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Introdução
Para o transporte e içamento de equipamentos da Indústria de Papel e Celulose e no ramo
Petroquímico entre outras aplicações, são utilizados, principalmente 3 tipos de guindastes.
Um deles é conhecido pelo nome de Crawler Crane, All Terrain e o Rough terrain. Todos os
guindastes citados acima trabalham com combustível fóssil (diesel),tendo em vista a
condição ambiental que nos exige hoje o uso de uma energia renovável tornando este
equipamento de içamento de carga um híbrido.
Objetivo
Um estudo visando a otimização da montagem dos guindastes treliçados, criando-se uma
nova configuração, reduzindo-se assim o seu tempo de montagem. Além disso, será
estudada a viabilidade para que se utilize uma fonte alternativa de energia para o
acionamento desse guindaste que pode ser armazenada em grupo de capacitores que
auxiliam na alimentação do motor, de forma a reduzir-se o seu custo de operação e aumentar
a sua sustentabilidade ambiental, utilizando-se o princípio de reaproveitamento de energia
mecânica que é desperdiçada em alguns componentes (cogeração).
Metodologia
Para a realização do trabalho científico aqui exposto, é necessária a utilização de diversos
recursos e / ou meios disponíveis físicos ou digitais a fim de enriquecer o trabalho aqui
exposto, dando-lhe o caráter aprofundado devido às fontes de pesquisa especializadas
Resultados
Com a comparação de guindastes treliçado e telescópico a melhor capacidade pela tabela de
carga foi a do guindaste treliçado, visando esse ponto é de suma importância o sistema
treliçado com telescopagem inclusa, ainda mais com a parte de redução de Co2 na
atmosfera é usado o sistema de cogeração obtendo energia elétrica através do movimento
mecânico de alguns dos componentes do guindaste.
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