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Descrição 
 

O presente memorial de cálculo objetiva demonstrar 
a capacidade de carga e as condições de segurança de um 
Balancim Suspenso modelo G2, esse podendo ser do tipo 
elétrico ou manual, com plataforma de até 8 metros, do 
ponto de vista do dimensionamento estrutural de seus 
componentes. 

 
A NBR 6494 descreve um balancim suspenso como 

sendo plataformas necessárias para a execução de trabalhos 
em lugares elevados, onde não possam ser executados em 
condições de segurança a partir do piso. São utilizados em 
serviços de construção, reforma, demolição, pintura, 
limpeza e manutenção. 
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Dimensões da plataforma 
 

Segundo a NR 18 as dimensões de largura útil da plataforma devem atender os seguintes os requisitos 
especificados nos itens abaixo citados: 
 

 18.15.2.8 - Os montantes dos andaimes metálicos devem possuir travamento contra o desencaixe 
acidental. 

 18.15.43 - A largura mínima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos deve ser de 
sessenta e cinco centímetros (650 mm). 

 18.15.43.1 A largura máxima útil da plataforma de trabalho dos andaimes suspensos, quando 
utilizado um guincho em cada armação, deve ser de noventa centímetros (900 mm). 

 
As condições construtivas da plataforma de trabalho estabelecidas na NR 18 são atendidas no 

equipamento objeto deste memorial, conforme desenho abaixo. 
 
 

 
 

Travamento feito com 
parafusos M12  
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Critérios de validação do Balancim 
 

O dimensionamento foi realizado buscando conformidade com as especificações da norma 
regulamentadora NR 18 e norma brasileira NBR 6494. 

 
As capacidades de carga especificadas pelo fabricante estão na tabela abaixo: 
 

Comprimento Carga  Comprimento Carga 
1 metro 225 kg  5 metros 325 kg 
2 metros 250 kg  6 metros 350 kg 
3 metros 275 kg  7 metros 375 kg 
4 metros 300 kg  8 metros 400 kg 

Entende-se como sendo capacidade de carga a soma dos pesos dos operários, materiais e 
ferramentas. 

  
A norma NBR 6494 diz que o vão livre do piso deve estar de acordo com a sua resistência, e com as 

cargas que vai suportar, não sendo permitidas flechas superiores a 1/200 do vão. Também segundo a NBR 
6494 e NR18 os pisos não devem ser lisos, e mesmo sendo metálicos, devem apresentar rugosidade 
suficiente para não permitir o escorregamento de calçados, mesmo quando úmidos, condições estas 
atendidas pelo equipamento em análise por se tratar de piso em chapa expandida ou chapa tipo xadrez. 
 

Para validar o equipamento, serão levados em conta os dois extremos, ou seja, será feita uma análise 
com a maior medida possível e outra com a menor medida possível. Se ambas forem aprovadas, os 
equipamentos com as medidas intermediarias automaticamente são validados também. 

 
Serão feitas análises com as combinações de 8 metros (comprimento máximo) e com 1 metro 

(comprimento mínimo). 
 
 

Material da estrutura 
 

O material utilizado para a fabricação desse equipamento é Aço AISI 1008, cuja suas propriedades 
mecânicas estão na tabela abaixo: 

 
 

Material E (GPa) Po
sson γ Densidade (kg/m³) Escoamento (MPa) Ruptura (MPa) 
AISI 1008 200 0,29 7.850 180 303 
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Modelo numérico para 8 metros 
 

 
Nome do modelo: Balancim Suspenso G2 8m 

 
Nome e referência do 

documento Tratado como Propriedades volumétricas 

Balancim Suspenso G2 8m 

 

Corpo sólido 
Massa:213.605 kg 

Volume:0.02714 m^3 
Densidade:7850 kg/m^3 

 

Propriedades do material 
Referência do modelo Propriedades Componentes 

 

Nome: AISI 1008 
Tipo de modelo: Isotrópico linear 

elástico 
Critério de falha 
predeterminado: 

Tensão de von Mises 
máxima 

Limite de 
escoamento: 

180MPa 

Resistência à tração: 303MPa 
 

Todos os componentes do 
Balancim Suspenso G2 8m 
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Condições de contorno e carregamento 
 

A fixação foi feita simulando a máquina de tração manual, onde a carga total é sustentada pelos 4 
parafusos de fixação da máquina de tração, conforme imagem abaixo: 

 

O carregamento foi aplicado em forma de pressão uniformemente distribuída sobre a estrutura do 
assoalho. Essa carga é a capacidade indicada pelo fabricante multiplicada por 2, ou seja, 400 kg 
multiplicado por 2 = 800 kg. A figura abaixo demonstra a posição do carregamento. 
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Informações de malha 
Tipo de malha Malha sólida 

Gerador de malhas usado:  Malha com base em curvatura 

Pontos Jacobianos 4 Pontos 

Qualidade da malha Alta 

 

Informações de malha - Detalhes 
Total de nós 2024860 

Total de elementos 1022032 

Proporção máxima 1542.2 

% de elementos com Proporção < 3 21.5 

% de elementos com Proporção < 10 14 

% de elementos distorcidos(Jacobiana) 0 
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Resultados do modelo de 8 metros 
 
Nome Tipo Mín Máx. 
Tensão VON: tensão de von Mises 0.00365126 MPa 

Nó: 1415343 
492.824 MPa 
Nó: 1842958 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancim Suspenso G2 8m - Tensão 

 

Detalhe da região de maior tensão 
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Nome Tipo Mín Máx. 
Deslocamento URES:   Deslocamento resultante 0 mm 

Nó: 2021 
4.51986 mm 
Nó: 761370 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancim Suspenso G2 8m - Deslocamento 

 
 
  
          Conforme a NBR 6494, não devem existir flechas superiores a 1/200 do vão, para essa 
configuração de 8 metros a medida extrema é de 8,132 metros, dessa maneira temos: 
                                          

 
        O valor máximo encontrado na análise foi de 4,52mm.  

Detalhe da região de maior deslocamento 
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Modelo numérico para 1 metro 
 

 
Nome do modelo: Balancim Suspenso G2 1m 

 
Nome e referência do 

documento Tratado como Propriedades volumétricas 

Balancim Suspenso G2 1m 

 

Corpo sólido 
Massa:75.801 kg 

Volume:0.00970 m^3 
Densidade:7850 kg/m^3 

 

Propriedades do material 
Referência do modelo Propriedades Componentes 

 

Nome: AISI 1008 
Tipo de modelo: Isotrópico linear 

elástico 
Critério de falha 
predeterminado: 

Tensão de von Mises 
máxima 

Limite de 
escoamento: 

180MPa 

Resistência à tração: 303MPa 
 

Todos os componentes do 
Balancim Suspenso G2 1m 
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Condições de contorno e carregamento 
 

A fixação foi feita simulando a máquina de tração manual, onde a carga total é sustentada pelos 4 
parafusos, conforme imagem abaixo: 

 

O carregamento foi aplicado em forma de pressão uniformemente distribuída sobre a estrutura do 
assoalho. Essa carga é a capacidade indicada pelo fabricante multiplicada por 2, ou seja, 225 kg 
multiplicado por 2 = 450 kg. A figura abaixo demonstra a posição do carregamento. 
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Informações de malha 
Tipo de malha Malha sólida 

Gerador de malhas usado:  Malha com base em curvatura 

Pontos Jacobianos 4 Pontos 

Qualidade da malha Alta 

 

Informações de malha - Detalhes 
Total de nós 340731 

Total de elementos 172863 

Proporção máxima 58.888 

% de elementos com Proporção < 3 4.24 

% de elementos com Proporção < 10 12.8 

% de elementos distorcidos(Jacobiana) 0 
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Resultados do modelo de 1 metro 
 
Nome Tipo Mín Máx. 
Tensão VON: tensão de von Mises 0.0043335 MPa 

Nó: 274689 
205.713 MPa 
Nó: 230660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancim Suspenso G2 1m - Tensão 

 

Detalhe da região de maior tensão 
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Nome Tipo Mín Máx. 
Deslocamento URES:   Deslocamento resultante 0 mm 

Nó: 260 
2.222 mm 
Nó: 297341 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balancim Suspenso G2 1m - Deslocamento 

 
           Conforme a NBR 6494, não devem existir flechas superiores a 1/200 do vão, para essa 
configuração de 1 metro a medida extrema é de 1,064 metros dessa maneira temos: 
                                         

 
        O valor máximo encontrado na análise foi de 2,22mm.  

Detalhe da região de maior deslocamento 
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Dimensões do Guarda Corpo 
 

Segundo a NR 18 os guarda corpos devem ter as seguintes características: 

 18.15.6: Os andaimes devem dispor de sistema guarda-corpo e rodapé, inclusive nas cabeceiras, 
em todo o perímetro,conforme subitem 18.13.5, com exceção do lado da face de trabalho. 

 18.13.5: A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos, em sistema de 
guarda-corpo e rodapé deve atender aos seguintes requisitos: 
a) Ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior 

e 0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário; 
b) Ter rodapé com altura de 0,20m (vinte centímetros); 
c) Ter vãos entre travessas preenchidos com tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento 

seguro da abertura. 
 

As condições construtivas do guarda corpo estabelecidas na NR 18 são atendidas no equipamento 
objeto deste memorial conforme desenho abaixo. 
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Validação do Guarda Corpo 
 

Segundo a NBR 6494 item 3.2.1 o conjunto do guarda-corpo deve resistir a uma carga horizontal 
pontual de 350N aplicada em sua parte superior mais desfavorável, sem deformação permanente.  

O carregamento de 350N foi aplicado em forma de pressão localizada, na estrutura da travessa 
superior do guarda corpo, foi considerado o guarda-corpo de 3 metros por esse ser o mais frágil, a 
validação desse garante que as medidas menores também sejam aprovadas. A figura abaixo demonstra a 
posição do carregamento. 

     

Conforme o resultado da análise mostrado abaixo, a tensão máxima do Guarda Corpo não excede 
o limite de escoamento do material, dessa maneira não haverá deformação permanente.  
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Recomendações e Condições de Instalação 
 

 Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem ser 
precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado; 

 O andaime deve estar devidamente nivelado e não deve possuir inclinação em relação ao solo; 
 A sustentação do andaime suspenso deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras 

estruturas metálicas de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço 
solicitante; 

 Os andaimes não devem receber cargas superiores às especificadas em projeto e a sua carga deve 
ser repartida sempre que possível de modo uniforme; 

 A sustentação dos andaimes suspensos somente poderá ser apoiada ou fixada em elemento 
estrutural; 

 É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes suspensos; 
 É proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou execução de 

tarefas; 
 Não é permitido utilizar afastamento da plataforma da face da edificação maior que 10 cm; 
 O acesso ao andaime, em fase de montagem e desmontagem, deve ser interditado a todos, com 

exceção da equipe responsável pelo serviço; 
 Os encaixes da plataforma e guarda corpos devem estar devidamente travados através dos 

parafusos; 
 Deve ser colocada tela ao longo de toda a periferia externa da plataforma uma tela para prevenir 

queda de objetos. A tela utilizada não deve ter malha maior que 25 mm; 
 É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou anular sua ação; 
 É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se 

atingirem lugares mais altos; 
 Não se deve permitir que pessoas trabalhem em andaimes sob intempéries, tais como chuva ou 

vento; 
 Os serviços em andaimes nunca devem ser realizados por uma única pessoa. Deve haver pelo 

menos uma outra pessoa no local de serviço para auxiliá-la em caso de emergência; 

Conclusão 
 

Após realizar e avaliar as análises numéricas, é possível afirmar que o Balancim Suspenso Série 
G2 está aprovado para operar com carga distribuída conforme tabela abaixo: 

 

Comprimento Carga  Comprimento Carga 
1 metro 225 kg  5 metros 325 kg 
2 metros 250 kg  6 metros 350 kg 
3 metros 275 kg  7 metros 375 kg 
4 metros 300 kg  8 metros 400 kg 

 
Esses carregamentos não irão afetar a integridade estrutural do equipamento. 
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 Equipamentos de proteção individual, como capacetes, cinturões de segurança, outros, devem ser 
utilizados sempre que necessários. Estes equipamentos devem estar em bom estado e à 
disposição dos trabalhadores a qualquer tempo; 

 

 Devem ser tomadas precauções especiais, durante a montagem, movimentação e utilização de 
andaimes próximos às redes elétricas; 

 Verificar a qualidade dos cabos de aço na instalação e, periodicamente certificando-se do seu 
bom estado de conservação e se estão sem avarias: pontas desfiando, isentos de fios partidos e 
nós; 

 Verificar, em cada instalação, se as amarrações dos cabos de aço estão seguras e se os clipes 
utilizados nos laços dos cabos estão fixados corretamente. Verificar também a existência de 
sapatilhas nos laços; 

 
Correto 

 

 Verificar se os cabos de aço não estão passando em quinas vivas. As quinas vivas devem ser 
protegidas para não danificarem os cabos; 

 Nunca em hipótese nenhuma lubrificar os cabos; 
 Instalar os cabos de aço principais com ancoragens independentes dos cabos de segurança do 

andaime; 
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 Montar a plataforma e instalar os guinchos nas cabeceiras, verificando a fixação e o 
funcionamento da trava de segurança; 

 Verificar se o cabo de aço principal e o de segurança do andaime estão paralelos. Eles não podem 
ficar entrelaçados; 

 Instalar os cabos principais obedecendo ao esquema do guincho; 
 Após verificar o funcionamento do andaime, ajustar o freio do cabo de segurança se necessário.  
 Verificar se os operários estão munidos de cinto de segurança e trava-quedas individual; 
 Verificar se cada operário do andaime suspenso tem um cabo de aço de segurança exclusivo para 

prender o seu trava-queda individual; 
 Verificar se as condições de montagem da estrutura da plataforma: cabeceiras, elementos de 

união, guarda-corpo, rodapés e piso que venham a comprometer a estabilidade do andaime 
suspenso; 

 Verificar se a estrutura de sustentação do andaime suspenso está compatível com o peso total do 
andaime e os esforços a que será submetida; 

 Verificar boa fixação dos parafusos da plataforma e guarda corpos; 
 Verificar se as ferramentas manuais utilizadas estão devidamente amarradas; 
 Manter sobre o andaime suspenso somente o material necessário e indispensável para executar as 

atividades previstas, não permitindo o acúmulo de materiais sobre o andaime; 
 Verificar o isolamento e sinalização da área abaixo do andaime suspenso; 
 Quando o andaime estiver operando plenamente, obedecer sempre à capacidade de carga 

indicada pelo fabricante; 
 Nota: Entende-se como carga total de trabalho a somatória das cargas de materiais, 

ferramentas e pessoas sobre o andaime. 

 Respeitar o limite máximo de 8 metros; 
 Havendo qualquer ruído ou vibração estranha em um dos guinchos , quando da movimentação do 

andaime, parar o equipamento e chamar a responsável pela manutenção; 
 Quando o andaime suspenso não estiver sendo utilizado não manter suspenso na edificação, 

procurando sempre deixá-lo apoiado. 
 

 

 

Caxias do Sul, 04 de maio de 2015. 

 


