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RESUMO 

O trabalho se concentra em desenvolver, em base da norma ABNT NBR 8400, um 

guindaste articulado de pequeno porte para apoio a atividades de movimentação de carga em 

zona portuária entre pequenas embarcações, como barcos pesqueiros de pequeno porte, lanchas 

e barcos de apoio marítimo, e o píer. 

 

Palavras-chave: guindaste articulado, máquina de levantamento e movimentação de carga, 

ABNT NBR 8400. 
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ABSTRACT 

 

This document focuses on designing, based on ABNT NBR 8400, a small-sized 

knuckle boom crane, specifically made for lifting operations between a small vessel, such as a 

motorboat, a barge or a supply vessels and the harbour. 

 

 

 

Keywords: knuckle boom crane, lifting machinery, ABNT NBR 8400 

  



vi 

 

 

 



vii 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Figura 1.1 - Porto de Santos ......................................................................................... 2 

Figura 1.2 - Guindaste Torre ........................................................................................ 4 

Figura 1.3 - Guindaste Ship-To-Ship ........................................................................... 5 

Figura 1.4 - Ponte Rolante ............................................................................................ 6 

Figura 1.5 - Esteira Transportadora .............................................................................. 7 

Figura 1.6 - Guindaste Articulado ................................................................................ 7 

Figura 2.1 - Desenho básico da estrutura do equipamento......................................... 11 

Figura 2.2 - Diagrama de corpo-livre das lanças ........................................................ 16 

Figura 2.3 - Diagrama de Força Cortante ................................................................... 16 

Figura 2.4 - Diagrama de Momento Fletor................................................................. 17 

Figura 2.5 - Diagrama de corpo-livre das lanças devido a solicitação do peso ......... 19 

Figura 2.6 - Diagrama de Força Cortante devido a solicitação do peso ..................... 19 

Figura 2.7 - Diagrama de Momento Fletor devido a solicitação do peso .................. 20 

Figura 3.1 - Cilindro hidráulico e suas partes ............................................................ 26 

Figura 3.2 - Decomposição da força no cilindro secundário ...................................... 27 

Figura 3.3 - Ângulo do cilindro secundário ............................................................... 28 

Figura 3.4 - Desenho dimensional do cilindro da Hyva ............................................. 29 

Figura 3.5 - Cilindro Hyva ......................................................................................... 31 

Figura 3.6 - Decomposição da força no cilindro primário ......................................... 32 

Figura 4.1 - Exemplo de elementos de fixação de guindaste ..................................... 35 

Figura 4.2 - Suporte fêmea com olhal ........................................................................ 39 

Figura 4.3 - Pino de fixação ....................................................................................... 39 

Figura 4.4 - Suporte macho com olhal ....................................................................... 40 

Figura 5.1 - Sistema de Içamento ............................................................................... 41 

Figura 5.2 - Moitão RopeBlock .................................................................................. 43 

Figura 6.1 - Motor Hidráulico EATON JMF ............................................................. 50 

Figura 8.1 - Guindaste colapsado ............................................................................... 53 

Figura 8.2 - Operação de movimentação de carga ..................................................... 54 

Figura 8.3 - Cilindro após falha catastrófica .............................................................. 55 

 

 



viii 

 

 

 

  



ix 

 

 

 

  



x 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Dados do projeto ....................................................................................... 12 

Tabela 2 – Propriedades do aço ASTM A572 Gr.50 ................................................. 12 

Tabela 3 - Casos de Solicitação .................................................................................. 13 

Tabela 4 - Classe de Utilização .................................................................................. 14 

Tabela 5 - Estados de carga ........................................................................................ 14 

Tabela 6 - Estado de cargas ........................................................................................ 15 

Tabela 7 - Coeficiente de Majoração ......................................................................... 15 

Tabela 8 - Catálogo da Vallourec ............................................................................... 18 

Tabela 9 - Coeficiente dinâmico ................................................................................ 21 

Tabela 10 - Coeficiente aerodinâmico........................................................................ 22 

Tabela 11 - Pressão aerodinâmica .............................................................................. 23 

Tabela 12 - Valores de K ............................................................................................ 25 

Tabela 13 - Catálogo da Hyva .................................................................................... 30 

Tabela 14 - Dados dos cilindros da Hyva................................................................... 30 

Tabela 15 - Estado de solicitação ............................................................................... 42 

Tabela 16 - Classe de funcionamento......................................................................... 42 

Tabela 17 - Grupo do mecanismo .............................................................................. 43 

Tabela 18 - Catálogo RopeBlock ............................................................................... 44 

Tabela 19 - Valores do coeficiente Q ......................................................................... 45 

Tabela 20 - Catálogo da Caboluc ............................................................................... 46 

Tabela 21 - Catálogo de motores hidráulicos da EATON JMF ................................. 51 

Tabela 22 - Levantamento de custo ............................................................................ 58 

 

 

 

  



xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

LISTA DE SÍMBOLOS 

Letras romanas 

𝜎𝑒  tensão de escoamento, MPa 

𝜎𝑢  tensão de resistência à tração, MPa 

G  Módulo de Young, GPa 

𝑀𝑥  coeficiente de majoração, adimensional 

𝑆𝐺  solicitação devido ao próprio peso, MPa 

𝑆𝐿  solicitação devido à carga, Mpa 

𝑆𝐻  solicitação devido à movimentos horizontais, MPa 

𝑆𝑤  solicitação devido ao vento limite de serviço, MPa 

𝜓  coeficiente dinâmico, adimensional 

𝜎𝑎  tensão admissível, MPa 

P  fração mínima da carga máxima, adimensional 

𝑀𝑚á𝑥  momento fletor máximo, kNm 

𝑊𝑥,𝑚í𝑛 módulo de resistência à flexão admissível, cm³ 

𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 densidade linear, kg/m 

𝑀𝐿  momento fletor devido à carga, kNm 

𝑀𝐺   momento fletor devido ao próprio peso, kNm 

𝑊𝑥  módulo de resistência à flexão, kNm 

C  coeficiente aerodinâmica, adimensional 

A  maior área exposta à ação do vento, m² 

𝑃𝑎  pressão aerodinâmica, kPa 

𝐹𝑤  força do vento, kN 

𝑀𝑤  momento fletor devido à ação do vento, kNm 



xiv 

 

 

l  comprimento total das lanças, m 

h  altura da lança, m 

𝐹𝑦  força de compressão, kN 

𝐴𝑡  área do perfil da viga, m² 

c  distância entre o centro de gravidade da viga e um dos seus lados, m 

𝑀𝑓  momento fletor, kNm 

I  momento de inércia, 𝑐𝑚4 

𝑃𝐺   força devido ao próprio peso, kN 

𝑃𝐿  força devido à carga, kN 

𝑚𝐿  massa da carga, kg 

𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎 comprimento da lança primária, m 

𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎 comprimento da lança secundária, m 

t  espessura da viga, m 

g  gravidade, 𝑚 𝑠2⁄  

𝑆𝑐𝑟  curso do cilindro, m 

𝐿𝑚á𝑥  comprimento máximo do cilindro, m 

𝐿𝑚í𝑛  comprimento mínimo do cilindro, m 

𝐹𝑐𝑟 2  força sobre o cilindro secundário, kN 

𝐹𝑐𝑟 2,𝑦 força vertical sobre o cilindro secundário, kN 

𝐹𝑐𝑟 1  força sobre o cilindro primário, kN 

𝐹𝑐𝑟 1,𝑦 força vertical sobre o cilindro primário, kN 

𝑃𝐺,𝑠𝑒𝑐  força devido ao próprio peso da lança secundária, kN 

𝐴𝑐𝑖𝑙 𝑠𝑒𝑐 área do cilindro secundário, m² 

𝐴𝑐𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑖 área do cilindro primário, m² 



xv 

 

 

𝑃𝑠𝑒𝑐,𝑚á𝑥 pressão máxima admissível do cilindro secundário, MPa 

𝑃𝑝𝑟𝑖,𝑚á𝑥 pressão máxima admissível do cilindro primário, MPa 

d  diâmetro do cilindro, m 

𝜏𝑎  tensão cisalhante admissível, MPa 

𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜  força atuante sobre o pino de fixação, kN 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜  diâmetro do pino, m 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 𝑚í𝑛 1 diâmetro mínimo da articulação da coluna e da lança primária, m 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 𝑚í𝑛 2 diâmetro mínimo da articulação entre as lanças, m 

𝑑𝑐𝑟 𝑚í𝑛 1 diâmetro mínimo do olhal do cilindro primário, m 

𝑑𝑐𝑟 𝑚í𝑛 2 diâmetro mínimo do olhal do cilindro secundário, m 

𝑑𝑐  diâmetro do cabo, m 

Q  coeficiente do cabo, adimensional 

T  tração exercida sobre o cabo, daN 

𝑃𝑚𝑜𝑖𝑡ã𝑜+𝑐𝑎𝑏𝑜 força devido ao peso do moitão e do cabo, kN 

𝑁𝑐𝑎𝑏𝑜 número de cabos do moitão, adimensional 

𝑚𝑐𝑎𝑏𝑜 massa do cabo, kg 

𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑜 densidade linear do cabo, kg/m 

𝑙𝑐𝑎𝑏𝑜  comprimento do cabo, m 

𝑇𝑚í𝑛  torque mínimo necessário para rotação do equipamento, kNm 

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 torque para rotação da carga, kNm 

𝑇𝑙𝑎𝑛ç𝑎 torque para rotação das lanças, kNm 

𝑇𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 torque para rotação do equipamento contra força do vento, kNm 

𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 torque para rotação do equipamento, kNm 

𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  momento de inércia polar, 𝑐𝑚4 



xvi 

 

 

𝛼  aceleração angular, 𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄  



xvii 

 

 

SUMÁRIO 

Agradecimentos ............................................................................................................. i 

Resumo ........................................................................................................................ iii 

Abstract ........................................................................................................................ v 

Lista de ilustrações ..................................................................................................... vii 

Lista de tabelas ............................................................................................................ xi 

Lista de símbolos ....................................................................................................... xiii 

Sumário .................................................................................................................... xvii 

1 Introdução ............................................................................................................. 1 

1.1 Contexto socioeconômico do porto brasileiro ............................................... 1 

1.2 Máquina de levantamento e movimentação de carga.................................... 3 

1.2.1 Guindaste Torre ........................................................................................ 3 

1.2.2 Guindaste Ship-To-Ship ........................................................................... 4 

1.2.3 Ponte Rolante ............................................................................................ 5 

1.2.4 Esteira Transportadora .............................................................................. 6 

1.2.5 Guindaste Articulado ................................................................................ 7 

1.3 Projeto de guindaste articulado de pequeno porte ......................................... 8 

1.4 Metodologia .................................................................................................. 8 

2 Análise estrutural ................................................................................................ 10 

2.1 Solicitações da estrutura .............................................................................. 10 

2.2 Parâmetro de projeto ................................................................................... 11 

2.3 Casos de Solicitação .................................................................................... 12 

2.4 Classificações iniciais e coeficiente de majoração ...................................... 13 

2.5 Solicitações devido a carga de serviço ........................................................ 15 

2.6 Solicitações devido ao peso das lança ......................................................... 18 

2.7 Solicitações devido ao movimento horizontal ............................................ 20 

2.8 Solicitações devido a efeitos climáticos ...................................................... 21 



xviii 

 

 

2.9 Conferência pelo critério de aceitação ........................................................ 23 

2.10 Verificação de tensão máxima .................................................................... 24 

3 Seleção dos cilindros hidráulicos ....................................................................... 26 

3.1 Cilindro secundário ..................................................................................... 26 

3.2 Cilindro Primário ........................................................................................ 32 

4 Elementos de fixação ......................................................................................... 35 

4.1 Dimensionamento dos elementos de fixação do cilindro secundário ......... 36 

4.2 Dimensionamento dos elementos de fixação do cilindro primário ............ 37 

4.3 Dimensionamento dos elementos de fixação das lanças ............................ 37 

4.4 Seleção dos olhais e pinos de fixação ......................................................... 38 

5 Sistema de içamento........................................................................................... 41 

5.1 Classificação dos elementos ....................................................................... 42 

5.2 Seleção do moitão e do gancho .................................................................. 43 

5.3 Seleção do cabo de aço ............................................................................... 44 

6 Sistema de giro ................................................................................................... 48 

6.1 Seleção do motor hidráulico ....................................................................... 48 

7 Logística ............................................................................................................. 52 

8 Segurança operacional e manutenção ................................................................ 53 

8.1 Segurança operacional ................................................................................ 54 

8.2 Manutenção preventiva ............................................................................... 55 

8.3 Recomendações gerais ................................................................................ 56 

9 Análise Econômica ............................................................................................ 58 

10 Conclusão ........................................................................................................... 59 

11 Referência bibliográfica ..................................................................................... 61 

 

 

 



xix 

 

 

 





1 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com a evolução das áreas industriais de construção civil e portuárias, o território 

brasileiro precisou ser adaptado não apenas focando no abastecimento e movimentação do 

material e equipamento necessário ao longo do seu vasto território diversificado, como 

máquinas que facilitassem a movimentação de objetos de peso para as grandes construções, que 

marcam as cidades de grande porte. Máquinas de movimentação de carga são empregadas em 

qualquer indústria que requer o levantamento de altas cargas ou movimentação constante de 

grande volume de material. 

Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto de guindaste 

articulado com lança retrátil de pequeno porte. Estes equipamentos são típicos de beira de caís 

para apoio na movimentação de carga entre navio-caís. O escopo desse trabalho abrange, mas 

não se limita, à: análise de distribuição de carga estática, por via analítica e por modelagem 

computacional, seleção de parâmetros de operação (como velocidade máxima permitida para 

levantamento de carga), seleção de material e análise econômica. 

1.1 CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DO PORTO BRASILEIRO 

O comércio externo brasileiro e o desenvolvimento de suas grandes metrópoles 

estiveram inerentemente ligados ao crescimento das zonas portuárias do país ao longo de sua 

colonização. Segundo Caldas (2008), mesmo antes da chegada portuguesa, estudos comprovam 

que ainda na primeira metade do século XVI, é possível verificar pequenas aglomerações 

civilizatórias em torno das águas brasileiras, com rudimentares atracadouros. É possível ainda 

inferir a importâncias dessas civilizações verificando que as próprias capitais brasileiras foram 

inicialmente formadas em torno de portos de exportação (Salvador e Rio de Janeiro). A se ter 

uma ideia do incentivo português, somente entre 1812 e 1815, 40 embarcações foram 

produzidas na região de Salvador (CALDAS, 2008). 

Em 1808, foi assinada a Carta Régia de Abertura dos Portos, ato que iniciou o Brasil 

como potência no comércio mundial não mais como abastecimento apenas para Portugal, mas 

como a iniciação de um comércio independente que favoreceria sua colonização. Hoje, não 

apenas a economia da região Norte está intrinsicamente conectada ao resto da nação através de 

vias náuticas, como as principais cidades do Sul ao Nordeste brasileiro tem sua economia 
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voltada para exportação favorecida principalmente pela criação de portos grandes e de 

reconhecimento global. 

A teoria das vantagens comparativas, onde todo o país se interessaria na especialização 

da produção dos bens em sua disposição por conta de suas favoráveis condições produtivas 

explicam o dinamismo do comércio mundial e o crescimento do PIB mundial em 1880 em 20%, 

no qual o Brasil participou com produção de café e borracha. Ao longo do desenvolvimento da 

sociedade brasileira, a geografia portuária acompanhou a industrialização e as transformações 

do espaço econômico nacional. A industrialização de São Paulo culminou no famoso porto de 

Santos, recebedor de imenso investimento siderúrgico, químico e petroquímico, 

exemplificando a ideia de um complexo brasileiro industrial-portuário (MONIÉ, 2011).  

 

Figura 1.1 - Porto de Santos 

Fonte: https://www.portosenavios.com.br/noticias/portos-e-logistica/porto-de-santos-preve-r-7-bilhoes-em-arrendamentos-

e-acessos-em-2021 (15/03/2021 18:58) 

A difusão de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação possibilitaram a 

integração entre o fluxo de informação entre os atores de rede produtiva e a logística. Na 

logística dos transportes marítimos, os contêineres, em 2008, sozinhos foram responsáveis por 

80% das trocas internacionais em volume, cerca de 8 bilhões de toneladas de bens (UNCTAD, 
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2008), grande economia do transporte de materiais e possibilidade gerada por inovações 

tecnológicas e organizacionais. 

O crescimento dos portos e as inovações tecnológicas não apenas permitem as boas 

relações externas do Brasil como exportador de alimentos e importador de maquinário, assim 

como em qualquer setor comercial que ofereça trabalho à população, por vez, reafirma a criação 

de uma civilização voltada para o comércio portuário, que não apenas trabalhará diretamente 

com as embarcações de grande porte, como também se desenvolverá para o sustento da 

sociedade ao entorno (setores como pesca, lanchas de transporte de homens ao mar e pequenas 

cargas, barcos de apoio), que também gerará pequenas embarcações que precisam de maiores 

desenvolvimentos. Desta forma, é importante destacar a necessidade do investimento 

tecnológico também no mercado náutico voltado para o comércio interno. 

1.2 MÁQUINA DE LEVANTAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA 

Máquinas de movimentação de carga são empregados em qualquer indústria que 

requer o levantamento de altas cargas ou movimentação constante de grande volume de material. 

As áreas mais emblemáticas são a de construção civil e portuária pelo uso de guindastes de 

grande porte, que marcam o panorama de várias cidades. 

A baixa disponibilidade desse maquinário pode inviabilizar completamente operações 

inteiras. De acordo com Miranda (2019), os guindastes de unidades marítimas de produção de 

petróleo são vitais para a continuidade das operações de exploração de hidrocarboneto. São eles 

que embarcam e desembarcam suprimentos, materiais e químicos, assim como são uma 

alternativa no caso de emergência na unidade. 

Existem hoje uma ampla gama de maquinário, cada um desenvolvido para um tipo 

específico de serviço. Podemos aqui citar alguns dos principais: o guindaste torre, o porteiner, 

a ponte rolante e o guindaste articulado. Nas seções seguintes serão apresentados de maneira 

breve cada um desses equipamentos. 

1.2.1 Guindaste Torre 

Os guindastes torre, ou gruas, são grandes estruturas treliçadas com base fixa usadas 

para içamento de carga, permitindo movimentos verticais e horizontais da carga. A torre 

sustenta a lança e a contralança que funciona como contrapeso. A lança, por sua vez, é equipada 

com um trolley que se move ao longo de sua extensão sustentando o gancho. São equipamento 
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amplamente usados na construção civil e em regiões portuárias pelo amplo alcance de sua lança 

tanto no eixo radial quanto no vertical. 

 

Figura 1.2 - Guindaste Torre 

Fonte: https://engiobra.com/guindastes-torre/ (15/04/2021 19:32) 

1.2.2 Guindaste Ship-To-Ship 

O guindaste Ship-To-Shore, ou porteiner, é um equipamento de levantamento de carga 

desenvolvido especificamente para o carregamento e descarregamento de contêiner em navios 

cargueiros. São amplamente utilizados em portos em torno do mundo. 
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Figura 1.3 - Guindaste Ship-To-Ship 

Fonte: https://www.liebherr.com/shared/media/corporate/images/about-

liebherr/portrait/divisions/liebherr_maritime_krane_img_710.jpg (15/04/2021 20:17) 

1.2.3 Ponte Rolante 

A ponte rolante consiste em um sistema de levantamento de carga, responsável pelo 

levantamento vertical da carga, apoiado em trilhos e vigas de rolamento. Através do sistema de 

translação do carro e do sistema de translação da ponte, o equipamento é capaz de fazer a 

movimento horizontal e de translação, respectivamente. São equipamentos típicos de 

almoxarifados e armazéns, portos e linhas de produção industriais. 
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Figura 1.4 - Ponte Rolante 

Fonte: http://www.kitcranes.com.br/alinhamento-ponte-rolante.html (19/09/2021 18:24) 

1.2.4 Esteira Transportadora 

A esteira transportadora, ou transportadora de correia, é um equipamento de 

movimentação contínua sobre um caminho definido. A máquina é composta por múltiplas 

polias que movimentam uma superfície, permitindo o carregamento da carga. Essas esteiras são 

mais vistas em linha de produção industriais e distribuidoras, onde a velocidade do processo 

está diretamente atrelada a sua automação e padronização. 
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Figura 1.5 - Esteira Transportadora 

Fonte: http://www.lamotriz.ufc.br/Artigos/Artigos/artigo%5B27%5D.pdf (20/02/2021 22:15) 

1.2.5 Guindaste Articulado 

O guindaste articulado é um equipamento de içamento e movimentação de carga, 

compostos por um pedestal, lança primária e lança secundária, além de roldanas e cabo de 

elevação. Também é comum a presença de uma terceira lança retrátil que funciona como uma 

extensão da lança secundária. O acionamento desse guindaste é tradicionalmente feito por uma 

unidade hidráulica, ou HPU, que aciona os cilindros hidráulicos apoiados em cada braço, 

gerando assim o movimento.  

 

Figura 1.6 - Guindaste Articulado 

Fonte: http://www.liderguindastes.com.br/produtos/guindaste-veicular/guindaste-articulado-modelo-lm-09604 (18/09/2021 

19:20) 
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1.3 PROJETO DE GUINDASTE ARTICULADO DE PEQUENO PORTE 

Esse trabalho consiste em um projeto de guindaste articulado de pequeno porte para 

operações com embarcações de pequeno porte, como barcos pesqueiros, lanchas e barcos de 

apoio marítimo. O equipamento será fixado na beira de cais, em base fixa, operando no 

levantamento e movimentação de carga entre o porto e as embarcações. As cargas levantadas 

são diversas, sem padrão de forma ou dimensão ou peso. 

O equipamento, por atender indústrias menores, deve ser otimizado para minimizar 

custos, seja custo de compra, de manutenção ou operacionais. Foi também considerado a 

importância da confiabilidade e segurança operacional para a continuidade operacional. Dessa 

forma, foi decidido o projeto de um guindaste de duas lanças e acionamento concentrado em 

uma unidade hidráulica única. 

1.4 METODOLOGIA 

O trabalho é feito em base nas regras estabelecidos na norma técnica ABNT NBR 8400 

“Cálculos de equipamento de levantamento e movimentação de carga”. A norma estabelece os 

critérios para aceitação e validação dos resultados encontrados. Todos os cálculos e verificações 

feitas nesse trabalho serão baseados nessas regras. 

O trabalho está dividido em: 

• Capítulo 1: contextualização, motivação e metodologia do trabalho; 

• Capítulo 2: dimensionamento das lanças e colunas do guindaste, a partir das 

tensões atuantes no equipamento, derivadas das solicitações do equipamento. 

Será considerado a tensão de escoamento do material para tensões de 

compressão, de tração e de cisalhamento, assim como cálculo de flambagem 

global da coluna e da lança; 

• Capítulo 3: seleção dos cilindros hidráulicos, responsáveis pelo movimento das 

lanças; 

• Capítulo 4: seleção dos elementos de fixação, responsáveis por unir a estrutura 

do equipamento e os cilindros; 

• Capítulo 5: seleção do sistema de içamento responsável pelo levantamento e 

sustentação da carga. Esse sistema consiste no cabo de aço e no moitão; 
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• Capítulo 6: seleção do sistema de giro, responsável pela rotação da coluna do 

equipamento; 

• Capítulo 7: noções gerais de logística e instalação da máquina no local de 

atuação; 

• Capítulo 8: estudo dos parâmetros operacionais essenciais para a segurança e 

integridade do equipamento ao longo de sua vida útil; 

• Capítulo 9: análise econômica compilando o valor das peças da máquina e 

comparando os valores encontrados com equipamento similares no mercado; 

• Capítulo 10: conclusão do trabalho, onde será compilado todos os resultados 

encontrados e descritos possíveis trabalhos futuros que devem ser feitos em 

cima do que foi desenvolvido nesse documento. 
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2 ANÁLISE ESTRUTURAL 

O trabalho consiste no projeto de um guindaste articulado de pequeno porte para 

operações de levantamento e movimentação de carga em zona portuária. Esse guindaste é 

pensado para operações para barcos pesqueiros, lanchas e outras movimentações de carga entre 

o porto e embarcações de pequeno porte. As cargas levantadas são diversas em seu formato e 

peso, no entanto não excedem 1,5 toneladas com frequência. Os ciclos de operação duram em 

torno de 20 minutos e ocorrem em torno de 25 a 30 vezes por dia para uma operação de 10 anos. 

O equipamento está sujeito à ação do tempo, podendo ser atingido fortes rajadas e vento, e está 

em direto contato com um ambiente úmido, propício para corrosão agressiva. 

Esta seção apresenta uma análise das tensões atuantes na estrutura do guindaste 

articulado usando como referência os critérios e instruções estabelecidos na norma ABNT NBR 

8400. Estes cálculos serão usados para o dimensionamento das lanças primárias e secundárias, 

assim como a coluna do equipamento. 

2.1 SOLICITAÇÕES DA ESTRUTURA 

A norma estabelece que o cálculo da estrutura do equipamento deve ser feito em base 

das tensões atuantes decorrentes das solicitações de serviço. Essas solicitações são: 

As principais exercidas sobre a estrutura do equipamento suposto imóvel no estado de 

carga mais desfavorável; 

• As devidas ao movimento vertical; 

• As devidas ao movimento horizontal; 

• As devidas aos efeitos climáticos; 

• Entre outras. 

Essas solicitações são oriundas do tipo de operação executada assim como o meio do 

guindaste, portanto deve se ter em mente a finalidade do equipamento em mente e o tipo de 

serviço que ele será submetido, conforme estabelecido no primeiro capítulo. 

Nos subcapítulos a seguir, serão apresentados os parâmetros de entrada e serão 

calculados o coeficiente de majoração, a solicitação devido a carga de serviço, a solicitação 

devido ao peso do equipamento, o coeficiente dinâmico e solicitação devido ao vento. 
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No subcapítulo final, será feito o cálculo de flambagem e tensões compressivas a fim 

de garantir que o pedestal do guindaste sustentas as cargas solicitadas. 

2.2 PARÂMETRO DE PROJETO 

O guindaste na sua forma dobrada é apresentado com indicações dos nomes de cada 

parte na figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Desenho básico da estrutura do equipamento 

Fonte: Autoria Própria 

Em sua forma estendida, o guindaste conta com 2,5 metros de alcance horizontal com 

a lança retraída e 3,5 metros com a lança estendida. Veja a tabela 1 detalhando os dados do 

projeto. 

 

 

 

 



12 

 

Tabela 1 - Dados do projeto 

Dados Valor 

Altura do pedestal (mm) 750,00 

Comprimento da lança primária (mm) 1.000,00 

Comprimento da lança secundária (mm) 1.500,00 

Capacidade de carga (kg) 5.000,00 

Perfil da viga Quadrada 

 

Fonte: Autoria Própria 

Considerando o tipo de serviço e o ambiente de operação, foi selecionado o material 

ASTM A572 Gr. 50, um aço alta resistência e baixo liga (ARBL) amplamente utilizado em 

estruturas metálicas, pela sua boa resistência mecânica e boa ductilidade. A tabela 2 apresenta 

as propriedades do material 

Tabela 2 – Propriedades do aço ASTM A572 Gr.50 

Dados  Valor 

Tensão de Escoamento (𝜎𝑒) 415 MPa 

Tensão de Resistência à Tração (𝜎𝑢) 520 MPa 

Módulo de Young (G) 80 GPa 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

2.3 CASOS DE SOLICITAÇÃO 

A norma NBR 8400 estabelece três casos de solicitações, cada tipo está relacionado as 

condições operacionais do equipamento. O primeiro caso, serviço normal sem vento, está 

relacionado a contextos onde o equipamento não sofre efeito direto do clima, em especial do 

vento. O segundo, serviço normal com vento limite de serviço, está relacionado a operações 

que sofrem efeito do clima, porém que são estabelecidos limites para a operação do 

equipamento. O terceiro e último caso, solicitações excepcionais, está relacionado a contextos, 

onde o equipamento deve se manter operacional até mesmo em eventos climáticos extremos 

como fortes rajadas de ventos ou tufões. 
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O guindaste projetado se encaixa na segunda categoria, pois deve operar na costa 

brasileira, que mesmo sem alta frequência de eventos extremos ainda possui a presença de 

ventos constante de velocidade leve a moderada. Para esse caso de solicitação, a equação 

governante, que funciona como critério de aceitação, é a equação 1. 

 
𝑀𝑥 × (𝑆𝐺 + 𝜓 × 𝑆𝐿 + 𝑆𝐻) + 𝑆𝑤 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 (1) 

 

Onde, 𝑀𝑥  é o coeficiente de majoração de majoração, 𝑆𝐺  é a solicitação devido ao 

próprio peso, 𝜓 é o coeficiente dinâmico, 𝑆𝐿 é a solicitação devido à carga do serviço, 𝑆𝐻 é a 

solicitação devida aos movimentos horizontais, 𝑆𝑤 é a solicitação devido ao vento limite de 

serviço e 𝜎𝑎𝑑𝑚 é a tensão máxima admissível. 

Para o caso II de solicitação, se define a tensão admissível como aproximadamente 

75% da tensão de resistência a tração, conforme apresentado na tabela 3. 

Tabela 3 - Casos de Solicitação 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

Assim, pode se estabelecer a equação 2. 

 

𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑢

1,33
= 391𝑀𝑃𝑎 

(2) 

 

Substituindo a equação 2 na equação 1, tem-se a equação 3.  

 
𝑀𝑥 × (𝑆𝐺 + 𝜓 × 𝑆𝐿 + 𝑆𝐻) + 𝑆𝑤 ≤ 391𝑀𝑃𝑎 (3) 

 

2.4 CLASSIFICAÇÕES INICIAIS E COEFICIENTE DE MAJORAÇÃO 

De acordo com a norma, o equipamento deve ser classificado de acordo com o tipo de 

serviço que será executado, a fim de estabelecer as solicitações do projeto. As duas primeiras 
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classificações são referentes a classe de utilização, que se refere a quantos ciclos a máquina será 

submetida, e ao estado de carga, que se refere a fração da carga máxima frequentemente 

levantada. As tabelas 4 e 5 apresentam as classificações da classe de utilização e do estado de 

carga, respectivamente. 

Tabela 4 - Classe de Utilização 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

 

Tabela 5 - Estados de carga 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

Como já discutido, o tipo de operação desse guindaste exige o levantamento de cargas 

leves em serviços intermitentes. Dessa maneira, podemos classifica-lo como um equipamento 

de classe de utilização B e estado de carga 1. 

O próximo passo é a classificação da estrutura a partir das classes previamente 

determinadas. Esses grupos, indicados na tabela 6, classificam a estrutura como um conjunto 

para caracterização do coeficiente de majoração, indicado na tabela 7. 
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Tabela 6 - Estado de cargas 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

 

Tabela 7 - Coeficiente de Majoração 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

Pela tabela 6, sabe-se que, com a Classe de Utilização B e o Estado de Carga 1, a 

estrutura do equipamento é classificado como 3 e, consequentemente, pela tabela 7, o valor do 

coeficiente de majoração é 1. 

2.5 SOLICITAÇÕES DEVIDO A CARGA DE SERVIÇO 

Como já estabelecido anteriormente, os cálculos de tensões devem ser feitos com o 

equipamento na posição mais desfavoráveis que, dentro da amplitude de trabalho, requer ambas 

as lanças na horizontal completamente estendidas. Dessa maneira, modelaremos o conjunto de 

lanças como uma única viga e a carga de serviço como uma força localizada na extremidade 

direita da viga. A figura 2.2, 2.3 e 2.4 mostram o diagrama de corpo livre das lanças, o diagrama 

da força cortante e diagrama de momento cortante, respectivamente. 



16 

 

 

Figura 2.2 - Diagrama de corpo-livre das lanças 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 2.3 - Diagrama de Força Cortante 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 2.4 - Diagrama de Momento Fletor 

Fonte: Autoria Própria 

Pela análise estática das lanças, conclui-se que o ponto máximo de momento fletor se 

encontra no ponto de apoio entre o cilindro hidráulico e a lança primária. O valor do momento 

fletor máximo, 𝑀𝑚á𝑥, é, portanto, 107,811 kNm.  

O módulo de resistência à flexão mínima admissível pode assim ser encontrado pela 

equação 4. 

 

𝑊𝑥,𝑚í𝑛 =
máx (𝑀𝐿(𝑥))

𝜎𝑎𝑑𝑚
=

𝑀𝑚á𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
 

(4) 

 

Isso resulta em: 

𝑊𝑥,𝑚í𝑛 =
107,811 𝑘𝑁𝑚

391 𝑀𝑃𝑎
= 2,757 × 10−4 𝑚3 = 275,7 𝑐𝑚3 

 

Pela tabela 8, tabela retirada do catálogo da empresa Vallourec, foi selecionado uma 

viga de perfil tubular quadrado 175x175 com 𝑊𝑥  igual a 380𝑐𝑚3  e densidade linear de 

71,7 𝑘𝑔 𝑚⁄ .  

Dessa forma, a solicitação devido a carga de serviço é: 

𝑆𝐿 =
𝑀𝐿

𝑊𝑥
=

107,811

3,8 × 10−4
= 283,71316 𝑀𝑃𝑎 
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Tabela 8 - Catálogo da Vallourec 

 

Fonte: VALLOUREC, 2019. 

2.6 SOLICITAÇÕES DEVIDO AO PESO DAS LANÇA 

Com base na densidade linear da viga selecionada, pode-se modelada a solicitação 

devida ao próprio peso das lanças como uma carga distribuída ao longo de toda seção da viga, 
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conforme as figuras 2.5, 2.6 e 2.7, que mostram respectivamente o diagrama de corpo livre das 

lanças, o diagrama de força cortante e o momento fletor. 

 

Figura 2.5 - Diagrama de corpo-livre das lanças devido a solicitação do peso 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 2.6 - Diagrama de Força Cortante devido a solicitação do peso 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 2.7 - Diagrama de Momento Fletor devido a solicitação do peso 

Fonte: Autoria Própria 

Da mesma forma que na última solicitação, o momento fletor máximo da solicitação 

devido ao peso da própria viga se encontra entre o cilindro hidráulica e a lança primária. O valor 

do momento fletor máximo é, portanto, 1,326 𝑘𝑁𝑚. Consequentemente, o valor da solicitação 

é: 

𝑆𝐺 =
𝑀𝐺

𝑊𝑥
=

1,326

3,8 × 10−4
= 4,47529 𝑀𝑃𝑎 

2.7 SOLICITAÇÕES DEVIDO AO MOVIMENTO HORIZONTAL 

As solicitações devido aos movimentos verticais são decorrentes do içamento brusco 

das cargas durante as operações de movimentação. Na equação 3, esses esforços são 

considerados na forma do coeficiente dinâmico (𝜓), que leva em consideração a faixa de 

velocidade de elevação de carga para ser definido. Os valores do coeficiente dinâmico estão na 

tabela 9. 
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Tabela 9 - Coeficiente dinâmico 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

Novamente, deve se ter em mente o tipo de operação que o equipamento irá executar 

a fim de definir corretamente o coeficiente dinâmico, que no caso desse trabalho é a 

movimentação de carga entre um caís e um barco de pequeno porte, que por natureza fica à 

mercê do movimento e swell das ondas. Ou seja, não se pode garantir estabilidade vertical em 

um dos pontos de içamento. Dessa forma, pode-se afirmar que faixa de velocidade é acima de 

1,5 𝑚 𝑠2⁄  e, consequentemente, pode-se afirmar que o coeficiente dinâmico é: 

𝜓 = 1,3 

2.8 SOLICITAÇÕES DEVIDO A EFEITOS CLIMÁTICOS 

De acordo com a norma NBR 8400, as solicitações devido aos efeitos climáticos são 

decorrentes de dois fenômenos, temperaturas extremas e fortes rajadas de ventos. Para a 

operação em mente, pode-se garantir que, mesmo em casos extremos, as temperaturas não 

excedem 50°C ou são inferiores a -10°C, portanto o vento é o único fator que precisa ser 

considerado nessa solicitação. 

É preciso, então, calcular o valor da força do vento sobre a lança que pode ser feito a 

partida equação 5. 

 
𝐹𝑤 = 𝐶 × 𝐴 × 𝑃𝑎 (5) 

 

Onde, 𝐹𝑤 é a força do vento, C é o coeficiente aerodinâmico, A é a maior área exposta 

a ação do vento e 𝑃𝑎 é a pressão aerodinâmica. 
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A tabela 10 mostra os coeficientes aerodinâmicos para cada tipo de projeto de lança. 

Considerando que o guindaste usa lança com seção quadrada, é preciso determinar a razão 𝑙 ℎ⁄ , 

sendo 𝑙 o comprimento total das lanças e ℎ a altura da lança. 

𝑙

ℎ
=

2,5

0,175
= 14,29 

Pode se concluir que o coeficiente aerodinâmico, C, é 1,6. 

Tabela 10 - Coeficiente aerodinâmico 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

O maior valor possível da solicitação devido ao vento requer que essa força seja 

perpendicular a lança, ou seja que para maximizar o efeito da força, o vento deve incidir na 

lateral da lança. Dessa maneira, a área é: 

𝐴 = 0,25 × 0,16 = 0,4 𝑚2 

Como o guindaste em sua posição mais vertical possível não excede 20 metros de 

altura em relação ao solo, a velocidade do vento limite de serviço é 20 𝑚 𝑠2⁄  e, portanto, a 

pressão aerodinâmico atuante no guindaste é 250 𝑁 𝑚2⁄ , conforme tabela 11. 
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Tabela 11 - Pressão aerodinâmica 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

Assim, juntando essas informações com a equação 5, pode-se concluir que a força 

atuante na lança do guindaste é: 

𝐹𝑤 = 𝐶 × 𝐴 × 𝑃𝑎 = 1,6 × (0,175 × 2,5) × 250 = 0,175 𝑘𝑁 

Para calcular os esforços atuantes na lança, deve se modelar o vento como uma força 

uniforme distribuída ao longo de todo o comprimento da viga, da mesma forma que foi feito 

para a solicitação devido ao peso na seção 2.6. Assim, pode calcular o momento atuante usando 

a equação 6. 

 

𝑀𝑤 =
𝑙

2
× 𝐹𝑤 

(6) 

 

𝑀𝑤 =  
2,5

2
× 0,175 = 0,22 𝑘𝑁𝑚 

Dessa forma, a solicitação devida ao vento é: 

𝑆𝑤 =
𝑀𝑤

𝑊𝑥
=

0,22

3,8 × 10−4
= 0,57566 𝑀𝑃𝑎 

2.9 CONFERÊNCIA PELO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

Com todas as solicitações calculadas, pode se verificar se a estrutura se enquadra no 

critério de aceitação da norma com a equação 1. 

1 × (4,47529 + 1,3 × 283,71316) + 0,57566 ≤ 391𝑀𝑃𝑎 

373,87805 ≤ 391 
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A inequação é verdadeira, ou seja, a estrutura não falha pelo critério de aceitação da 

norma.  

2.10 VERIFICAÇÃO DE TENSÃO MÁXIMA 

Para garantir que a estrutura é estável, deve ser checar o critério de flambagem. O 

pedestal pode ser modelado como uma coluna excentricamente carregada pelo peso das lanças 

e da carga, no ponto de amplitude máxima das lanças. 

O cálculo de flambagem é, então, governado pela equação 7. 

 
𝐹𝑦

𝐴𝑡
+

𝑀𝑓 × 𝑐

𝐼
≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

(7) 

 

Onde 𝐹𝑦 é a força de compressão da viga, A é a área da viga que sofre a ação direta da 

força, 𝑀𝑓 é o momento fletor na seção considerada, c é a distância do centro de gravidade até o 

ponto mais extremo da área onde a força é aplicada e I é o momento de inércia da viga. 

A equação 8, mostra como a força de compressão, 𝐹𝑦, deve ser calculada e depois são 

apresentados os resultados. 

 
𝐹𝑦 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝐺 = [𝑚𝐿 + (𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎 + 𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎) × 𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟] × 𝑔 (8) 

 

𝐹𝑦 = [5.000 + (1 + 1,5) × 71,7] × 9,801 = 50,76183 𝑘𝑁 

A área da viga pode ser calculada conforme apresentado na equação 9, usando os 

valores retirados da figura 2.9. 

 
𝐴 = ℎ × ℎ − (ℎ − 𝑡) × (ℎ − 𝑡) = ℎ2 − (ℎ − 𝑡)2 (9) 

 

𝐴 = 0,1752 − (0,175 − 0,0142)2 = 4,77 𝑚2 

Usando o resultado encontrado na equação 8, pode se calcular o momento fletor 

atuante na viga de acordo com a equação 10. 
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𝑀𝑓 = 𝐹𝑦 × 𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑠 × cos 75° (10) 

 

𝑀𝑓 = 32,85 𝑘𝑁𝑚 

Considerando que a seção da viga é quadrada, a distância entre o centro de gravidade 

e o extremo da viga é a metade do comprimento do lado, conforme a equação 11. 

 

𝑐 =
𝑙

2
 

(11) 

 

𝑐 =
0,175

2
= 0,0875 𝑚 

Usando os valores encontrados na equação 7, pode se concluir que a viga suporta os 

esforços de compressão. Veja a tabela 12 com os valores do coeficiente K. 

(
50,76

4,77
+

32,85 × 0,0875

3,322 × 10−5
) × 10−3 ≤ 391 

97,76 ≤ 391 

Tabela 12 - Valores de K 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 
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3 SELEÇÃO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS 

Os cilindros hidráulicos são os mecanismos responsáveis pela movimentação das 

lanças do guindaste, a extensão ou retração dos cilindros muda a angulação das lanças entre si 

e entre o pedestal. O mecanismo é composto por uma câmara cilíndrica, ou liner. O liner é 

dividido por um pistão ou êmbolo que, por sua vez é conectado a uma haste. Fluido hidráulico 

é bombeado em um dos lados do liner, de maneira que o pistão é empurrado e, 

consequentemente, a haste é estendida ou retraída. A figura 3.1 indica cada componente do 

sistema. 

 

Figura 3.1 - Cilindro hidráulico e suas partes 

Fonte:https://img.oemoffhighway.com/files/base/acbm/ooh/image/2017/08/C74070572LLBZ_BLUE_LIGHT_BG_W_DOF.5

989d27a731df.png?auto=format%2Ccompress&q=70 (05/06/2021 15:45) 

No caso específico desse projeto, há dois cilindros: o cilindro primário é responsável 

pela movimentação da lança primária em relação ao pedestal do equipamento, enquanto o 

cilindro secundário é responsável pela movimentação da lança secundária em relação a lança 

primária. 

3.1 CILINDRO SECUNDÁRIO 

Pelas dimensões das lanças e amplitude de trabalho, pode se determinar o curso do 

pistão, ou seja, o quanto a haste precisa estender ou retrair para mover a lança. A equação 12 

apresenta como esse cálculo deve ser feito. 
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𝑆𝑐𝑟 = 𝑙𝑚á𝑥 − 𝑙𝑚í𝑛 (12) 

 

Sendo 𝑆𝑐𝑟  o curso do cilindro, 𝑙𝑚á𝑥  o comprimento máximo e 𝑙𝑚í𝑛  o comprimento 

mínimo. 

A fim de dimensionar corretamente o cilindro, é preciso determinar a força atuante 

sobre o mesmo no eixo vertical, conforme mostrado na figura 3.2. Para isso, será usada a 

equação 13 que decompõe o vetor força imposto sobre o cilindro para o seu componente vertical. 

 

Figura 3.2 - Decomposição da força no cilindro secundário 

Fonte: Autoria Própria 

 

 
𝐹𝑐𝑟 2,𝑦 = 𝐹𝑐𝑟 2 × cos 𝜃2 (13) 

 

A primeira parcela da equação 13 pode ser determinada a partir da equação 14 que 

soma a força peso da lança secundária com a força peso da carga de serviço. 

 
𝐹𝑐𝑟 2 = 𝑃𝐿 + 𝑃𝐺,𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜 = 𝑚𝐿 × 𝑔 + 𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 × 𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎 (14) 
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A secunda parcela da equação 13 pode ser determinada com auxílio da figura 3.3. 

 

Figura 3.3 - Ângulo do cilindro secundário 

Fonte: Autoria Própria 

Ao inserir as informações na equação 13, obtém-se o valor da força  𝐹𝑐𝑟 2,𝑦 conforme 

apresentado. 

𝐹𝑐𝑟 2,𝑦 = (5.000 × 9,801 + 71,7 × 1,5) × cos 13,23 = 47,85 𝑘𝑁 

Sabendo a força vertical atuante e o curso máximo de trabalho, foi selecionado o Hyva 

FEE 129-3-03460-231-K1567-HC, cilindro hidráulico com diâmetro do pistão, 𝑐, de 149 𝑚𝑚 

e pressão máxima, 𝑃𝑠𝑒𝑐,𝑚á𝑥 , de 190 𝑏𝑎𝑟. A figura 3.4, e as tabelas 13 e 14 apresentam o 

desenho e as tabelas do catálogo da Hyva, de onde as informações foram retiradas. 
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Figura 3.4 - Desenho dimensional do cilindro da Hyva 

Fonte: https://docplayer.com.br/10064644-Catalogo-de-produtos-hidraulicos.html (01/04/2021 20:56) 

https://docplayer.com.br/10064644-Catalogo-de-produtos-hidraulicos.html
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Tabela 13 - Catálogo da Hyva 

 

Fonte: https://docplayer.com.br/10064644-Catalogo-de-produtos-hidraulicos.html (01/04/2021 20:56) 

 

Tabela 14 - Dados dos cilindros da Hyva 

 

Fonte: https://docplayer.com.br/10064644-Catalogo-de-produtos-hidraulicos.html (01/04/2021 20:56) 

Então, pela equação 15, pode ser verificado se a pressão hidráulica máxima exigida do 

cilindro secundário é suportada pelo modelo selecionado. 

https://docplayer.com.br/10064644-Catalogo-de-produtos-hidraulicos.html
https://docplayer.com.br/10064644-Catalogo-de-produtos-hidraulicos.html


31 

 

 
𝐹𝑐𝑟,𝑦

𝐴𝑐𝑖𝑙 2
=

𝐹𝑐𝑟,𝑦

[𝜋 × (
𝑑
2)

2

]

≤ 𝑃𝑠𝑒𝑐,𝑚á𝑥 

(15) 

 

Ao inserir as informações na equação 15, pode se confirmar que o cilindro é capaz de 

suportar a solicitação de carga conforme apresentado. 

16,18 bar ≤ 190 𝑏𝑎𝑟 

A partir da tabela 14, pode se determinar que o peso do cilindro secundário, 𝑚𝑐𝑟 2, é 

129 𝑘𝑔. A figura 3.5 mostra uma imagem do cilindro selecionado. 

 

Figura 3.5 - Cilindro Hyva 

Fonte:https://www.truck-components.co.za/p/front-cylinder-hyva-alpha-fse/v/a110-3-03010-471-k1387-hc-29-48t 

(19/08/2021 18:58) 
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3.2 CILINDRO PRIMÁRIO 

O cilindro primário é responsável pela movimentação da lança primária em relação ao 

pedestal. O dimensionamento do cilindro primário segue os mesmos passos do 

dimensionamento do cilindro secundário apresentado na seção 3.1. A figura 3.6 mostra o 

projeto do mecanismo. 

 

Figura 3.6 - Decomposição da força no cilindro primário 

Fonte: Autoria Própria 

Considerando a dimensão da lança assim como a amplitude de trabalho, pode se 

determinar o curso do pistão pela equação 16. 

 
𝑆𝑐𝑟 = 𝑙𝑚á𝑥 − 𝑙𝑚í𝑛 (16) 
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A força atuante sobre o eixo vertical do cilindro pode ser determinada pela equação 

17. 

 
𝐹𝑐𝑟 1,𝑦 = 𝐹𝑐𝑟 1 × cos 𝜃1 (17) 

 

A primeira parcela da equação pode ser determinada somando as forças aplicadas na 

lança conforme equação 18. 

 
𝐹𝑐𝑟 1 = (𝑚𝑐𝑟 2 + 𝑚𝐿) × 𝑔 + 𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 × 𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎 (18) 

 

A segunda parcela pode ser calculada conforme a equação 19. 

 

cos 𝜃1 =
𝐿1

𝐻1
 

(19) 

 

Substituindo a equação 18 e 19 na equação 17, obtém-se a equação 20. 

 
𝐹𝑐𝑟 1,𝑦 = [(𝑚𝑐𝑟 2 + 𝑚𝐿) × 𝑔 + 𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 × 𝐿𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑎] × cos 𝜃 (20) 

 

Assim, é possível calcular a força vertical máxima aplicada sobre o cilindro primário, 

conforme apresentado. 

𝐹𝑐𝑟 1,𝑦 = [(129 + 5.000) × 9,81 + 71,7 × (1,5 + 0,7)] × cos 11,31° = 49,41 𝑘𝑁 

Como a força sobre o cilindro primário é maior do que a sobre o cilindro secundário, 

foi selecionado o Hyva FEE 129-3-03460-229A-K1385-HC com diâmetro, 𝑐2, de 169 mm e 

pressão de trabalho máxima, 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚,𝑚á𝑥,  de 190 bar ou 19.000 kPa. 

Usando a equação 15, pode-se determinar a pressão aplicada, que para ser aceita deve 

estar abaixo do valor de pressão de trabalho máxima do cilindro selecionado. Com os cálculos 

realizados nesta seção, pode se concluir que o cilindro suporta a solicitação de serviço. 

𝐹𝑐𝑟 1,𝑦

𝐴𝑐𝑖𝑙 1
=

𝐹𝑐𝑟 1,𝑦

[𝜋 × (𝑑 2⁄ )2]
≤ 𝑃𝑝𝑟𝑖𝑚,𝑚á𝑥 
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49,41

[𝜋 × (0,169 2⁄ )2]
= 2.202,68 kPa ≤ 19.000 kPa 

Com esses resultados, pode-se concluir que o modelo de cilindro selecionado é aceito 

pelo critério da norma em ambas as situações, como cilindro primário e cilindro secundário. 

Dessa forma, pode-se validar que o modelo é capaz de suportar as solicitações demandadas 

durante a operação da máquina. 
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4 ELEMENTOS DE FIXAÇÃO 

Elementos de máquina são componentes mecânicos, parte do conjunto da máquina, 

que podem exercer múltiplas funções dentro do contexto da máquina. Esses elementos podem 

ser rolamentos, eixos, parafusos de potência e pinos de fixação. O correto dimensionamento 

desses elementos é essencial para o bom funcionamento da máquina, assim como sua vida útil: 

subdimensionados eles serão pontos de falhas precoces e exigirão manutenções frequentes, 

porém superdimensionados eles aumentarão o custo da máquina, a tornando inviável 

economicamente. 

Neste capítulo, serão selecionados os elementos de fixação do conjunto do guindaste 

articulado, responsáveis por fixar os diversos componentes já selecionados, como a lança 

primária ao cilindro primário ou a lança primária à lança secundária. Esses elementos de fixação 

são os olhais e os pinos de fixação. Veja a figura 4.1 que mostra o encaixe entre os cilindros 

hidráulicos e o pino de fixação. No conjunto do guindaste, serão necessários à instalação de 

olhais e pinos entre a lança primária e a coluna, a lança primária e a lança secundária, assim 

como nas extremidades do cilindro primário e do cilindro secundário. 

 

Figura 4.1 - Exemplo de elementos de fixação de guindaste 

Fonte: https://www.aggressivehydraulics.com/wp-content/uploads/2015/08/AdobeStock_83243093-scaled.jpeg (30/06/2021 

21:30) 
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4.1 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO CILINDRO SECUNDÁRIO 

O cilindro secundário é fixado entre a lança primária e a lança secundária, permitindo 

a movimentação entre ambas. O conjunto de fixação consiste em um par de olhais que são 

soldados a estrutura e o pino de fixação. A única força atuante nesse conjunto é a força cortante 

no ponto de encaixe do olhal na lança. Essa força é derivada da solicitação da carga e foi 

calculada na análise estática no capítulo 2. Como essa força é aplicada no sentido radial do pino 

cilíndrico, pode-se afirmar que a tensão máxima atuante é a tensão cisalhante. 

Pode-se modelar o pino de fixação como um parafuso sob tensão cisalhante. De acordo 

com a tabela 14 da norma ABNT NBR 8400, deve se considerar um fator de segurança de 1,45 

sobre a tensão de escoamento do material do pino de fixação conforme apresentado na equação 

21. Com a tensão admissível, 𝜎𝑎, calculada, pode-se determinar a tensão cisalhante admissível, 

𝜏𝑎,  conforme a equação 22. O último passo é o cálculo do diâmetro mínimo do pino, 

apresentado na equação 23, para finalizar o dimensionamento. 

 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑒

1,45
 

(21) 

 

 

𝜏𝑎 =
𝜎𝑎

√2
 

(22) 

 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 = √
𝐹𝑝𝑖𝑛𝑜

4𝜋 × 𝜏𝑎𝑑𝑚
 

(23) 

 

Foi selecionado o ASTM A240 por apresentar alta tenacidade e alta durabilidade em 

ambientes agressivos. Sua tensão de escoamento, e, é 250 MPa. 

 

𝜎𝑎 =
250

1,45
= 172,41 𝑀𝑃𝑎 
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𝜏𝑎 =
172,41

√2
= 121,91 𝑀𝑃𝑎 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 𝑚í𝑛 𝑠𝑒𝑐 = √
49,005

4𝜋 × 121,91 × 103
= 0,0056 𝑚 = 5,6 𝑚𝑚 

4.2 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DO CILINDRO PRIMÁRIO 

O cilindro primário é responsável pelo movimento entre a coluna e a lança primária. 

O procedimento para o dimensionamento do seu olhal e do seu pino de fixação do cilindro 

primário é o mesmo do cilindro secundário apresentado no subcapítulo 4.1. Com base no 

material selecionado, deve-se calcular a tensão normal admissível e a tensão cisalhante 

admissível. Posteriormente, deve ser calculado o diâmetro mínimo admissível do pino de 

fixação. 

Foi selecionado o aço ASTM A240 a fim de manter um padrão na seleção dos materiais 

ao longo do equipamento. Consequentemente, a tensão normal admissível e a tensão cisalhante 

admissível são iguais às calculadas anteriormente. Dessa forma, o único parâmetro que muda é 

o valor da força aplicada no olhal, que é a força cortante no ponto de fixação do cilindro 

primário. 

𝑑𝑐𝑟 𝑚í𝑛 1 = √
408,375

4𝜋 × 121,91 × 103
= 0,0163 𝑚 = 16,3 𝑚𝑚 

4.3 DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DAS LANÇAS 

As lanças também requerem olhais em seus pontos de articulação, permitindo assim o 

movimento entre a lança primária e a coluna e entre a lança primária e a lança secundária. O 

procedimento para o dimensionamento desses olhais é o mesmo apresentado na seção 4.1 e 4.2. 

Mantendo a escolha do aço ASTM A240, o único parâmetro que será alterado é a força atuante. 

Dessa forma os diâmetros mínimos admissíveis para a articulação da coluna e da lança primária 

e para a articulação da lança primária e da lança secundária são, respectivamente: 
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𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 𝑚í𝑛 1 = √
359,37

4𝜋 × 121,91 × 103
= 0,0153 𝑚 = 15,3 𝑚𝑚 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 𝑚í𝑛 1 = √
49,005

4𝜋 × 121,91 × 103
= 0,0056 𝑚 = 5,6 𝑚𝑚 

4.4 SELEÇÃO DOS OLHAIS E PINOS DE FIXAÇÃO 

A seleção dos elementos de fixação deve ser feita em base de dois critérios principais. 

O primeiro critério é que os fixadores, tanto o olhal quanto o pino, devem suportar as tensões e 

forças atuantes dentro dos parâmetros de segurança da máquina. Essas forças são derivadas das 

solicitações de cargas já calculadas no capítulo 2. O segundo critério é a compatibilidade da 

geometria do olhal e do pino com a estrutura das lanças e coluna. 

O primeiro critério foi calculado nas seções 4.1, 4.2 e 4.3. Com o aço selecionado, foi 

calculado o diâmetro mínimo requerido para cada um dos casos e a conclusão foi que o maior 

diâmetro necessário seria 15,6 milímetros. A fim de padronizar os elementos, serão usados o 

mesmo olhal e o mesmo pino de fixação em todos os casos. 

O segundo critério requer que seja verificada a geometria das lanças e do cilindro. Pela 

estrutura selecionada para a lança do guindaste no capítulo 2, sabe-se que o perfil da viga é 170 

por 170 milímetros, ou seja, o olhal não pode exceder 170 milímetros de base. 

Com esses dois critérios, foi selecionado o suporte macho para fêmea e cilindro de 

código 69207 e o pino de fixação de código 68370 da Parker Hydraulics, apresentados nas 

figuras 4.2 e 4.3 respectivamente. O diâmetro dos elementos são 25,4 milímetros, o que os 

tornam aceitáveis com base no primeiro critério. A base do suporte é de perfil quadrado com 

dimensão de 165,10 milímetros, o que o torna aceitável no segundo critério. 
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Figura 4.2 - Suporte fêmea com olhal 

Fonte: PARKER HYDRAULICS. Cilindros Hidráulicos, 2005. 

 

Figura 4.3 - Pino de fixação 

Fonte: PARKER HYDRAULICS. Cilindros Hidráulicos, 2005. 

É necessário um suporte macho para encaixe do pino e do suporte fêmea entre as lanças 

e entre a lança primária e a coluna. Foi selecionado as dimensões do código 85361 indicado na 

figura 4.4 que faz parte do catálogo da Parker Hydraulics. 
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Figura 4.4 - Suporte macho com olhal 

Fonte: PARKER HYDRAULICS. Cilindros Hidráulicos, 2005. 

Com os olhais selecionados e os pinos de fixação selecionados, pode-se garantir que 

os elementos de máquina são compatíveis com as dimensões do equipamento, assim como 

atendem os critérios da norma. 
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5 SISTEMA DE IÇAMENTO 

O sistema de içamento de um guindaste articulado consiste em todas as peças 

responsáveis pela transmissão da força motriz que movimenta a carga verticalmente em relação 

as suas lanças. Mais especificamente, pode-se listar o cabo de aço, moitão e gancho como os 

três principais componentes do sistema de içamento. Nesse capítulo, serão selecionados todos 

esses três componentes para o guindaste usando como base as regras estabelecidas na norma 

NBR 8400, conforme ilustrado na figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Sistema de Içamento 

Fonte: https://images.stockfreeimages.com/1986/sfixl/19869838.jpg (05/06/2021 23:48) 
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5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS 

Para selecionar os mecanismos do sistema de içamento, é preciso antes classificá-los de 

acordo com a norma, de maneira similar com o que foi feito previamente no capítulo 2 para a 

estrutura das lanças. A primeira classificação solicitada pela norma é de acordo com seu estado 

de carga, ou seja, a norma exige que seja definido a fração mínima de carga máxima que os 

elementos são sujeitos com maior frequência. É esperado uma fração de carga de 𝑃 =  1 3⁄  nos 

mecanismos de içamento e, consequentemente, seu Estado de Carga é 2, conforme apresentado 

pela tabela 15. 

Tabela 15 - Estado de solicitação 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

A próxima classificação exigida pela norma é referente ao tempo médio de 

funcionamento diário estimado, que define sua Classe de Funcionamento. É esperado que o 

equipamento seja operado em torno de um terço do dia, oito horas por dia. Então, de acordo 

com a tabela 16, a classe de funcionamento dos mecanismos é V3. 

Tabela 16 - Classe de funcionamento 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 
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Tendo definido o Estado de Carga e a Classe de Funcionamento, pode-se definir que o 

grupo dos mecanismos é 2m, conforme a tabela 17. Essa classificação será usada nos próximos 

subcapítulos para determinar o diâmetro do cabo de aço. 

Tabela 17 - Grupo do mecanismo 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

5.2 SELEÇÃO DO MOITÃO E DO GANCHO 

Considerando que a carga máxima do projeto é 5 toneladas, foi selecionado a moitão da 

empresa RopeBlock modelo SRB 285.16.2.16.E que possui carga máxima de 16 toneladas e 

pesa de 95 kilogramas e é projetado para cabos de 16 milímetros, conforme figura 5.2 e tabela 

18. 

 

Figura 5.2 - Moitão RopeBlock 

Fonte: https://ropeblock.com/products/lifting-and-rigging-products/blocks-and-swivels/standard-reeve-crane-blocks/ 

(30/08/2021 19:40) 

https://ropeblock.com/products/lifting-and-rigging-products/blocks-and-swivels/standard-reeve-crane-blocks/
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Tabela 18 - Catálogo RopeBlock 

 

Fonte: https://ropeblock.com/products/lifting-and-rigging-products/blocks-and-swivels/standard-reeve-crane-blocks/ 

(30/08/2021 19:40) 

5.3 SELEÇÃO DO CABO DE AÇO 

Ao selecionar o cabo de aço para o sistema de içamento, deve se considerar a carga 

máxima do projeto e diâmetro e peso do cabo. Para determinar o diâmetro mínimo requerido, 

deve ser usada a equação 24, sendo Q o coeficiente do cabo e T a tração exercida sobre o 

mecanismo. 

 
𝑑𝑐 = 𝑄√𝑇 (24) 

 

Para determinar o valor do coeficiente Q, é necessário classifica-lo de acordo com a 

tabela 19. Conforme já discutido no subcapítulo 5.1, o grupo de mecanismo do cabo de aço é 

3m e, como se trata de um cabo não rotativo, pode-se afirmar que o valor do coeficiente Q é 

0,375. 

https://ropeblock.com/products/lifting-and-rigging-products/blocks-and-swivels/standard-reeve-crane-blocks/
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Tabela 19 - Valores do coeficiente Q 

 

Fonte: ABNT NBR 8400 (1984) 

A tração, por sua vez, é definida como cento e dez porcento da carga máxima de serviço 

multiplicada pelo fator dinâmico mais o peso do moitão e do cabo de aço dividido pelo número 

de cabos, conforme apresentado pela equação 25. Inicialmente, 𝑃𝑚𝑜𝑖𝑡ã𝑜+𝑐𝑎𝑏𝑜 será apenas o peso 

do moitão e, após a seleção do cabo, será feita uma verificação com o peso do cabo. 

 

𝑇 =
(1,1 × 𝜓 × 𝑃𝐿) + 𝑃𝑚𝑜𝑖𝑡ã𝑜+𝑐𝑎𝑏𝑜

𝑁𝑐𝑎𝑏𝑜𝑠
 

(25) 

 

Vemos o resultado da tração encontrada, assim como o diâmetro calculado do cabo, que 

será aproximado para 16 mm por questões de compatibilidade com o mecanismo do moitão. 

 

𝑇 =
[1,1 × 1,3 × (5.000 × 9,801 × 10−1)] + 95 × 9,801 × 10−1

4
= 1.775,21 𝑑𝑎𝑁 

 

𝑑𝑐 = 0,375 × √1.775,21 = 15,80 𝑚𝑚 

 

A tabela 20 apresenta o catalogo de cabos de aço da empresa Caboluc. Sabendo que o 

cabo tem em torno de 60 𝑚 de comprimento, pode se calcular que a massa do cabo é 62,64 𝑘𝑔, 

conforme a equação 26. 
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Tabela 20 - Catálogo da Caboluc 

 

Fonte: http://www.caboluc.com.br/cabosdeaco.html (02/09/2021 17:45) 

 

 
𝑚𝑐𝑎𝑏𝑜 = 𝜌𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑏𝑜 × 𝑙𝑐𝑎𝑏𝑜 (26) 

 

Com a massa do cabo calculada, deve ser recalcular o valor da tração do cabo e, 

consequentemente, o diâmetro para verificar os resultados. 

 

𝑇 =
[1,1 × 1,3 × (5.000 × 9,801 × 10−1)] + (95 + 62,64) × 9,801 × 10−1

4
 

 

T = 1.790,55 𝑑𝑎𝑁 

http://www.caboluc.com.br/cabosdeaco.html
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𝑑𝑐 = 0,375 × √1.775,21 = 15,87 𝑚𝑚 

 

Ou seja, a escolha de um cabo de 16 mm é válida e atende as especificações da norma. 

O próximo passo é garantir que o cabo selecionado tem capacidade para aguentar a carga 

solicitada dentro do fator de segurança esperado, que para esse tipo de operação é 5. Essa 

verificação é feita a partir da equação 27. 

 

𝐹𝑆 =
𝐶𝑅𝑀

𝐶𝑇
 

(27) 

 

𝐶𝑅𝑀 = 5 × 17,9055 = 89,5275 < 20600 

Com a verificação, confirma-se que o diâmetro definido para o cabo de aço é capaz de 

suportar as solicitações de cargas a serem içadas. Assim, o sistema de içamento selecionado 

atende os critérios da norma NBR 8400. 
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6 SISTEMA DE GIRO 

Um típico guindaste articulado, além dos acionadores das lanças que permitem que a 

carga seja movimentada na horizontal e na vertical, possui um sistema de giro que permite a 

movimentação da carga em torno da coluna do guindaste. O sistema de giro deve ser capaz de 

rotacionar o guindaste em 360°, ele é tradicionalmente composto por um motor elétrico ou 

hidráulico que atua sobre uma engrenagem, chamada de slewing gear, que gira a coluna da 

máquina, gira as lanças e a carga içada. É necessário a adição de uma caixa redutora no sistema 

caso a velocidade angular do motor exceda a velocidade angular permitida da máquina. 

Nesse capítulo, será dimensionado os acionadores para o correto funcionamento do 

sistema de giro, além de qualquer outro acessório necessário. 

6.1 SELEÇÃO DO MOTOR HIDRÁULICO 

O principal fator a ser considerado na seleção do motor é o torque mínimo necessário 

para movimentar a estrutura carregada. Ou seja, o acionador deve ser capaz de vencer a inercia 

geradas pelo peso das lanças, cilindros e carga máxima de serviço, além de resistir qualquer 

influência do vento. Para isso, será usado a equação 28, onde 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 é o torque gerado pela 

carga máxima de serviço, 𝑇𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑠  é torque gerado pelas lanças, 𝑇𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠  é o torque gerado 

pelos cilindros e 𝑇𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 é o torque gerado pela ação direta no vento sobre a lança no sentido 

contrário ao movimento. 

 
𝑇𝑚í𝑛 = 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑙𝑎𝑛ç𝑎 + 𝑇𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 + 𝑇𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 (28) 

 

Os três primeiros fatores do lado direito da equação serão calculados conforme 

equação 29, enquanto o último termo será calculado conforme equação 30, onde J é o momento 

de inércia polar do componente e 𝛼  é a aceleração angular, que pela norma NBR 8400 é 

0,5 𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄ .. 

 
𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝛼 = (𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐽𝑙𝑎𝑛ç𝑎 + 𝐽𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠) × 𝛼 (29) 

 

 
𝑇𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 (30) 
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Para calcular o momento de inercia polar das lanças e dos cilindros será usado o 

teorema de Steiner, conforme equação 31, onde m é a massa, L é o comprimento do corpo e 𝑑𝑔 

é a distância entre o centro de massa do corpo até o centro de rotação. 

 

𝐽 =
𝑚 × 𝐿

12
+ 𝑚 × 𝑑𝑔

2 
(31) 

 

Vale ressaltar que, como ambas as lanças possuem o mesmo perfil, elas podem ser 

consideradas como uma viga continua para fins de cálculo de momento de inércia. 

Para calcular o momento de inercia da carga, será usada uma variação do teorema de 

Steiner para corpo pontual conforme equação 32. 

 
𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑚 × 𝑑𝑔

2 (32) 

 

Veja os resultados de todos os momentos de inercia do sistema. 

𝐽𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑠 =
179,25 × 2,5

12
+ 179,25 × (

2,5

2
)2 = 317,43 𝑘𝑔𝑚2 

𝐽𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜 =
129 × 3,46

12
+ 129 × (

0,3

2
)2 = 40,10 𝑘𝑔𝑚2 

𝐽𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜 =
129 × 3,46

12
+ 129 × (1,15)2 = 207,80 𝑘𝑔𝑚2 

𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 5000 × (2,5)2 = 31250 𝑘𝑔𝑚2 

 

Com os valores dos momentos de inercia polar calculados, pode se usar a equação para 

calcular o torque dos componentes. 

𝑇𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = (31250 + 317,43 + 40,10 + 207,80) × 0,5 = 15,91 𝑘𝑁𝑚 

Usando o valor de 𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 encontrado anteriormente, pode se calcular o torque gerado 

pelo vento e, consequentemente, o torque mínimo. 

𝑇𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,22 𝑘𝑁𝑚 

𝑇𝑚í𝑛 = 2,78 + 0,22 = 16,13 𝑘𝑁𝑚 
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Para esse serviço, foi selecionado o motor hidráulico tipo pistão axial da EATON JMF 

modelo 030 com torque máximo de 2,118 𝑘𝑁𝑚 e velocidade máxima de 60 𝑟𝑝𝑚, conforme 

apresentado na figura 6.1 e tabela 21. Como a norma exige um limite de velocidade angular de 

1 𝑟𝑝𝑚, será necessária uma redução 60:1, que será feita por três reduções consecutivas de 60:20, 

20:5, 5:1. Portanto, resultando em um toque final de 127,08 𝑘𝑁𝑚. 

 

Figura 6.1 - Motor Hidráulico EATON JMF 

Fonte: EATON DOWMAX ME MOTOR. Low-speed High-torque axial piston motor, 2021. 
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Tabela 21 - Catálogo de motores hidráulicos da EATON JMF 

 

Fonte: EATON DOWMAX ME MOTOR. Low-speed High-torque axial piston motor, 2021. 

Com o motor hidráulico selecionado, o equipamento terá potência suficiente destinada 

ao seu sistema de giro para rotacionar a estrutura da máquina mais a carga içada. É importante 

lembrar que sem essa capacidade o guindaste perde grande parte da sua funcionabilidade. 
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7 LOGÍSTICA 

O equipamento foi projetado pensando em operações realizadas ao longo da costa 

brasileira. A movimentação do equipamento após sua fabricação até o local da operação é 

essencial para viabilizar seu uso. Com isso em mente, é importante entender os meios pelos 

quais o equipamento pode ser transportado. 

O meio de transporte brasileiro predominante para cargas de médio porte é o transporte 

rodoviário, por meio de carreta, e o transporte naval, pela cabotagem. O guindaste projetado 

pode ser enviado já montado em cima de uma carreta desde que seja bem amarrado, no entanto 

o transporte da máquina desmontada é a opção mais segura por não causar nenhum desgaste 

excessivo nos pontos de fixação. 

O guindaste pode ter suas lanças, cilindros e coluna desconectadas a fim de melhor ser 

movimentado até o ponto de operação e ser montado diretamente no local da operação. Vale 

lembrar que essa montagem apenas requer o encaixe dos diversos elementos e da estrutura e o 

correto aparafusamento da base, sem necessidade de soldagem no local. Dessa forma, não há 

perda na qualidade ou confiabilidade da máquina. 
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8 SEGURANÇA OPERACIONAL E MANUTENÇÃO 

Uma máquina bem projetada não só deve ser capaz de aguentar a carga de trabalho 

demandada, mas também deve ser capaz de executar o serviço de forma segura e conservadora. 

De acordo com a Norma Reguladora 04, “os equipamentos devem ser calculados e construídos 

de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança, conservados em 

perfeitas condições de trabalho”. Mesmo assim, isso não é o suficiente para garantir uma 

operação segura. 

O operador deve se familiarizar com o manual do fabricante e respeitar as condições 

operacionais que a máquina foi projetada. Os possíveis casos de falha e suas consequências 

devem ser mapeadas, a fim de mitigar qualquer possível risco à segurança, ao meio ambiente e 

à operação. Não só isso, mas o equipamento deve ser mantido sob condições favoráveis a sua 

integridade para garantir confiabilidade à operação. A figura 8.1 mostra uma lança de guindaste 

grua desabada. 

Neste capítulo, serão descritas recomendações de segurança operacional para 

movimentação de carga, assim como descrever algumas manutenções preventivas básicas que 

devem ser realizadas regularmente no equipamento para garantir uma operação segura e íntegra. 

 

Figura 8.1 - Guindaste colapsado 

Fonte: https://storage.googleapis.com/afs-prod/media/3d556f905dd141a58763057117672305/2000.jpeg (25/07/2021 17:19) 
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8.1 SEGURANÇA OPERACIONAL 

A segurança operacional depende diretamente do preparo e conscientização dos 

operadores. Esses devem ser treinados e instruídos a seguirem boas práticas operacionais. A 

liderança da empresa ou grupo deve estabelecer regras claras e comunicação eficaz para 

conscientização dos funcionários. A falha dessa comunicação pode gerar risco a vida das 

pessoas envolvidas na operação. 

É também necessário que os limites de projeto sejam respeitados a fim de evitar 

qualquer possível falha inesperada pelo projetista. O içamento de uma carga acima da carga 

nominal de projeto pode resultar em uma falha catastrófica, por exemplo. Veja uma operação 

de movimentação de carga com operadores e supervisor na figura 8.2 

  

 

Figura 8.2 - Operação de movimentação de carga 

Fonte: https://sheltermar.com.br/wp-content/uploads/2020/08/WhatsApp-Image-2019-12-13-at-17.27.16-3.jpg (30/07/2021 

20:45) 
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8.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

De acordo com a NBR 5462, manutenção preventiva é a “Manutenção efetuada em 

intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a 

probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um item.” O que deve ficar claro 

é: a manutenção é um artifício de segurança. Uma máquina de movimentação de carga sem 

manutenção adequada é um risco não só para a continuidade operacional, mas para todos os 

operadores e trabalhadores ao seu redor. 

As falhas e suas possíveis causas raízes podem ser diversas: cabos de içamento em má 

condição de conservação podem romper e gerar uma queda inesperada da carga sendo 

movimentada, o rompimento dos mangotes pode causar vazamento do fluido hidráulico, 

gerando perda de capacidade de içamento nos cilindros, ou uma trinca mal gerida pode causar 

o rompimento catastrófico das lanças. Seja qual for a falha e seu mecanismo, devido à natureza 

da operação, haverá risco à vida. Sendo assim, é responsabilidade do operador garantir a 

integridade da máquina. A figura 8.3 mostra um cilindro hidráulico solto, após falha no eixo do 

êmbolo. 

 

 

Figura 8.3 - Cilindro após falha catastrófica 

Fonte: https://www.marineinsight.com/wp-content/uploads/2019/08/Deck.jpg (20/08/2021 15:54) 
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8.3 RECOMENDAÇÕES GERAIS 

A fim de garantir a segurança operacional, é necessário que sejam enforcadas medidas 

rígidas e claras de maneira sistemática. Todos os colaboradores que entrarão em contato com o 

equipamento devem ser devidamente instruídos sobre quais regras devem ser seguidas durante 

uma operação de movimentação de carga e os possíveis riscos envolvidos em não seguir essas 

regras. Esse tipo de familiarização deve ser reforçado em especial com os operadores do 

equipamento. 

Algumas outras recomendações para operações de movimentação de carga são: 

• Criar limites operacionais conservadores; 

• Avaliar previamente a manobra junto a um profissional de segurança, mapeando todos 

os possíveis riscos; 

• Inspecionar previamente o equipamento; 

• Garantir que todos os equipamentos estão devidamente certificados, seja as manilhas, 

os estropos de aço, os olhais de carga ou o cabo de içamento; 

• Checar as condições ambientais no momento da manobra. Se necessário, usar de 

boletins de previsão de tempo para garantir que o tempo será favorável até o fim da 

manobra; 

• Garantir que somente operadores experientes operem a máquina; 

• Prover e garantir o uso de todo o EPI e EPC necessário; 

• Manter um operador supervisionando a manobra; 

• Isolar a área, onde a carga será movimentada, impedindo que qualquer colaborador 

passe por baixo da carga enquanto içada; 

• Verificar que a carga a ser içada não excede o peso nominal de projeto. 

Deve ser criada uma equipe ou denominado um grupo responsável pela manutenção 

do equipamento. Essa equipe será responsável por acompanhar o equipamento durante toda sua 

vida útil e deve ter capacidade técnica para garantir que o equipamento esteja integro durante 

as operações.  

Algumas recomendações gerais de manutenção para o guindaste articulado são: 

• Inspeção visual e troca regular do cabo de aço; 

• Inspeção visual dos mangote hidráulicos; 
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• Teste de carga com peso igual ou superior ao de projeto; 

• Inspeção da caixa redutora do sistema de rotação; 

• Inspeção periódica da estrutura das lanças e da coluna; 

• Análise de laboratório em amostras de óleo hidráulico do sistema a fim de averiguar a 

condição dos cilindros e do motor hidráulico; 

• Análise de laboratório em amostras de óleo lubrificante da caixa redutora; 

• Inspeção visual no moitão. 
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9 ANÁLISE ECONÔMICA 

A análise econômica é um estudo de viabilidade econômica com intuito de entender o 

projeto é viável para execução em comparação ao mercado. Ou seja, é estimado todos os custos 

e consolidado um valor final a fim de comparar com o mercado e verificar se o produto final é 

competitivo. Foi estimado um custo de associados aos materiais que compõe o equipamento. 

Os valores apresentados na tabela 22 são um compilado de valores informados pelos fabricantes 

e valores de cotações antigas em base de TEXEIRA (2015) e ALVES E MARCONDES (2021) 

com ajuste de inflação de 8% por ano. 

Existem algumas estratégias que podem ser empregadas com intuito de minimizar o 

custo do projeto. É possível realizar algumas análises técnicas, como analise estrutural por 

elementos finitos, a fim de criar uma estrutura menos conservadora e com menos material. 

Também podem ser feitos acordos comerciais com fornecedores ou aumentar a escala de 

produção a fim de diminuir custos associados a compra dos equipamentos e diminuir custos de 

fabricação respectivamente. 

Tabela 22 - Levantamento de custo 

 

Fonte: Autoria Própria 

O valor encontrado é levemente abaixo de outros equipamentos similares no mercado. 

Isso pode ser justificado por não serem incluídos os valores de fabricação e mão de obra no 

custo, além dos impostos atrelados a cada uma das atividades. Pode-se considerar, então, que o 

valor do equipamento está compatível com o mercado. 
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10 CONCLUSÃO 

A região portuária é fonte de múltiplas atividades econômicas essenciais para o 

desenvolvimento socioeconômico de um país. Desde os primórdios da sociedade, humanos 

construíam assentamento à beira do mar e em deltas de rios, porque esses corpos de água 

permitiam a nós o acesso a recursos importantes. Isso é verdade até hoje. O transporte 

aquaviário é responsável pelo transporte de grande parte do comércio mundial e a pesca ainda 

é uma das principais fontes de alimento de várias nações. A modernização dessas atividades 

deve então ser de grande importância para uma sociedade em desenvolvimento. 

Este trabalho desenvolveu um guindaste articulado de pequeno porte para içamento e 

movimentação de cargas até 5.000 kg. O equipamento foi projetado para operações pequenas 

em beira de cais, como transferência de carga entre o píer e embarcações de pequeno porte 

como lanchas, embarcações de apoio marítimo e barcos pesqueiros. Todo o dimensionamento 

foi feito com base nas regras estabelecidas na norma NBR 8400. 

Foram calculados e dimensionados a estrutura do guindaste, sua coluna e suas lanças, 

assim como os elementos de fixação. Foram, então, selecionados vigas, olhais e pinos que 

satisfizessem os cálculos e critérios estabelecidos. Foram calculados os requisitos mínimos para 

os cilindros hidráulicos, para o sistema de içamento e para o sistema de rotação e selecionados 

as peças necessárias para o bom funcionamento do maquinário. 

Foram também descritos procedimentos básicos para garantir a operação segura do 

equipamento, assim como algumas rotinas de manutenção que devem ser seguidas. É 

importante lembrar que tanto as boas práticas operacionais quanto a manutenção em dia são 

primordiais para uma operação segura. 

Para trabalhos futuros, devem ser feitos: 

• Análise de elementos finitos na estrutura principal do equipamento para verificar os 

resultados analíticos e identificar possíveis pontos de concentração de tensão; 

• Dimensionamento dos mangotes hidráulicos, responsáveis por transferir o fluido 

hidráulico dos acionadores até o sistema de rotação e os cilindros; 

• Dimensionamento da válvula piloto do fluido hidráulico; 

• Dimensionamento de válvulas de segurança para proteção do sistema em caso de 

overpressure; 
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• Dimensionamento do slew bearing, engrenagem e rolamento na base da coluna que 

permite a rotação; 

• Estudo de revestimento para proteger cada elementos da máquina contra o meio; 

• Análise de FMEA para melhor entender as possíveis falhas do equipamento e seus 

mecanismos; 

• Estudo de otimização de forma, visando redução de material e minimização de custo, 

sem comprometer parâmetros de segurança operacional; 

• Estudo de flambagem local nas lanças do equipamento; 

• Estudo dos pontos de solda, assim como os pontos de aparafusamento e aperto da 

máquina; 

• Estudo de fixação da base do guindaste; 

• Seleção de guincho adequado para o sistema de içamento. 
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