: Mecanismo da Locomotiva a Vapor

Fonte: Wolff (1993)
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Baseado nisso, se observa que o movimento transmitido para a válvula, é nulo quando
a barra radial estiver na posição horizontal e alinhada com o pivô do quadrante de reversão.
A influência principal da barra radial é em controlar o sentido do movimento, já que sua
posição influência no movimento para frente ou para trás da locomotiva.
Com o movimento estabelecido, se necessita analisar a conexão entre o pistão, a
cruzeta, e o pino da manivela na roda. Segundo WOLFF (1993), as rodas são conectadas a
braçagem lateral, sendo que há uma diferença de 90° entre as manivelas conectadas em
cada lado da locomotiva. Isso ocorre para que ao menos um cilindro esteja proporcionando
o movimento de empurra ou puxar as rodas conectadas por um eixo, como mostrado na
figura 21.

Figura 21: Manivelas a 90° entre as rodas laterais

Fonte: Wolff (1993)
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7 O MECANISMO DE WALSCHAERTS

O mecanismo de Walschaerts é composto de vários braços, ou barras, também
denominado de braçagem. Na realidade possui mecanismos conhecidos como o mecanismo
biela-manivela que transmite o movimento do pistão para uma roda motriz, transformando
o movimento alternativo do pistão em movimento circular na roda. Normalmente esta roda
é ligada a uma segunda roda para distribuir os esforços sobre os trilhos, isto é, para
distribuir os esforços de tração entre roda e trilho. Esta é uma preocupação, pois a força de
tração depende do atrito entre as rodas e a superfície dos trilhos. Por este motivo as linhas
férreas não podem ter inclinação muito grande. Quando esta inclinação é muito grande é
adotado um sistema de cremalheira entre a locomotiva e a linha férrea.

Figura 22: Conjunto do Mecanismo de Walschearts Completo

Fonte: Litwin (2018)

Deve-se observar que apenas uma roda é ligada ao pistão através da biela. A segunda
roda é ligada á primeira por uma outra biela. Contra pesos são colocados em ambas as
rodas para efeito de balanceamento.
A figura 23 é um desenho em escala do conjunto que será analisado. O desenho foi feito
por tentativa e erro, após pesquisa de mecanismo em funcionamento nas visitas feitas em
Cruzeiro e São Lourenço, com apoio da ABPF. O trabalho foi feito esquematizando o
desenho no CAD 2D e fazendo, por tentativa e erro, as medidas em várias ângulos de giro
da roda.
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Figura 23: Desenho em escala do conjunto que será analisado

Fonte: Autoria Própria

Na figura 24 é mostrado o desenho de todas as barras e sua nomenclatura. Deve-se
observar algumas considerações que foram colocadas, tal como aquela que considera a
linha de centro da haste do pistão passando pelo centro de giro das rodas. Outra
consideração importante na análise preliminar do mecanismo é que o ângulo formado pela
manivela da biela e a linha do centro da roda até o pino da haste A é sempre 90º.

Figura 24: Barras e sua nomenclatura

Fonte: Autoria Própria

Para entender como é gerada a força motriz, na Figura 25 assim ilustrada em
vermelho no lado esquerdo do pistão, o vapor é injetado através do furo, ou pórtico,
cylinder ports na figura 25, da válvula direcional de carretel gerando a força motriz para a
direita. Ao mesmo tempo do lado direito do pistão, cor azul na Figura 25, o vapor é

37

expelido para a atmosfera através de outro furo da válvula direcional. Observar que o vapor
está sempre presente entre as extremidades do carretel, cor vermelha na figura,assim como
o vapor expelido está sempre fora do carretel, cor azul na figura 25.

Figura 25: Vapor injetado e expelido

Fonte: Litwin (2018)

Na figura 26 o vapor sob pressaõ é injetado do lado direito do pistão e o vapor é
expelido do lado esquerdo do pistão, gerando a força motriz para a esquerda.

Figura 26: Visualização do movimento do pistão com a entrada de vapor

Fonte: Litwin (2018)
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Tudo isso ocorre com uma formação de 90° entre o pino da manivela e o pino da
barra E, que será detalhado mais à frente, como mostra a figura 27.

Figura 27: Ângulo de 90º entre o pino da manivela e o pino da barra E

Fonte: Litwin (2018)

A Figura 28 mostra um ZOOM do desenho na região da roda a fim de mostrar maior
detalhe do pino da manivela e do pino da barra E. Na realidade não se observa uma
manivela como uma peça, mas ela existe sendo formada pelo pino da manivela e pelo corpo
da roda até seu centro. O pino então faz parte da roda. Por outro lado a haste E é fixada
convenientemente e ajustada no pino da manivela, mas a biela do pistão gira livremente em
torno desse pino.
Ainda na mesma Figura 28 é mostrado o pino da haste E, isto é, ele é fixado nesta
haste, faz parte dessa haste. Entretanto, a haste A pode girar livremente em torno desse
pino.
A linha que une o centro do pino da manivela ao centro da roda é portanto o raio da
manivela.
A linha imaginaria que une o centro do pino da haste E até o centro da roda é fixa.
Portanto este raio descreve o lugar geométrico do centro do pino da haste E durante o giro
da roda. Este lugar geométrico é uma circunferência.
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Outra conclusão importante é o ângulo formado pelo raio da manivela e a linha do
centro do pino da haste E até o centro da roda; este ângulo é de 90º. Este ângulo também é
mostrado na Figura 27 acima.

Figura 28: Ângulo entre o pino da manivela e do pino da barra E

Fonte: Autoria Própria

A Figura 29 mostra um ZOOM da região do pistão que gera a força motriz assim
como a região da válvula carretel. O pistão desliza dentro do cilindro e transmite a força
através da haste a ele conectada. Por outro lado a válvula carretel, assim denominada pelo
seu formato, é formada pelos dois cilindros curtos e maciços nas suas extremidades e
conectados por uma haste central. O vapor sob pressão sempre fica entre os dois cilindros e
em volta desta haste central, e é sincronizadamente injetado no cilindro pelos pórticos que
se counicam ao cilindro. Por outro lado o vapor de escape sempre é expelido, através dos
porticos, pelo lado externo do carretel e também sincronizadamente com o movimento do
conjunto. O vapor de escape depois é canalizado e sai para a atmosfera junto com a fumaça
da lenha, ou carvão, queimados para aquecer a água e criar o vapor.
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Figura 29: Região do pistão que gera a força motriz e região da válvula carretel

Fonte: Autoria Própria

A Figura 30 mostra um ZOOM da região do came de comando. Este came gira em
torno de um pino, como mostrado na figura. Na realidade o came tem um movimento
oscilatório em torno desse pino durante o ciclo do movimento do pistão sincronizado com
todas as hastes. Este came também possuiu um rasgo por onde desliza o pino da haste B. A
posição deste pino dentro do rasgo faz com que o vapor seja admitido de acordo com a
necessidade da força motriz. Este pino também quando está posicionado junto do pino de
giro do came , faz com que o vapor sob pressão não seja introduzido no cilindro através da
válvula carretel. Portanto é a posição de locomotiva parada.
Este mesmo pino da haste B quando estiver acima do pino de giro do came faz com
que a válvula carretel direcione o vapor de tal forma que o movimento da roda seja
invertido, isto é, a locomotiva vai se locomover para trás.
Toda a mudança da posião do pino da haste B, como acima discutido, é realizada pelo
manobrista através da alavanca de comando que move a haste B para cima ou para baixo.
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Figura 30: Região do came de comando

Fonte: Autoria Própria

Nas próximas Figuras são apresentados os desenhos do mecanismo de Walschearts
para um ciclo do movimento do pistão .
Na figura 31 o pistão está um pouco depois do ponto morto inferior, iniciando o seu
deslocamento para a direita impulsionado pelo vapor sob pressão que é direcionado pela
válvula carretel e entra no cilindro pelo pórtico da esquerda. A força do pistão age na biela
gerando um torque que movimente a roda no sentido horário. O vapor de escape é expelido
pelo outro lado do pistão pelo pórtico da direita e pelo lado do cilindro do carretel.
O vapor de escape após deixar a válvula carretel é canalizado de tal forma a sair para
a atamosfera junto com a fumaça da queima da lenha ou do carvão. Por este motivo
ouvimos o barulho de saída do vapor sincronizado com o movimento de saída da fumaça.
Observa-se que a saída da fumaça mais vapor pela chamine não é de forma contínua, mas
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em jatos que dependem da velocidade da locomotiva. Nesta posição a manivela deslocou-se
20º do ponto morto interno.

Figura 31: Manivela a 20º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 32 o pistão continua seu movimento para a direita devido à força gerada na
sua superfície pelo vapor sob pressão, aumentando o torque sobre a roda devido à posição
relativa entre a biela e a manivela. O carretel pouco se deslocou em relação à posição
anterior devido aos movimentos das hastes sincronizadas pelo mecanismo de Walschaerts.
A manivela deslocou-se 40º após o ponto morto inferior.

Figura 32: Manivel a 40º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 33 a roda continua a girar no sentido horário e o pistão se desloca para a
direita. O vapor entre as extremidades do carretel é injetado no lado esquerdo do pistão,
seta vermelha. Ao mesmo tempo é expelido para a atmosfera pelo lado direito do carretel.
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Lembrar que o pino da manivela e o pino da haste E formam 90º. O pistão está um pouco
antes da metade do seu curso e vapor sob pressão continua sendo injetado.

Figura 33: Manivela a 75º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 34 a roda continua girando no sentido horário arrastada pela biela e o pistão
avança para a direita, agora, um pouco depois da metade do seu curso. O carretel desloca-se
um pouco para a direita, mas o furo do vapor sob pressão ainda está aberto, assim como o
furo do vapor sendo expelido. A manivela girou 110º após o ponto morto inferior. Observar
que o pino da haste B está na mesma posição no canal do came. Sendo assim o movimento
do carretel na válvula não muda , pois está sincronizado com o movimento das hastes.

Figura 34: Manivela a 110º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 35 o pistão continua avançando para a direita, assim como o carretel. Nesta
posição o furo de injeção do vapor, assim como o de saída do vapor, já estão parcialmente
fechados, mas o movimento continua como antes. Assim como nas posições anteriores a
alavanca de comando está na mesma posição, fazendo com que o pino da haste B também

44

permaneça na mesma posição dentro do canal de regulagem, como mostrado na Figura 35.
A manivela está deslocada 130º em relação ao ponto morto inferior.

Figura 35: Manivela a 130º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 36 a roda continua girando no sentido horário, o pistão continua se
deslocando para a direita, mas o furos de entrada e saída do vapor estão fechados. No lado
de saída do vapor ainda existe pouco vapor que deverá ser levemente comprimido pela
inércia do sistema, mas o deslocamento do pistão é pequeno nesta região em relação ao
ângulo de giro da roda. Tal fenômeno é semlhante ao que acontece num motor de
combustão interna quando a faísca ocorre antes do pistâo atingir o ponto morto superior,
gerando uma pressão contrária ao movimento do pistão. Nesta posição a manivela
deslocou-se 150º após o ponto morto inferior.

Figura 36: Manivela a 150º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 37 a roda continua girando e o pistão está exatamente no ponto morto
superior. A injeção de vapor sob pressão começa pelo portico do lado direito assim como o
vapor de escape está livre para ser conduzido para a atmosfera pelo pórtico esquerdo.

45

Todasa as hastes continuam o movimento sincronizado para que todos esses efeitos
aconteçam. Nesta posição a manivela e a biela estão alinhadas. A força gerada no pistão
resulta em nenhum torque na roda, de acordo com o mecanismo biela-manivela. Neste
ponto o pistão está totalmente parado . O ângulo de giro da manivela é de 180º.

Figura 37: Manivela a 180º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Em seguida o pistão começa a se movimentar para a esquerda e a roda continua com
sua velocidade constante a girar no sentido horário, conforme Figura 38. Um torque
pequeno é aplicado na roda devido a posição relativa entre a biela e a manivela, apesar de
força grande no pistão. O ângulo entre a linha do pino da manivela e o centro da roda e
entre a linha do pino da haste E e o centro da roda continua exatamente em 90º. A manivela
girou 200º após o ponto morto inferior. No sistema biela-manivela a manivela pode ter uma
velocidade de rotação constante mesmo com o movimento alternativo do pistão.

Figura 38: Manivela a 200º do PMI

Fonte: Autoria Própria

A Figura 39 mostra o pistão se deslocando para a esquerda e, através de sua biela
empurra a manivela fixa na roda, gerando um torque que faz com que a roda continue
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girando no sentido horário. Observar que o carretel praticamento não se movimentou,
continuando a injetar o vapor sob pressão pelo pórtico direito e expulsando o vapor pelo
pórtico esquerdo.A manivela deslocou-se 220º após o ponto morto inferior.

Figura 39: Manivela a 220º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na próxima figura, Figura 40, o vapor sob pressão continua empurrando o pistão para
a esquerda e aplicando um torque na roda. O vapor de escape continua sendo expulso pelo
pórtico da esquerda em direção à atmosfera. Quando observamos uma locomotiva em
movimento na sua chaminé o vapor é expulso duas vezes a cada volta da roda. Isto
acontece porque existem dois cilindros, um em cada lado da locomotiva. No entanto existe
uma defasagem de 90º das manivelas em cada roda. A manivela que faz parte da roda
deslocou-se 240º após o ponto morto inferior.

Figura 40: Manivela a 240º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 41 o pistão já está no meio do seu curso em direção à esquerda e o carretel
movimentou-se apenas um pouco para a esquerda, mantendo o pórtico de entrada do vapor
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sob pressão assim como o pórtico de saída, abertos. Todo esse sincronismo é mantido e
gerado pelo conjunto de hastes convenientemente dispostas e com suas medidas
previamente analisadas, as quais contituem o mecanismo de Walschearts. Nesta posição a
manivela deslocou-se 260º após o ponoto morto inferior.

Figura 41: Manivela a 260º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Neste instante, na Figura 42, o pistão passou passou a metade do seu curso e a roda
está próxima de completar uma volta, tendo percorrido 270º desde a posição relativa ao
ponto morto inferior. Ao mesmo tempo o movimento de deslocamento das hastes
continuam sincronizados. O carretel da válvula começa a se deslocar para a esquerda.

Figura 42: Manivela a 270º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 43 observar a posição relativa entre as hastes, assim como a posição do
pistão se deslocando para a esquerda e o carretel sendo movimentado mais um pouco,
também para a esquerda. A roda girou 290º em relação ao ponto morto inferior assim como
a manivela.
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Figura 43: Manivela a 290º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Agora, na Figura 44, o pistão se aproxima do ponto morto inferior, mas o vapor sob
pressão continua sendo injetado no cilindro gerando a força motriz. O vapor de escape
também continua sendo expulso pelo pórtico da esquerda em direção à atmosfera e junto
com a fumaça da fornalha.A válvula carretel começa a fechar os dois pórticos. A manivela
deslocou-se 310º em relação ao ponto morto inferior.

Figura 44: Manivela a 310º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Importante observar agora nesta Figura 45 que o pistão ainda continua com pequeno
movimento em direção ao ponto morto inferior, mas o vapor sob pressão começa a ser
injetado na lado esquerdo do pistâo. Apesar do vapor, neste instante, gerar uma força para a
esquerda , entretanto ela pouco contribui para produzir um torque contrário ao movimento
da roda, analogamente ao que aconteceu quando o pistão se aproximava do ponto morto
superior.
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Figura 45: Manivela a 330º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 46 o pistão está exatamente no ponto morto superior. O pistão está parado.
O vapor sob pressão está sendo injetado no cilindro gerando uma força no pistão que no
entanto não causa nenhum efeito de torque na roda motriz. Os pórticos continuam
completamente abertos.

Figura 46: Manivela a 360º do PMI

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 47 o vapor sob pressão, de acordo com a válvula carretel, continua
injetando o vapor sob pressão no lado esquerdo do pistão, gerando uma força que através da
biela e da manivela aplica um torque na roda motriz, embora de valor pequeno. Lembrar
que o ângulo de 90º anteriormente discutido permanece o mesmo, assim como o
movimento sincronizado das hastes. Esta posição é a mesma da Figura 31 e o conjunto das
hastes, pistão, válvula carretel e roda motriz completam um ciclo.
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Figura 47: Manivela completa o ciclo

Fonte: Autoria Própria

Esta sequência da 17 figuras apresentadas mostra como funciona o mecanismo de
Walschearts.
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8 CONCLUSÃO

Tendo sido que foi apresentado o funcionamento do mecanismo de Walschearts,
conclui-se que este trabalho obteve êxito diante do que foi proposto, atendendo o que foi
inicialmente programado. Este mecanismo inicialmente mostrado complicado teve seu
desenvolvimento pelo método de tentativa e erro concluído e principalmente devido às
visitas realizadas nos terminais ferroviários das instalações de Cruzeiro e Passa Quatro,
onde foi possível a visualização do funcionamento do mecanismo de Walschearts. Este será
muito útil didaticamente para a disciplina de projeto mecânico. Se comparado com os
outros tipos de mecanismo estudado nas disciplinas do curso de engenharia mecânica, este
mecanismo é relativamente complexo devido à quantidade de barras, ou hastes, envolvidas
assim como sua sincronização com os movimentos lineares do carretel da válvula e do
pistão gerador da força motriz.
Apesar de ser um mecanismo praticamente utilizado em todas as locomotivas a vapor
que ainda estão em uso no Brasil e em muitos países, o trabalho apresentado mostrou passo
a passo o funcionamento desse mecanismo. A inovação está no fato de que apesar de ser
um modelo mecanicamente bastante simples, traz a capacidade de ilustrar facilmente como
este importante sincronismo acontece. Em termos de comparação com o que se pode obter
da pouquíssima literatura disponível concluiu-se que os resultados obtidos estão de acordo
com a tabela apresentada no apêndice. Os modelos reais existentes também muito
auxiliaram na realização do trabalho. Sem a ajuda do CAD 2D ficaria quase impossível
realizar o trabalho manualmente, pois medidas de ângulos e ajustes muito precisos foram
necessários. Seria até possível realizar este trabalho, mas além de torná-lo enfadonho
devido às muitas operações geométricas realizadas, o tempo seria muito grande comparado
com o que foi realizado com o CAD 2D.
Por fim, este trabalho pode ainda demonstrar como múltiplas áreas da engenharia
podem se complementar, unindo-se conhecimentos tanto da área da engenharia mecânica
quanto da engenharia térmica e matemática com muita geometria. Este mecanismo, apesar
de ser estritamente mecânico, serviu para mostrar muita engenhosidade e imaginação de
Walschaerts.
Recomendam-se novos estudos completando e utilizando o trabalho realizado para,
através de uma sequência de desenhos, demonstrar como a locomotiva fica parada e como
ela avança em sentido contrário.
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