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INTRODUÇÃO 
 
Nas indústrias é crescente a utilização de meios de elevação com operação a partir do solo (controle 
remoto), onde o movimentador é também operador, ou seja, ele é responsável pelas duas funções. O 
perigo é que tanto o pessoal da produção quanto o pessoal da manutenção operam e movimentam, com 
isso exercem uma atividade a qual não estão acostumados ou mesmo preparados. A facilidade com que 
os meios de elevação movimentam a carga engana quanto às situações de perigo. 
Pela demonstração de condições de acidentes típicos é preciso que elas sejam conhecidas e 
consequentemente evitadas. 
No setor de transportes, apesar do alto grau de automatização, ainda existe um grande percentual de 
trabalho manual, especialmente na movimentação de cargas por meio de talhas, guindastes, etc. que de 
agora em diante chamaremos de meios de elevação.  
Meios de elevação, como talhas, facilitam a movimentação de cargas, por meio destes podemos reduzir 
muito nosso trabalho braçal, porém, deveremos usar mais a “cabeça”. 
O homem ao lado da carga que é o movimentador forma uma equipe com o operador do meio de 
elevação. A atuação do movimentador é fundamental para a execução de uma movimentação com 
segurança. Toda operação de equipamentos exige do profissional muita atenção, a fim de que o serviço 
corra bem, dentro dos princípios de segurança; entretanto a operação com pontes rolantes exige ainda 
mais de quem as opera, pois além dos cuidados com o equipamento, o bom profissional deverá 
preocupar-se também com os que trabalham embaixo. É muito importante o bom entrosamento entre o 
operador de ponte e  o  s i n a l e i r o , para que não haja manobras iinseguras, pondo em risco os 
demais funcionários da seção. 
 

Equipamentos de Proteção Individual 
 

Proteção da Cabeça 
Devido ao risco de se bater a cabeça em ganchos, cargas em movimentação ou mesmo 
objetos parados, o capacete é indispensável em qualquer lugar onde exista a 
possibilidade de se machucar a cabeça. Capacetes devem estar à disposição e tem de 
ser utilizados. 

Proteção dos Pés  
Os pés correm perigo constante, pois a qualquer instante podem cair objetos 
sobre os mesmos. Quando o movimentador está prestando atenção à carga, ao 
operador e outras coisas que o cercam ele está sujeito a bater o pé em objetos 
pontiagudos e machucá-los e é por isso que é necessário o uso de sapatos 
com biqueira de aço. 
Onde existem pregos e outros objetos pontiagudos, que poderiam perfurar a 

sola, é necessário que se use sapatos com palmilha de aço revestida. 

Proteção das Mãos 
Arames soltos em cabos de aço sempre têm machucado mãos de 
movimentadores assim como farpas de madeira das cunhas e caibros e 
cantos vivos de cargas, portanto, é indispensável o uso de luvas.  

Tabelas de Cargas 
As tabelas de carga para os diversos tipos de lingas que utilizamos 
completam nosso equipamento de segurança. 
Com elas podemos definir facilmente qual linga e de que forma devemos 
utilizá-las. 
 

CONCEITOS GERAIS SOBRE SEGURANÇA 
 
Dadas as características dos trabalhos a serem executados, ressaltamos a seguir as qualificações 
básicas de um operador de pontes rolantes, tais como: 
 

Conhecimento 

É o conjunto de procedimentos corretos que lhe proporciona uma ação imediata e bem sucedida, nas 
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suas diversas circunstâncias. Situam-se aí as NRs, que uma vez seguidas, à risca, lhe proporcionarão 
um melhor trabalho com maior produtividade. 
 

Atenção 

É o aguçado espírito de observação, ao qual não passam despercebidas as menores alterações em seu 
ambiente de trabalho (nos 360 graus que o cercam). 
  

Previsão 

Uma vez que observamos atentamente o que nos cerca na área de trabalho nos é possível, com 
antecedência, prever consequências até mesmo desastrosas, considerando-se ainda a ampla visão que 
possuímos de todo o setor. 
As previsões dividem-se em: em curto prazo e em longo prazo. Exemplificando:  Uma carga sendo içada 
de uma maneira Inadequada, pode, a qualquer instante causar acidentes, até mesmo fatais (curto 
prazo). Quando um operador, ao iniciar sua jornada de trabalho, verifica todos os possíveis fatores 
que causariam um acidente, o mesmo tem uma previsão bastante antecipada dos riscos que 
porventura pudesse ser exposto ou expor outros funcionários (longo prazo). 
 

Habilidade 

É a execução das diversas manobras, em tempo hábil sendo a mesma resultante do acervo de 
conhecimentos mais os reflexos, condicionados ao bom desenvolvimento das tarefas. Note-se, que 
a prática contribui enormemente para o aperfeiçoamento do profissional. 
 

Decisão 

É a tomada de posição, no exato momento da incidência de uma situação adversa. Somente aqueles que 
reúnem todos estes atributos básicos têm condições de agir a tempo. 
 
   

FATORES IMPORTANTES NA PREVENÇÃO DOS ACIDENTES 
 
1. Estar Alerta – Verifique se os sinais do manobreiro são coerente e estão relacionados com a 
operação a ser realizada. 
Preocupe-se com a boa fixação da carga a ser transportada, evitando desta maneira as quedas. 
2. Dominar a situação – Antes de executar o transporte, inspecione visualmente toda a seção, 
prevendo situações que possam fazê-lo frear repentinamente, ou até mesmo impedi-lo de concluir a 
tarefa. 
3. Manter a elevação correta do material durante o transporte – Previna-se contra as colisões 
com as máquinas, equipamentos e/ou instalações. 
4. Não passar com cargas sobre as pessoas – Mesmo que os cabos de aço sejam novos não 
confie inteiramente neles. Podem partir-se. 
5. Não se precipitar – Um trabalho seguro, é muito mais produtivo e nos propicia a continuidade do 
fluxo da produção. 
Aguarde a autorização do manobreiro, através dos sinais convencionais. 

Cronograma Ideal para uma Movimentação 
1. Preparação: 
 
 Conhecer o peso e centro de gravidade de carga; 
 Determinar qual linga e se necessário preparar proteção para os cantos vivos; 
 Preparar o local de destino com caibros e cunhas se necessário. 
 
2. Informar ao operador o peso da carga. 
3. Colocar o gancho do meio de elevação perpendicularmente sobre o centro de gravidade da carga. 
4. Acoplar a Linga à carga. Se não for utilizar uma das pernas da Linga, acoplá-la ao elo de sustentação 
para que não possa se prender a outros objetos ou cargas. Quando necessário, pegar a Linga por fora e 
deixar esticar lentamente. 
5. Sair da área de risco. 
6. Avisar a todos os envolvidos no processo de movimentação e a todos que estiverem nas áreas de 
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risco. 
7. Sinalizar ao operador. A sinalização deve ser feita por uma única pessoa. 
8. Ao iniciar a movimentação devemos verificar: 
 
 se a carga não se ganchou ou prendeu; 
 se a carga está nivelada ou corretamente suspensa; 
 se as pernas têm uma carga semelhante. 
 
9. Se a carga pender mais para um lado, abaixá-la para prendê-la corretamente. 
10.  Movimentação da carga. 
11. No transporte de cargas assimétricas ou onde haja influência de ventos deve-se usar um cabo de 
condução que seja longo o suficiente para que se fique fora da área de risco. 
12. Abaixar a carga conforme indicação do movimentador. 
13. Certificar-se de que a carga não pode se espalhar ou tombar. 
14. Desacoplar a Linga. 
15. Prender os ganchos da Linga no elo de sustentação. 
16. Ao levantar a Linga verificar se ela não pode se prender a nada. 
 
Os Acidentes que quase aconteceram 
 
Em nosso dia a dia nos deparamos com ocorrências que quase causaram acidentes. Uma análise mais 
profunda destes fatos nos leva a melhor compreensão da Segurança do Trabalho. 
Como exemplo, citamos as quedas de tubos que não atingiram ninguém. Através dos métodos 
prevencionistas de análise, verificaremos que por mais simples que o fato possa parecer, fica-nos a 
pergunta: E se algum operário transitasse ou estivesse no local? 
A prevenção de acidentes é, sobretudo, uma questão de postura, de comportamento, de princípios de 
vida. 
Evite-os, por você; não pelo que digam os manuais ou mesmo colegas de trabalho. 
 
Fatores de Riscos Determinantes de Acidentes 
 
A quase totalidade dos acidentes de uma indústria é consequência das 
causas determinantes dos acidentes. São elas: 
 
Fatores pessoais de insegurança 
 
São aqueles praticados pelo homem, que, negligenciando os preceitos 
de Segurança, provocam o próprio acidente ou o de outros. 
 
Ex.: Um operador ao passar com a carga sobre pessoas trabalhando, 
estará praticando um ato de insegurança. 
   
Fatores externos de insegurança – São inerentes ao ambiente de 
trabalho. Não dependem da vontade do acidentado. Note-se, porém, que muitas vezes estes fatores de 
insegurança podem ser causados por atos de insegurança de terceiros. 
Ex.: Uma ponte rolante com a chave limite defeituosa é um fator externo de insegurança. 
 

 
 
Observe que a mesma é proveniente do mecanismo da ponte, mas pode ter sido causada por uma 
falha do operador ao usá-la continuamente, já que a mesma presta- se apenas para emergências. 
Cabe ao operador a detecção e consequente pedido de correção destas condições. Uma vez 
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eliminadas as causas, certamente não ocorrerão acidentes. 
 
Condições Adversas - É o conjunto das diversas situações que envolvem negativamente a execução 
de uma tarefa. Exemplos: 
 
 Operador de ponte rolante:  Condições físicas e psicológicas do operador: tensão, sonolência, 
mal estar, doenças, uso de drogas e álcool diminuem os reflexos das pessoas. 
 Produção: Frequência do deslocamento; quantidade de carga. 
 Ponte Rolante: Estado geral – manutenção elétrica e mecânicas deficientes. 
 Área de Trabalho: Fluxograma, layout, noções de aproveitamento real do espaço,
 iluminação, temperatura, visibilidade. 
 Sinaleiro de Ponte Rolante:  Condições físicas e psicológicas, treinamento específico para a 
função. 
 
Princípios Básicos da Prevenção de Acidentes 
 
 Prever o perigo: visão antecipada dos riscos de uma operação. 
 Consciência do que deve ser feito: ter conhecimento de que cada risco específico, corresponde a 
uma ação corretiva. 
 Ação imediata:  uma vez conhecidos os r iscos, e sabendo-se o que fazer , não perca 
tempo, haja imediatamente. 
 

Plano de Rigging  
O plano de rigging é uma ferramenta fundamental para realizar movimentação de peças/equipamentos 
com total segurança e reduzindo ao mínimo os riscos de problemas durante os serviços, uma vez que, 
através desse planejamento é possível antecipar eventuais dificuldades que poderiam ocorrer durante a 
operação. 
O plano também é fundamental para que o equipamento usado na operação seja dimensionado da 
melhor maneira possível, tornando a operação economicamente viável e justa para o cliente.  
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Sinalização e Isolamento 
Qualquer trabalho que possa expor os riscos de acidentes deverá ser adotado isolamento e sinalização. 
A responsabilidade de isolar e retirar o isolamento das áreas é sempre do 
executante do serviço. Todos os empregados são obrigados a obedecer às 
sinalizações, sob a pena de sofrerem medidas administrativas. 
Trabalho noturno deverá ser providenciado sinalização adequada (iluminação, 
bandeirolas, etc.,) a fim de identificar o risco. 
 
Critério para sinalização e isolamento andaimes 
 
A área onde estiver sendo montado, desmontado ou sendo realizados serviços 
sobre andaimes, deverá estar totalmente isolada. 
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Pontes rolantes e talhas 
 
A área deve ser isolada de forma a permitir a segurança na operação, e que seja resguardado um raio de 
2 vezes o comprimento da carga. 
 
Içamento 
 
A área deve ser isolada de forma a evitar a passagem de pessoas próxima ao local; caso a altura exceda 
os 10 metros deve ser aumentada a distância mínima para 1,5 vezes para cada 5,0 metros. 

 
Ruas de ligações com áreas operacionais 
 
A rua deve ser sinalizada de forma a evitar o bloqueio de trânsito 
de ambulância, caminhão de bombeiros e outros veículos que 
necessitem de deslocamento rápido em emergência; 
Havendo a necessidade imperiosa de bloqueio de ruas 
informarem previamente; o local a ser impedido e o tempo 
previsto ao setor de segurança do trabalho, Proteção Contra 
Incêndio, Segurança Patrimonial, Transporte Interno e 
Coordenador de Fábrica e das Áreas Envolvidas. 

NOÇÕES BÁSICAS SOBRE AMARRAÇÃO/ESTROPAGEM DE 
CARGAS 

ACESSÓRIOS DO MOVIMENTADOR 
 

Cunha 
Devem evitar que a carga escorregue ou se espalhe. As fibras da madeira devem estar no 
sentido longitudinal da cunha para que elas não possam se quebrar e para que possam 
ser pregadas quando necessário. 
 

Caibros 
Tem a finalidade de manter um vão livre entre a carga e o solo para que a Linga possa ser 
retirada por baixo da carga e em caso de nova movimentação, para que a Linga possa ser 
passada por baixo novamente. 
Puxar a Linga por baixo da carga sem caibros: 
 
 Prejudica a carga 
 Prejudica a Linga 
 Derruba a pilha 
 
Por estes motivos, os caibros devem ser grandes o suficiente para que a Linga possa passar livre 
por baixo da carga e para suportar o peso sobre eles depositado. Num estalo, pedaços de caibros 
trincados podem ter a velocidade de uma bala e sempre ocasionam acidentes. 
Ao empilhar vigas e chapas grandes, por exemplo, jamais devemos usar caibros com menos de 8x8 
cm. Para evitar prender os dedos devemos pegar os caibros pela lateral. 
 

Bastão Balizador 
Fabricado a partir de arame dobrado e com punho possibilita ao movimentador manter suas mãos 
fora de perigo. Com o gancho de engate podemos, puxá-la até um determinado ponto. 
 

A Carga: Peso e Centro de Gravidade 
Qual o peso da carga a ser elevada? 
Para responder a esta pergunta existem 4 possibilidades: 
 
 Conhecer, pesar, calcular e supor. 
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O ideal é quando a peça tem seu peso indicado (pintura ou plaqueta) para peças 
prontas e em estaleiros, é normatizado que peças acima de uma tonelada tenham 
seu peso indicado. 
Esta norma deveria ser praxe em qualquer indústria. 
Fabricantes de máquinas e peças têm se empenhado muito em indicar o peso em 
suas peças (e cargas). Outra possibilidade de se encontrar o peso são os 
borderôs ou ordens de fabricação que deveriam indicar o peso. 
Quando tivermos que pesar uma carga o ideal é que tenhamos uma balança para 
talhas, de preferência com leitura digital para facilitar a leitura, ou mesmo talhas 
com balança embutida com mostrador digital no comando. Quando essas 
possibilidades não existem não resta alternativa senão calcular ou pedir à 
supervisão que calcule o peso. Chutar é a pior alternativa, pois somente com 
muita experiência em peças semelhantes é que temos a possibilidade de chegar a um resultado 
satisfatório. 
Se a definição do peso é importante, ainda mais é a definição do centro de gravidade. Nas peças 
simétricas esta definição é fácil, mas em máquinas e peças assimétricas onde o centro de gravidade é 
deslocado, o ideal seria que houvesse uma indicação na máquina, peça ou mesmo embalagem. Se o 
centro de gravidade é desconhecido não se sabe onde alinhar o gancho de elevação. A capacidade de 
um guindaste de lança depende de quanto se avança a sua lança. Quanto mais distante a carga estiver, 
menor a capacidade de carga do guindaste. O limitador de carga da máquina não deve ser usado por 
erros de cálculos do operador. 

Acessórios Individuais  
 
Auxiliam na preparação da carga, para ser elevada ou transportada pela ponte 
rolante. Os acessórios são utilizados principalmente pelos ajudantes. 

Tenaz 
 
Utilizada normalmente o transporte de material acabado, onde haja um ponto 
de apoio para prendê-la, como por exemplo em lingotes, lingoteiras, cadinhos 
etc. 
 

Eletroímã 
 
É utilizado para transportar material sujeito ao 
magnetismo e não- combustível, como por exemplo, 
sucatas, chapas de aço, etc. 
No uso do eletroímã, um ajudante de piso pode, com 
o auxílio de uma corda, fazer o direcionamento do 
equipamento. 
Após a utilização do eletroímã, deve-se colocá-
lo sobre uma chapa de aço aterrada para 

descarregar o campo. 
 

Correntes 
 
Utilizadas para  transportar material em bruto, onde haja riscos nem 
possibilidades de danos. 

 

Cintas 
 
São utilizados no transporte e manuseio de cargas ou materiais 
acabados. Podem ser de metal, náilon, couro ou tecido. 
 

Estropos (lingas)  
Utilizados no transporte de material acabado e de superfície lisa, onde não haja riscos nem possibilidade 
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de danos. 
 
 
 
 
 
 

Balancim 
Utilizado no transporte de peças, ou cargas longas, normalmente ligadas aos dois ganchos da ponte. 
 
 
 

QUAL A LINGA PARA QUAL APLICAÇÃO? 
 

Para movimentar cargas com meios de 
elevação são utilizados lingas e dispositivos 
de movimentação. 
As Lingas são, por exemplo: cabos, 
correntes, cintas e laços sintéticos. Por meio 
delas é que fazemos o acoplamento da carga 
ao meio de elevação. 
Dispositivos de movimentação são aqueles 
que fazem um acoplamento direto ou mesmo 
através de uma Linga à carga. 
São considerados dispositivos de 

movimentação: ganchos e garras especiais, suportes para eletroímãs, travessões, etc. A escolha da 
Linga deveria ser feita pela engenharia de produção ou pelo planejamento, mas na maioria das vezes, 
quem tem de escolher é o próprio movimentador. 
Aplicáveis são: 
Cabos de Aço: para cargas com superfície lisa, oleosa ou escorregadia, assim como laços de cabo de 
aço com ganchos para aplicação nos olhais da carga. 
 
Correntes: para materiais em altas temperaturas e cargas que não tenham 
chapas ou perfis. Lingas de corrente com gancho podem ser acoplados aos 
olhais da carga. 
Cintas e Laços Sintéticos: para cargas com superfícies extremamente 
escorregadias ou sensíveis, como por exemplo, cilindros de calandragem, 
eixos, peças prontas e pintadas. 
Cordas de Sisal e Sintéticas: para cargas com superfície sensível, de baixo 
peso, como tubos, peças de aquecimento e refrigeração ou outras peças 
passíveis de amassamento. 
Combinação Cabo e corrente: para o transporte de perfis e trefilados. 
Neste caso a corrente deve ficar na área de desgaste onde possivelmente existam cantos vivos e o cabo 
fica nas extremidades exercendo função de suporte e facilitando a passagem da Linga por baixo das 
cargas. 
 
Não aplicáveis são: 
 
Cabos de Aço: para materiais com cantos vivos ou em altas temperaturas. 
Correntes: para cargas com superfície lisa ou escorregadia. 
Cintas e Laços Sintéticos: para cantos vivos e cargas em altas temperaturas. 
 
Para o transporte de chapas na perpendicular devemos usar grampos pega-chapa.  
Desde abril de 1979 é obrigatório que estes ganchos tenham uma trava. 
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A pega (abertura) do grampo deve ser indicada na própria peça. 
Para o transporte de chapas devemos usar sempre dois grampos que tenham 
uma pega compatível com a espessura da chapa. Os dois grampos são 
necessários para que se garanta a estabilidade da carga, pois, se a chapa 
balança, as ranhuras da garra desgastam rapidamente, podendo se quebrar nos 
cantos. 
Antes de movimentar, sempre travar os grampos. 
Para o transporte de perfis existem diversos tipos de dispositivos de 
movimentação, os quais nem sempre são dotados de travas que não permitam 
que a carga se solte. Estes dispositivos são projetados para cargas específicas e 
só devem ser usados para as quais foram construídos. 
 Também para movimentar as chapas na horizontal, devemos usar grampos com 
trava, pois chapas finas tendem a se dobrar o que pode fazer com que se soltem 
dos grampos e caiam.  

Cordas 
As cordas são o mais antigo tipo de linga, que se conhece. Elas são produzidas 
a partir de fibras que são torcidas, trançadas ou encapadas. 
Antigamente as fibras que se utilizavam na fabricação de cordas eram fibras naturais como Sisal ou 
Cânhamo. Hoje estas fibras são substituídas por fibras sintéticas como Poliamida, Poliéster ou 
Polipropileno que as vezes são comercializadas com nomes comerciais como nylon, diolen, trevira e 
outros. 
Como diferenciar as diversas fibras: 
Uma vez que existem diversos tipos de fibras com diferentes capacidades, é necessário que se saiba 
qual é a fibra para se conhecer sua capacidade de carga. 
Em cordas, a partir de 3mm de diâmetro devemos ter uma filaça de uma determinada cor para identificar 
a fibra, mas, cordas abaixo de 16mm de diâmetro, são muito finas e não devem ser utilizadas para 
movimentação. 
Em cordas a partir de 16mm deveria haver identificação do fabricante e do ano de fabricação. 
Por normalização internacional as cores que identificam as fibras são: 

 
Cânhamo ........................................................Verde 
Sisal ..........................................................Vermelho 
Cânhamo de Manilha .......................................Preto 
Poliamida ........................................................Verde 
Poliéster ............................................................ Azul 
Polipropileno ................................................Marrom 
 
A cor verde, para cânhamo e poliamida, não é passível de ser 
confundida uma vez que o cânhamo tem um acabamento 
rústico e a poliamida um acabamento muito liso. 

Cabos de aço 
 
Inspeção e substituição dos cabos de aço em uso 
 
Os cabos de aço, quando  em serviço, devemser inspecionados periodicamente, a fim de que sua 
substituição seja  determinada sem que o seu estado chegue a apresentar o perigo de uma 
ruptura. Uma inspeção correta compreende estas observações. 
 
Número de arames rompidos 
 
A quantidade de arames rompidos deve ser verificada no comprimento de um passo. 
O passo do cabo de aço é definido como a distância na qual uma perna dá uma volta completa em torno 
da alma do cabo. 
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 Anotar o número de arames rompidos em 1 e 5 passos do cabo. 
Observar se as rupturas estão distribuídas uniformemente ou se estão concentradas em uma ou 
duas pernas apenas. Nesse caso, há o perigo dessas pernas se romperem antes do cabo. 
 Observar a localização das rupturas: se são internas, externas ou no contato entre as 
pernas. 
 Ver tabela do fabricante quanto à garantia. 
  
 
Arames gastos por abrasão 
 
Mesmo que os arames não cheguem a se romper, podem atingir um ponto de 
desgaste tal que diminua consideravelmente o coeficiente de segurança do 
cabo de aço, tornando o seu uso perigoso. Substitua os cabos.  
 
Corrosão 
 
 Verificar cuidadosamente se o cabo não está sofrendo corrosão. 
 Verificar o diâmetro em toda a extensão do cabo, para investigar qualquer 
diminuição brusca. A fibra da alma pode ter ressecado ou estar em 
decomposição, mostrando que não há lubrificação interna e, 
consequentemente, que há corrosão. 
 A corrosão interna representa um grande perigo, pois pode existir 
sem que se manifeste externamente. Substitua os cabos. 
 
Desequilíbrio dos cabos de aço 
 
Esse desequilíbrio é uma ondulação provocada pelo afundamento de uma 
ou duas pernas, que pode ser causada por três motivos: 
 
 Fixação deficiente, que causa o deslizamento de algumas pernas, 
ficando as demais supertencionadas; 
 Alma de fibra de diâmetro reduzido; 
 Alma de fibra que apodreceu, não dando mais apoio às pernas do 
cabo. 
 
Gaiolas de passarinho e hérnias 
 
Nos cabos com várias camadas de pernas, como nos cabos com alma de 
aço, há o perigo de formação desses defeitos, que podem ser provocados 
pelos seguintes motivos: 
 
 Fixação deficiente dos cabos, que possibilitam deslizamentos das pernas ou 
camadas de pernas, fazendo com que uma parte do cabo fique supertencionada e outra, frouxa.  
 Manuseio e instalação deficientes do cabo, causando torções e distorções. 
 
Esses defeitos são graves, obrigando a substituição imediata dos cabos. 
 
Maus tratos e nós 
 
Todo o comprimento do cabo deve ser inspecionado para a verificação da existência de nós ou qualquer 
anormalidade que possa ocasionar um tipo de desgaste prematuro ou a  ruptura do cabo, principalmente 
junto às fixações. 
 
Substituição de cabos 
 
Os cabos devem ser substituídos sempre que houver um certo número de arames rompidos, ou quando 
houver algum defeito grave, mesmo que o número de arames rompidos ainda seja admissível. 
Cintas de fibras sintéticas 
 
A fibra sintética mais forte e mais empregada é a de náilon. Possui alta capacidade de absorção de força, 
além de grande resistência a sucessivos carregamentos. 
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Utilização 
Sua textura é especialmente indicada no transporte de materiais com superfícies 
polidas. 
 
 Cuidados 
 
 Não devem ser utilizadas para movimentar cargas quentes. Evitar exposição 
prolongada à luz solar. 
 Evitar contato com ácidos e bases (soda, amoníaco). 
 Proteger a cinta sempre que movimentar carga com cantos vivos ou ângulos 
agudos. 
 
Inspeção e substituição de cintas 
 
É feita visualmente da seguinte forma: 
 Estique a cinta sobre uma superfície plana; 
 Examine os dois lados da cinta, verificando a existência e cortes, desfiamentos, sucos, falhas e 
ataques por produtos químicos; 
 Examine olhais, ganchos e alças cuidadosamente, procurando por trincas, deformações ou outros 
sinais de fadiga. 
Acostume-se a inspecionar as cintas periodicamente. 
Notando anormalidades, comunique-se ao supervisor. 
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TIPOS DE ENGATES 

Engate simples 
 
Este tipo de engate exige cuidados, pois a carga poderá girar e distorcer o cabo, enfraquecendo-o. 

Engate duplo 
 
É mais vantajoso, pois permite maior controle da carga. 
 

Engate duplo em ângulo 
 
No engate duplo em ângulo deve-se ter em mente que o ângulo formado 
pelo cabo de aço em relação à carga afeta sua resistência.  À medida que 
aumenta o ângulo de abertura do cabo, diminui sua capacidade. 
Recomenda-se ao engatador de carga consultar a tabela de cabos com 
frequência. O engatado deve evitar ângulos muito abertos; isso pode ser feito utilizando-se cabos mais 
longos, desde que a altura necessária às manobras permita tal expediente. 

Engate-forca 
Esse tipo de engate deve ser evitado para materiais de superfícies lisas. Deve ser dada especial atenção 
na localização do ponto de equilíbrio da carga. 
 
   
 
 
 
 
 
 

Engate-cesto simples 
 
Nesse engate duas partes do cabo suportam a carga. Deve-se ter cuidado com peças 
cilíndricas lisas, porque há riscos de escorregamento do cabo e deslize da peça. Para 
operar e maior segurança use um balancim. 
 

Engate-cesto duplo 
Recomenda-se especial atenção na laçada desse tipo de engate. O cabo deve 
ser distribuído uniformemente, para evitar inclinações, e protegido contra 
esmagamento, eliminando-se cantos vivos através de acolchoamento. 
 

Engate para tombamento de cargas 
O tombamento de peças ou conjuntos é necessário para se obter uma posição de trabalho adequada 
durante as várias fases do processo de produção. Geralmente é uma operação que apresenta maior 
dificuldade dentro da atividade de movimentação e transporte de cargas. 
Nesse caso, é importante ao engatador de cargas: 
 
 Ter instruções claras de sua supervisão de qual o procedimento a seguir; 
 Evitar permanecer próximo à carga em movimento e não permitir a aproximação de terceiros. 
 
Regras gerais 
 
 Certifique-se do peso da carga a ser movimentada. 
 Consulte a tabela dos cabos de aço. 
 Inspecione sempre os cabos antes de utilizá-los. 
 Não posicione os cabos em cantos vivos. 
 Guarde os cabos em lugar próprio após o uso. 
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 Antes de levantar uma carga, certifique-se de que ela não apoiará o cabo quando for colocada 
no chão. 
 Endireite o cabo antes de colocá-lo no gancho, senão ele se dobrará e o arame se romperá. 
Para sua segurança: 
 Use o cabo e o meio de engate corretos. 
 Após o uso guarde o cabo em local adequado. 
 
Tipos de engate 
 
Cesto Duplo  Cesto Simples Vertical Simples 
 
 

 
Em ângulo    Forca Simples  Forca Dupla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regras gerais 
 
 Respeite a capacidade da cinta, não excedendo o limite de carga nela gravado. 
 Nunca use cintas avariadas. 
 Posicione corretamente a cinta na carga. Decida-se pelo método mais adequado de engate. 
 Quando levantar cargas com mais de uma cinta, verifique se o peso está igualmente distribuído 
(balanceado) em cada perna de sustentação e se as cintas têm o mesmo comprimento. 
 
 MARCAÇÃO 
 
 As lingas de corrente devem possuir uma identificação permanente que deverá conter: 
 Cargas de trabalho e ângulos permitidos de uso; 
 Marca da CE; 
 Identificação da linga; 
 Grau do acessório; 
 Nome ou símbolo do fabricante; 
 Número de pernas; 
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ACESSÓRIOS 

Gancho 
CERTO 
 
É forjado de aço-carbono. Deve ser utilizado como mostra a figura abaixo. Assim mesmo 
que ocorra o afrouxamento do cabo, o gancho ficará ligado ao olhal. 
   
ERRADO 
 
Esta figura mostra como o gancho não deve ser utilizado, pois desta maneira ele poderá 
escapar ao olhal quando houver afrouxamento do cabo. 
 
Regras gerais 
 
Inspecione visualmente os ganchos. Boca curvada para fora, desgastes visíveis, pequenas 
fendas, comprometem seriamente sua resistência. 

Patola 
 
É construída de aço laminado. Deve ser usada assim:  

 
Chapas grossas deverão ser transportadas uma a uma do 
contrário no levantamento de duas ou mais chapas juntas, a 
borda da chapa de cima, encostara-se ao corpo de patola, 
provocando o seu afastamento corretamente, podendo deslizar 
da boca da patola e cair. 
 
Regra geral 

 
Antes do levantamento da carga, verifique se o peso está uniformemente distribuído em relação aos 
pontos de engate das patolas. 

Parafuso-argola 
 
É construído de aço forjado, recomendado para engates verticais ou 
em ângulo de 45º. Não se deve engatar o cabo de aço diretamente 
na argola e sim usar as manilhas. 
 

 

Manilha 
 
É construída de aço forjado. Deve ser montada de modo que possa girar livremente e que forças 
atuem nos limites de direção e sentidos indicados. Use o mesmo diâmetro da manilha e da argola. 

 
 
O modo errado de montar a manilha 
Desta maneira, ao se elevar a carga, ocorrerão esforços que poderão provocar deformações no parafuso 
ou travá-lo, soltando-o ao girar a manilha. 
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Grampo 
 

É construído de laminado de aço, liga especial de alta resistência. 
É um meio auxiliar desenvolvido para o transporte de chapas 
ou cargas com superfícies lisas, sem pontos de fixação de 
outro meio de engate. 
Não utilize o grampo para transportar chapas na posição 
horizontal. utilize o grampo para transportar 
chapas na posição horizontal. 
A aplicação do grampo para trabalhos com â = 0º só é 
permitido para levantar a chapa da horizontal para a vertical. 
Quanto ao parafuso de fixação, aperte-o somente com a haste 

original. Não use extensões para fixar o parafuso em hipótese alguma. 
 
Regras gerais 
 
 Grampo não deve ser utilizado em superfícies muito duras, que não permitam o cravamento dos 
mordentes. 
 A superfície da carga deverá estar limpa, sem óleo ou graxa. 
 Para cada capacidade de grampo deve ser aplicado determinado aperto no parafuso de fixação. 
A prática lhe ensinará a reconhecer o aperto ideal. Seu supervisor o auxiliará nas primeiras utilizações. 
 Não utilize o grampo em pesos que excedam sua capacidade. 

Ímã 
 
Equipamento compacto, tem imã permanente de ferrite, com potência magnética eterna e 
contínua, até que o giro da alavanca anule o campo gerado e solte a carga. 
O modelo manual é dotado de manivela para pegar-largar a carga com giro de 180º. 
O ímã tem variadas aplicações em movimentação e transporte de cargas: 
chapas, perfis, anéis, cilindros, superfícies irregulares, etc. 

 
 
Ímã para transporte de carga com superfície plana 
Ímã para transporte de carga cilíndrica 
 
 
Importante 
 
 Certifique-se de que a carga a ser movimentada esteja dentro da capacidade do ímã. Se, por 
acaso, a alavanca mudar de posição, a energia será interrompida e a carga cairá. 
 Eletroímã deve ser usado o mais próximo possível do solo. 
 Não utilizar imã em materiais aquecidos. 
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SINAIS CONVENCIONAIS 
 
SINAIS CONVENCIONAIS USADOS NA MOVIMENTAÇÃO DA PONTE 
 
O trabalho da ponte rolante só é realizado corretamente e com segurança quando o operador tem a 
ajuda necessária do engatador de carga. 
Além da tarefa do engate de carga, o engatador de carga tem um importante papel na comunicação 
com o operador, realizada por meio de sinais de mão. O operador depende do engatador, pois para 
operar a ponte terá que seguir suas instruções. 
Para a garantia de uma boa colaboração, e principalmente segurança na operação, há necessidade de 
um perfeito entendimento entre o engatador e o operador. Os sinais utilizados devem ser claros, não 
pode haver nenhuma dúvida nessa comunicação, o operador só deve agir se tiver entendido 
perfeitamente o sinal recebido. 
 
Regras para uma boa comunicação 
 
 Ao sinalizar, o engatador deve ficar de frente para o operador, de forma a evitar qualquer 
confusão nos sinais emitidos. 
 Somente um sinalizador emitirá sinais ao ponteiro. Além disso, as demais pessoas deverão ser 
afastadas das proximidades da carga. 
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ANEXOS 
 
TABELA 1 – LAÇOS TIPO “S” EM CABOS DE AÇO 
 
Fator de segurança 5:1 (já aplicado) 
 

 
 
 
Diâmetro do 
cabo 
polegadas 

 
Cargas a serem levantadas (Quilos) 
 
 
Simples 
vertical 

 
 
 
Chocker 

 
 
Vertical 
duplo 

 
Em ângulo 
 
30º 

 
45º 

 
60º 

 
1/4 

 
525 

 
390 

 
1050 

 
910 

 
740 

 
525 

 
5/16 

 
815 

 
610 

 
1630 

 
1415 

 
1155 

 
815 

 
3/8 

 
1170 

 
875 

 
2340 

 
2030 

 
1655 

 
1170 

 
1/2 

 
2060 

 
1545 

 
4120 

 
3580 

 
2920 

 
2060 

 
5/8 

 
3200 

 
2400 

 
6400 

 
5565 

 
4535 

 
3200 

 
3/4 

 
4580 

 
3435 

 
9160 

 
7965 

 
6495 

 
4580 

 
7/8 

 
6190 

 
4640 

 
12380 

 
10765 

 
8790 

 
6190 

 
1 

 
8030 

 
6020 

 
16060 

 
13965 

 
11390 

 
8030 

 
1.1/4 

 
12420 

 
9315 

 
24840 

 
21600 

 
17615 

 
12420 

 
1.1/2 

 
17700 

 
13275 

 
35400 

 
30780 

 
25106 

 
17700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabo 6x41 - Warrington-Seale - AF (I.P.S.) - Fator de Segurança 5:1 

 
Diâme
tro do 
Cabo 
(pol.) 

 
Comp
riment
o 
mínim
o 

Dimensões 
aproximadas do olhal 
(em mm) 

 
Cargas a serem levantadas em Kg 

Normal ou 
c/ estribo 
protetor 

Com 
pastilha 
pesada 

 
Simpl
es 

 
Força 

2 superlaços ou 1 dobrado 
  

Em ângulo 

 A B C B C Vertic
al 

(Chok
er) 

Vertic
al 

30º 45º 60º 

¼* 0,70 100 50 48 2
5 

495 370 990 860 700 495 

5/16* 0,75 130 65 48 2
5 

770 575 1.540 1.340 1.095 770 

3/8* 0,75 160 80 54 2
8 

1.105 825 2.210 1.920 1.565 1.105 

½* 1,00 210 105 70 3
8 

1.940 1.455 3.880 3.375 2.750 1.940 

5/8 1,20 270 135 90 4
4 

3.020 2.265 6.040 5.250 4.280 3.020 

¾ 1,40 320 160 105 5
1 

4.320 3.240 8.640 7.510 6.125 4.320 

7/8 1,60 380 190 123 5
7 

5.840 4.380 11.68
0 

10.150 8.280 5.840 

1 1,80 430 215 135 6
3 

7.580 5.685 15.16
0 

13.180 10.75
0 

7.580 

1-1/8 2,00 490 245 155 7
3 

9.540 7.155 19.08
0 

16.590 13.52
5 

9.540 

1-1/4 2,20 540 270 155 7
3 

11.72
0 

8.790 23.44
0 

20.375 16.62
0 

11.72
0 1-3/8 2,40 600 300 185 8

9 
14.10
0 

10.57
5 

28.20
0 

24.515 20.00
0 

14.10
0 1-1/2 2,60 650 325 185 8

9 
16.70
0 

12.52
5 

33.40
0 

29.040 23.68
5 

16.70
0 1-

3/4** 
3,10 760 380 229 1

1
21.67
0 

16.25
0 

43.34
0 

37.530 30.64
5 

21.67
0 2** 3,60 800 400 305 1

5
28.05
5 

21.04
0 

56.11
0 

58.590 39.67
5 

28.05
5 2-

1/4** 
4,10 900 450 330 1

7
35.02
0 

26.62
5 

70.04
0 

60.655 49.52
5 

35.02
0 2-

1/2*** 
4,60 100

0 
500 330 1

7
42.30
0 

31.72
5 

84.60
0 

73.265 59.82
0 

42.30
0 * Estes cabos são fornecidos na construção 6x37w- AF 

** Estes cabos são fornecidos na construção 6x47 ws 
*** Estes cabos são fornecidos na construção 6x67 ws 
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Manilhas de união forjada 

 
Com pino rosqueado em aço extremamente forte, para uma ampla segurança 
Conserva suas cargas ancoradas permanentemente. Colocação e remoção fácil e rápida nos olhais dos 
laços. Utilizada também para unir os laços e cabos. Segurança a toda prova. 
Fator de Segurança 5:1 (já aplicado) 
 

DIMENSÕES (em quilos) 

D - (pol.) A - (mm) B - (mm) C - (mm) Capac. 

3/8 20 48 12,7 700 

½ 24 59 15,9 1.250 

5/8 29 75 19,0 2.000 

¾ 33 82 22,2 2.850 

7/8 37 92 25,4 3.900 

1 41 104 28,6 5.100 

1-1/8 45 114 31,8 6.000 

1-1/4 50 125 34,9 7.450 

1-1/2 60 154 41,3 10.700 

1-3/4 73 182 50,8 14.600 

2 81 199 57,2 19.200 

2-1/4 90 216 63,5 24.400 

2-1/2 99 236 69,9 30.600 

3 110 263 82,6 43.900 

 
 
 
 
 
 

 
Grampo 
 
Forjados e Galvanizados 
Amarração ideal para ser executada no local de serviço, permite regulagem posterior no comprimento dos 
cabos. 
Utilizada para fins gerais e para cabos estáticos como tirantes. 
 
 
 

 
do Cabo 

 
Nº mínimo de grampos 

 
Espaçamento entre os grampos (em 
mm) 



 

 
  

www.treinar.eng.br 
23 

 

 

 

3/16 2 29 

¼ 2 38 

5/16 2 48 

3/8 2 57 

½ 3 76 

5/8 3 95 

¾ 4 114 

7/8 4 133 

1 4 152 

1-1/8 5 172 

 
 

Posição correta no cabo 
 
 

 
 

 
 
 
Gancho Forjado com Olhal 
 
Precisão controlada e normalizada, dando a máxima capacidade e resistência à fadiga, mesmo com 
pesos excessivos. Pode ser fornecido com KIT DE SEGURANÇA (opcional). 
 
Fator de Segurança 5:1 (já aplicado) 
 

Dimensões (em quilos) 

Ref. D - pol. A - mm B - mm C - mm E - mm Capac. 

H-7 5/16 67 40 13 15 300 

H-12 ½ 136 88 25 28 700 

H-15 5/8 174 111 32 35 1.700 

H-19 ¾ 217 142 38 44 2.500 

H-23 7/8 263 174 44 52 4.000 

H-28 1-1/8 330 209 60 63 5.500 

H-38 1-1/2 425 279 79 85 8.000 

H-44 1-3/4 485 342 89 101 11.000 

H-46 1-1/2 434 279 89 85 15.000 

H-57 2-1/4 577 381 101 114 20.000 

H-60 2 628 357 114 108 25.000 

H-65 2-1/4 695 392 125 120 30.000 

H-70 2-1/2 819 470 144 146 40.000 
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Correntes soldadas sem fim 
 
Acabamento polido ou galvanizado. Qualidade SAE 1010 
 
Arame Elo Peso Carga (Kgf) 

mm Pol. Externo Kg/m Serviço Prova Ruptura 

3 1/8 15x28 0,162 40 80 160 

3,4 9/64 16x29 0,210 60 120 240 

3,9 5/32 15x28 0,280 90 180 360 

4,4 11/64 17x31 0,360 130 260 520 

4,9 3/19 18x33 0,451 160 320 640 

5,4 7/32 20x36 0,552 200 400 800 

5,9 15/64 22x42 0,640 250 500 1000 

6,4 ¼ 23x43 0,765 305 610 1220 

7 9/32 27x44 0,960 370 740 1480 

8 5/16 31x49 1,280 540 1080 2160 

9 23/64 34x52 1,655 765 1530 3060 

9,4 3/8 35x53 1,830 800 1600 3200 

11 7/16 41,5x64 2,450 1050 2100 4200 

12,5 ½ 46x73 3,120 1550 3100 6200 

14,3 9/16 50x79 4,150 1900 3800 7600 

15,5 5/8 55x81 5,050 2250 4500 9000 

20 ¾ 66x99 7,970 3500 7000 14000 

22 7/8 80x110 10,700 5000 10000 20000 

26 1 122x87 14,000 3250 12500 25000 

28 1-1/8 147x98 16,800 7500 15000 30000 

32 1-1/4 175x126 20,900 10000 20000 40000 

36 1-7/16 196x121 25,050 12500 25000 50000 

 
 
 
 
 

Olhal de Suspensão  
 
  
1- Definição: Acessório usado para movimentação de carga em 
geral. 
2- Material: SAE 1015 

 
Observação: As dimensões são referenciais, podendo variar de acordo com o fabricante. 
 

Tipos de roscas Carga de  Dimensões em mm Massa em kg 

UNCBSW Métrica Vertical 45º A B C D 

5/16” M8 0.14 0,09 36 20 20 13 0.06 

3/8” M10 0.23 0.17 45 25 25 17 0.11 

1/2“ M12 0.34 0.24 54 30 30 21 0.18 

5/8” M16 0.70 0.50 63 35 35 27 0.28 

3/4” M20 1.20 0.83 72 40 40 30 0.45 

7/8” M22 1.50 0.95 81 45 45 35 .0.60 

1” M24 1.80 1.27 90 50 50 36 0.74 

1.1/4” M30 3.60 2.60 108 60 65 45 1.66 

1.1/2” M36 5.10 3.70 126 70 75 54 2.65 

1.3/4” M42 7.00 5.00 144 80 85 63 4.03 

2” M48 8.60 6.10 166 90 100 68 6.38 

2.1/4” M56 11.5 8.30 184 100 110 73 8.80 

2.1/2” M64 16.0 11.0 208 110 120 90 12.4 

3” M72 21.0 15.0 260 140 150 100 23.3 

3.1/4” M80 28.0 20.0 296 160 170 112 34.2 

4” M100 38.0 27.0 330 180 190 130 49.1 

] 
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Cinta de Poliéster -Tipo Slim 
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O QUE É A NR 11?  
 

A Norma Regulamentadora 11 (NR11) trata de forma específica de todas 
as regras que envolvem o transporte, movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais tanto de maneira mecânica quanto manual que é 
realizada no local de trabalho, seja em grandes indústrias ou ambientes 
menores. 

NR11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, 
ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS 
 

https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-11.pdf 
 
  

 
O QUE É A NR 12?  
 
A Norma Regulamentadora 12, cujo título é Máquinas e Equipamentos, 
estabelecem as medidas prevencionistas de segurança e higiene do 
trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção de 
máquinas e equipamentos, visando a prevenção de acidentes do 
trabalho. A NR 12 tem a sua existência jurídica assegurada, em nível de 
legislação ordinária, nos artigos 184 a 186 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). 
 

NORMA REGULAMENTADORA Nº 12 – SEGURANÇA NO 
TRABALHO COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 
 https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-12.pdf 
 
 

 
O QUE É A NR 18?  
 
Como sua própria descrição diz, a NR 18 estabelece 
as condições e o meio ambiente de trabalho na 
Indústria da Construção. Ela estabelece diretrizes de 
ordem administrativa, planejamento e organização, 
com o objetivo de implantar medidas de controle e 
sistemas preventivos de segurança nos processos. 
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NR-18 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO 
 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-18.pdf 
 
 

 
 
O QUE É A NR 29?  
 
Esta Norma Regulamentadora (NR 29) tem como objetivo regular a 
proteção obrigatória contra acidentes e doenças profissionais, facilitar 
primeiros socorros a acidentes e alcançar as melhores condições 
possíveis de segurança e saúde aos trabalhadores portuários.  
 
 

NR-29 - NORMA REGULAMENTADORA DE SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO PORTUÁRIO 
 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-29.pdf 
 
 
 

O QUE É A NR 34?  
 
Esta Norma Regulamentadora – NR tem por finalidade 
estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de 
proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de 
trabalho nas atividades da indústria de construção e 
reparação naval. 
 
 

 
 

NR-34 - CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA 
INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO E DESMONTE NAVAL 
 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-34.pdf 
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O QUE É A NR 37?  
 
Esta Norma Regulamentadora – NR tem por finalidade 
estabelecer os requisitos mínimos e as medidas de 
proteção à segurança, à saúde e ao meio ambiente de 
trabalho nas atividades da indústria de construção e 
reparação naval. 
 

NR-37 - SEGURANÇA E SAÚDE EM 
PLATAFORMAS DE PETRÓLEO 
 
https://enit.trabalho.gov.br/portal/images/Arquivos_SST/SST_NR/NR-37-atualizada-2018---
prazos-2019.pdf 
 

BOAS PRÁTICAS NA RADIOCOMUNICAÇÃO 
 

Conheça as boas práticas para tornar as 
suas comunicações via rádio ainda mais 
eficazes. 
 
Cada meio de comunicação possui objetivos e 
características próprias. Com o rádio comunicador 
não poderia ser diferente. Por ser muito utilizado 
em operações críticas e gestão de equipes, a 
radiocomunicação exige que seu operador siga 
algumas boas práticas para que toda a operação se 
torne ainda mais eficiente. Listamos a seguir 
algumas recomendações de como usar o rádio e 
garantir o sucesso da sua comunicação. 
 
 
 

1. Certifique-se sempre de que a estação está sintonizada no canal correto. 
2. Durante a transmissão, mantenha o microfone a uma distância aproximada entre 05 e 10 

centímetros. 
3. As transmissões devem ser breves, ocupando a frequência ou canal o mínimo possível. 

Evite o desperdício de tempo na transmissão de mensagens desnecessárias e muito 
longas. 

4. Antes de transmitir uma mensagem, escute por um tempo para se certificar que a 
frequência ou canal está livre e desocupado. 

5. Envie suas mensagens de forma clara e pausadamente. 
6. Não utilize o rádio para transmitir mensagens de caráter particular como brincadeiras ou 

assuntos que não sejam os de trabalho. Mantenha sempre o profissionalismo. 
7. Responda prontamente a todo chamado que demande resposta imediata. 
8. Especialmente em operações de missão crítica, é importante manter a rede livre para os 

casos de emergências ou solicitações de apoio. 
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 CÓDIGO “Q” 
 
Uma das características da comunicação via rádio são as mensagens sempre diretas ao ponto. 
Nada de enrolação. Um exemplo desse dinamismo é o Código “Q”, inventado para dar mais 
rapidez e compreensão às comunicações por rádio. Trate-se de uma coleção padronizada de 
três letras, todas começando com a letra “Q”. Veja alguns códigos mais utilizados: 
QAP – Na escuta, escutar 
QAR – Abandonar a escuta 
QTA – Cancele a última 
mensagem 
QRA – Nome do operador 
QTC – Mensagem 
QRM – Interferência 
QTH – Local, endereço 
QRT – Parar de transmitir 
QRU – Novidade, problema 
QRV – Estou à disposição 
QTO – Sanitário 
QTR – Hora certa 
QTU – Horário de funcionamento 
QTY – Estou a caminho 
QUA – Notícia 
QUB – Informar visibilidade 
QSL – Entendido 
TKS – Obrigado, grato 
QSM – Repita a mensagem 
NIHIL (NIL) – Nada, nenhum 
QSO – Contato Pessoal 
Obs.: O mesmo grupo de letras pode ter sentido negativo quando seguido da letra “N”. 
 
  

ALFABETO E NUMERAL FONÉTICOS 
 
Outra grande solução para simplificar e dar 
maior fluidez nas comunicações via rádio, é o 
Alfabeto Fonético. Criado para dar maior 
precisão em certos tipos de comunicação, como 
em casos de transmissão de letras e de nomes 
pouco comuns. O Alfabeto também é muito útil 
para comunicação em outros idiomas. Veja os 
exemplos: 
A – Alpha 
B – Bravo 
C – Charlie 
D – Delta 
E – Echo (eco) 
F – Foxtrot 
G – Golf 
H – Hotel 
I – Índia 
J – Juliet 
K – Kilo 
L – Lima 
M – Mike (maique) 
N – November 
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O – Oscar 
P – Papa 
Q – Quebec 
R – Romeu 
S – Sierra 
T – Tango 
U – Uniform 
V – Victor 
W – Whiskey 
X – Xingu ou X-Ray 
Y – Yankee 
Z – Zulu 
0 – Negativo, nulo. 
1 – Primeiro, Primo, uno. 
2 – Segundo. 
3 – Terceiro. 
4 – Quarto. 
5 – Quinto. 
6 – Sexto, meia, meia dúzia. 
7 – Sétimo. 
8 – Oitavo. 
9 – Nono. 
 
 

CÁLCULOS BÁSICOS 
 
Massa é a medida da quantidade de matéria que determinada coisa tem, enquanto matéria é 
aquilo que podemos tocar fisicamente. Na maioria dos casos (mas nem sempre), a massa está 
relacionada ao tamanho do objeto. Por exemplo: um balão pode ser maior que algo, mas ter 
menos massa. Leia este artigo para descobrir alguns métodos para calcular esse valor. 
 
Parte 1 - Calculando a massa a partir da densidade e do volume 

 
 
Pesquise a densidade do objeto.  
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A densidade mede a "compactação" de determinado corpo. Pesquise o valor próprio do item 
que tem em mãos na internet ou em um livro didático. A unidade científica para densidade é 
quilos por metro cúbico (kg/m3), mas também pode ser gramas por centímetro cúbico (g/cm3) 
para corpos menores.  
 

 Use esta fórmula para converter as unidades: 1.000 kg/m3 = 1 g/cm3 
 A densidade de líquidos costuma ser medida em quilos por litro (kg/L) ou gramas por 

mililitro (g/mL). Para fazer a conversão, use: 1 kg/L = 1 g/mL. 
 Exemplo: um diamante tem 3,52 g/cm3 de densidade. 

 

 
 
Calcule o volume do objeto.  
O volume representa o espaço que o corpo ocupa. Em sólidos, é medido em metros cúbicos 
(m3) ou centímetros cúbicos (cm3). Em líquidos, é medido em litros (L) ou mililitros (mL). A 
fórmula do volume depende do formato do objeto. Leia este artigo para encontrar as mais 
comuns e importantes. 

 Use a mesma unidade que usar para calcular a densidade. 
 Exemplo: já que medidos a densidade de um diamante em g/cm3, devemos medir seu 

volume em cm3. Assim, pode-se dizer que o volume do item é de 5.000 cm3 
 

 
 
 

Massa = Volume x Densidade 

Volume = 5000 cm
3

 

Densidade = 3,52 g/cm3 

Massa = 5000 cm3 x 3,52 g/cm3 

Massa = 17600 gramas 
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FÓRMULAS DE VOLUMES  
 
Volume de um cubo: 
Sabendo que um cubo possui altura, largura e comprimento iguais, para calcularmos seu 
volume basta elevarmos o lado ao cubo. 
  

  
  
  
Volume de um paralelepípedo retangular: 
Sabendo que um paralelepípedo pode possuir altura, largura e comprimento diferentes, para 
calcularmos seu volume devemos multiplicar todas essas dimensões. 
  

  
  
  
Volume de um cilindro: 
Para calcularmos o volume devemos calcular primeiramente a área da base (circunferência), e 
depois multiplicá-la pela altura do sólido. 
  
  

  
  
  
Lembrando que a área de uma circunferência pode ser calculada através da fórmula: 
Área da circunferência = π x raio x raio 
 
Volume de um prisma: 
Para calcularmos o volume devemos calcular primeiramente a área da base, e depois 
multiplicá-la pela altura do sólido. 
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Volume de uma pirâmide ou de um cone: 
Para calcularmos desses sólidos devemos calcular primeiramente a área da base, e depois 
multiplicá-la por 1/3 da altura do sólido. 
  

  
  
  
Volume de uma esfera: 
Para calcularmos da esfera devemos efetuar a seguinte multiplicação: 
V = π x raio x raio x raio x 4/3 
  

 
  
 
 

CONVERSÃO DE ESCALAS DE VOLUME 
 
Observe a tabela de transformações das unidades de medidas do volume.  
 

 
  
Algumas unidades de volume são relacionadas com algumas medidas de capacidade. Por 
exemplo:  
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1m³ (lê-se um metro cúbico) = 1000 litros  
1dm³ (lê-se um decímetro cúbico) = 1 litro  
1cm³ (lê-se um centímetro cúbico) = 1 mililitro (ml) 
 

 
 

TABELA DE DENSIDADE DE ALGUNS MATERIAIS 
 

 
 
 
 


