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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo o dimensionamento das principais estruturas e componentes 

de um guindaste tipo Munck de pequenas dimensões para elevação e movimentação de cargas 

de diversos tipos em conformidade a norma NBR 8400 (ABNT, “Cálculo de equipamento para 

Levantamento e Movimentação de Cargas”, 1984).  

 

Palavras-Chave: Munk; Sizing; Guindauto, NBR 8400. 
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ABSTRACT 

This work has the objective of designing the main structures and components of a small 

dimensions crane for raising and moving loads of different types according to the standard NBR 

8400 (ABNT, "Calculation of equipment for lifting and moving loads", 1984 ). 

 

Key-Words: Munk; Sizing; Guindauto, NBR 8400 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Guindastes são máquinas utilizadas no mundo inteiro com a finalidade de levantar e 

movimentar cargas de grandes dimensões ou elevado peso. O Munck é um tipo de guindaste 

sobre rodas comumente locado em um caminhão do tipo cavalo mecânico e que possui um 

sistema hidráulico e braço articulado com gancho  

O Munck tem como principal vantagem sobre os guindastes tradicionais o menor 

investimento requerido, melhor acessibilidade ao local de trabalho, não ter restrições de tráfego 

em rodovias, além de não exigir o auxílio do profissional rigger para conduzir o trabalho. Sendo 

assim, o munck pode substituir os diversos outros tipos de guindaste em muitas ocasiões. 

Atualmente, este tipo de guindaste é amplamente utilizados em diversas funções, porém 

seu uso mais comum é para o içamento e movimentação de cargas, auxílio na montagem de 

grandes estruturas, na indústria de equipamentos pesados, na construção civil e no próprio 

carregamento e descaramento da carreta que é movida pelo caminhão.  

Devido a sua natureza móvel e versátil, o equipamento pode ser utilizado para os mais 

diversos serviços e atuar em ambientes que vão desde fábricas e estradas com transito de 

pessoas e funcionários até ambientes não urbanos, sem pavimentação e expostos à intempéries 

como chuvas, vento, calor excessivo, detritos e sujidades.  

Apesar de amplamente utilizado na indústria por sua acessibilidade, o munck tem um 

custo consideravelmente baixo quando comparado com outros tipos de guindaste. Entretanto, 

muitas vezes o equipamento é utilizado trabalhando com apenas uma fração de sua carga e 

alcance máximo.  

A motivação principal deste trabalho é dimensionar a estrutura e acionamentos de um 

equipamento de baixo custo e de baixa complexidade que seja compatível com estas aplicações 

onde um caminhão munck tradicional de alta capacidade e com lanças retráteis é 

“superdimensionado” para a tarefa. 
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1.1 HISTÓRIA 

Desde as primeiras civilizações, a humanidade se depara com o problema de ter que 

levantar cargas mais pesadas do que sua constituição física pode aguentar. Para isto diversas 

civilizações durante a história desenvolveram seus próprios métodos criativos e engenhosos 

para superar essas limitações e alcançar o objetivo. 

O templo de Amon-Ra Karnak no Egito contém rochas que pesam mais de 70 toneladas. 

Somente os guindastes contemporâneos mais poderosos podem levantar esta carga. Então 

torna-se inevitável questionar como este tipo de trabalho era feito em épocas pré-industriais.  

A resposta é que eles faziam, assim como nós fazemos atualmente, com o auxílio de 

maquinas. A potência de suas máquinas, porém, vinha da força animal ou humana e não de 

combustíveis ou energia elétrica (Figura 1.1). Ao olharmos para trás sob esta ótica, percebemos 

que os engenheiros de mais de 5000 anos atrás já projetavam máquinas que eram capazes de 

mover grandes cargas. A carga e descarga de navios era uma das principais aplicações 

conhecidas deste tipo de equipamento na época. 

 

 

Figura 1.2 - Modelo greco-romano que aguentava até 450 quilos. 

Fonte: http://serycoin.com/2018/09/grecia-roma-dos-imperios-crecieron-tambien-altura-

la-invencion-la-grua/ 

http://serycoin.com/2018/09/grecia-roma-dos-imperios-crecieron-tambien-altura-la-invencion-la-grua/
http://serycoin.com/2018/09/grecia-roma-dos-imperios-crecieron-tambien-altura-la-invencion-la-grua/
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Com o passar dos anos a tecnologia dos guindastes foi se adaptando às necessidades e 

novas variações de seu projeto original surgiram. A evolução deste tipo de maquinário chegou 

a um ponto tão avançado que antes da revolução industrial uma máquina deste tipo poderia 

levantar uma carga de até 15 toneladas com a força de apenas um homem.  

Toda esta capacidade é alcançada devido ao conceito de vantagem mecânica, que é o 

fator pelo qual a força aplicada é multiplicada pela máquina resultando em uma força de saída 

maior. Isto porém, tem um custo. Uma força menor sempre deve ser aplicada por uma distância 

maior do que a de saída para que se consiga uma vantagem mecânica proporcional.  

A razão de vantagem mecânica é a mesma razão da velocidade do movimento da carga.  

Sendo assim, uma máquina proporciona um homem levantar uma carga 10 vezes maior, 

também o faz 10 vezes mais lento em sua tarefa (desprezando as perdas).  

Apesar de antes da revolução industrial as máquinas movidas à força humana 

conseguirem movimentar cargas relativamente grandes, este era um trabalho muito demorado. 

Em seu livro "Useful information for engineers” fairbairn descreve em detalhes o maior 

guindaste de mão já construído (Figura 1.3) capaz de levantar 60 toneladas e alcançar 32 metros 

de altura. 

 

Figura 1.2 – Maior guindaste de mão já construído. 

Fonte: http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-

cranes.html 

http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html
http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html


20 

 

Com a revolução industrial, o uso de motores a vapor e posteriormente à combustíveis 

fósseis, a popularização de guindastes e outras máquinas de elevação de carga se popularizou 

alcançando patamares de capacidade, alcance e eficiência sem precedentes na história humana. 

O Liebherr LTM 11200-9 (Figura 1.3) por exemplo é o maior guindaste móvel do mundo e 

pode elevar uma carga de até 1200 toneladas a alturas de até 188 metros. 

 

 

Figura 1.3 – Liebherr LTM 11200-9. 

Fonte: https://www.liebherr.com/en/gbr/products/mobile-and-crawler-cranes/mobile-

cranes/ltm-mobile-cranes/details/ltm1120091.html 

 

Já o Bigge125D AFRD (Figura 1.4) pode levantar até 7500 toneladas e alcançar até 262 

metros de altura.  

https://www.liebherr.com/en/gbr/products/mobile-and-crawler-cranes/mobile-cranes/ltm-mobile-cranes/details/ltm1120091.html
https://www.liebherr.com/en/gbr/products/mobile-and-crawler-cranes/mobile-cranes/ltm-mobile-cranes/details/ltm1120091.html
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Figura 1.4 – Bigge125D AFRD. 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-

mundo.htm 

 

Em muitos casos porém, não é necessário levantar cargas tão pesadas a uma altura tão 

elevada, e a facilidade de locomoção, operação e economia proporcionada por um Munck 

(Figura 1.5) o tornam a opção mais eficiente para uma grande variedades de serviços. 

  

Figura 1.5 – Exemplo de utilização do munck. 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-

mundo.htm  

https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-mundo.htm
https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-mundo.htm
https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-mundo.htm
https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-mundo.htm
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2 METODOLOGIA 

 

Primeiro, o equipamento é classificado conforme a NBR 8400 segundo diversos fatores 

como o estado de carga, classe de utilização e grupo, assim, juntamente com outros fatores 

apresentados na norma, é possível calcular os esforços atuantes em sua estrutura e fazer as 

análises seguintes.  

A estrutura é então submetida à análises estáticas relacionadas diretamente tanto aos 

esforços fletores quanto aos esforços compressivos e que podem provocar a flambagem do 

equipamento. Em seguida é apresentado um estudo dos esforços em relação à angulação em 

que a lança pode trabalhar.  

Os Cilindros podem então ser selecionados segundo o catálogo da empresa Parker e 

levando em conta a carga à ser levantada, o peso dos equipamentos e sua geometria previamente 

definida. Os pinos de fixação da estrutura são então dimensionados de acordo com as 

características do material e segundo as tensões cisalhantes atuantes. 

Ainda segundo a empresa Parker, o motor hidráulico responsável por mover angular 

mente a coluna e as lanças do munck é definido. 

O veículo é então selecionado segundo o peso do equipamento e uma análise de 

tombamento longitudinal e lateral é feita nas condições mais desfavoráveis possíveis. Nestas 

condições as sapatas de fixação são dimensionadas para que o veículo esteja sempre estável 

durante sua operação.  

Estando o equipamento e seus acionamentos definidos, uma série de recomendações de 

segurança são apresentadas a fim de garantir a segurança de pessoas e bens. 

Por fim uma análise de custos é apresentada para que sejam discutidas a viabilidade 

financeira do projeto frente à outros equipamentos semelhantes disponíveis no mercado.  
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3 ANÁLISES ESTÁTICAS 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO SEGUNDO A NORMA 

 

De acordo com a norma NBR 10852 (ABNT, “Guindastes de Rodas com Pneus, 1989), 

este projeto se encaixa na classificação: “Guindaste Hidráulico com chassi de veículo 

rodoviário automotor, uma vez que está sendo feito em cima de um veículo já existente, e sua 

parte automotora não foi desenvolvida exclusivamente para este fim.  

O cálculo de sua estrutura leva em consideração as instruções da norma NBR 8400 

(ABNT, “Cálculo de equipamento para Levantamento e Movimentação de Cargas”, 1984). É 

importante ainda observar que utilização deste equipamento, deve estar coerente à norma NR-

18 (ABNT, Norma regulamentadora 18, Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria 

de construção). 

 

3.2 DESENHO ESQUEMÁTICO DAS PARTES A SEREM PROJETADAS 

 

A figura 3.1 mostra um exemplo simplificado feito utilizando o software SolidWorks 

do tipo de equipamento a ser utilizado nomeando suas principais estruturas. 

 

 

 

Figura 3.1 –Nomenclatura. 

Fonte: Do autor (2019) 
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Este captulo tem como objetivo estudar os esforços causados pelo peso próprio e pela 

carga que atua na estrutura da lança, braço e coluna do equipamento para assim, dimensiona-

lo. 

 

3.3 DADOS DE ENTRADA 

Para dimensionar a estrutura, é definida a tabela 3.1 com as principais informações a 

respeito da carga a ser trabalhada e da geometria da estrutura. 

Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento..2: 

Dados do projeto 

Capacidade Máxima (kg) 10.000 

Comprimento da coluna (m) 1,8 

Comprimento do braço (m) 1,8 

Comprimento da lança (m) 1,7 

Tipo Perfil de vigas da estrutura Caixão 

 

Fonte: Do autor (2019) 

O Material utilizado nesta estrutura é o aço ASTM A-572 Gr. 60 uma vez que este já é 

amplamente utilizado para estruturas deste tipo em todo mundo, o que o torna possuidor de 

ampla base de testes de propriedades bem conhecidas. A tabela 3.2 apresenta as propriedades 

relevantes deste metal para os cálculos que serão realizados: 

Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento..2: 

Dados do material 

Tensão de escoamento (MPa) 345 

Módulo de Young (GPa) 204 

Limite de resistência à tração 

(MPa) 
450 

 

Fonte: Do autor (2019) 

Segundo a Norma NBR 8400, para que seja feito o dimensionamento do equipamento, 

primeiro é necessário a definição de diversos fatores referentes a utilização do equipamento. 
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A classe de utilização do equipamento é definida segundo a tabela 1 da norma, esta é 

referente à frequência de utilização dos equipamentos e variam de A até D sendo a classe A 

referente à classe de equipamentos com menor número convencional de ciclos de levantamentos 

e a classe D a que tem maior número.  

O equipamento projetado não tem como função realizar serviço intensivo severo, sua 

natureza móvel e versátil o enquadram, segundo a tabela 1 da norma mostrada na figura 3.2, na 

classe de utilização B, referente à utilização em serviço intermitente, e conta número 

convencional de ciclos de levantamento igual a 2.105 ciclos em sua vida útil 

 

 

Figura 3.2 – Classes de utilização 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

O estado de carga mostrado na figura 3.3 é caracterizado segundo à frequência e a 

proporção de sua carga máxima que o equipamento levanta ao longo de sua vida útil. Desta 

maneira, o equipamento tem seu estado de carga definido segundo a tabela 2 da norma como 

sendo 2 (médio) em que o levanta frequentemente sua carga nominal e comumente cargas 

compreendidas entre ⅓ e ⅔ da carga nominal. Seu valor é de fração mínima de carga máxima 

é P = ⅔ 
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Figura 3.3 – Estados de carga 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

Agora é necessário definir o grupo indicado na tabela 4 da norma, mostrado na figura 

3.4. Esta classifica a estrutura e determina o valor do coeficiente de majoração Mx, que 

caracteriza o dimensionamento da estrutura. Tendo em vista que o estado de carga definido 

acima foi P = ⅔ e a classe de utilização definida foi a B, temos que a estrutura dos equipamentos 

pertence ao grupo 4.  

 

 

Figura 3.4 – Classificação da estrutura em grupos 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 
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Assim, a tabela 10 mostrada na figura 3.5 define o coeficiente de majoração como Mx = 

1,06. 

 

Figura 3.5 – Coeficientes de Majoração 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

Por fim, é necessário considerar ainda que, na prática, a operação de içamento gera 

carregamentos bruscos e choques verticais que devem ser levados em consideração pois 

aumentam as solicitações na estrutura. Desta maneira, o coeficiente dinâmico ψ é definido 

através da tabela mostrada na figura 3.6 que leva em consideração a faixa de velocidade de 

elevação da carga (VL) em m/s. Para este projeto, esta velocidade é de 0,75 m/s, sendo assim, 

segundo a tabela 5 da NBR, o coeficiente dinâmico é igual 1 + 0,3 VL, sendo assim ψ é igual a 

1,225 

 

Figura 3.6 – Coeficientes Dinamicos 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

Como o equipamento opera sob a condição normal de serviço e tem um limite de 

operação imposto à ventos de até 72 km/h, a norma determina que seja utilizado um fator de 

segurança igual a 1,33. A tabela 3.3 resume os dados obtidos até aqui. 
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Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento..3: 

Dados da norma  

Classe de utilização B (2,0 x 105) 

Estados de carga 2 - Médio (P = ⅔) 

Grupo 4 

Coeficiente de majoração (Mx) 1,06 

Velocidade de elevação de carga (VL) 0,75 m/s 

Coeficiente Dinâmico (ψ) 1,225 

Fator de segurança (F.S) 1,33 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

  

3.4 CALCULOS PRELIMINARES 

É possível dividir as solicitações em três grupos principais, sendo elas:  devido ao peso 

próprio dos elementos (SG); devido às cargas de serviço (SL); e devido a força do vento na 

estrutura (SW). 

A Tensão normal admissível para o aço ASTM A-572 Gr. 60 é calcula da seguinte 

maneira: 

 𝜎𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑒

𝐹𝑆
= 260 𝑀𝑃𝑎    (1) 

E a tensão admissível cisalhamento é dada por:  

 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑎𝑑𝑚

√2
= 150 𝑀𝑃𝑎    (2) 

Para que o equipamento possa operar em ambiente com vento, o critério de falha adotada 

decorre da equação 3. 
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 𝑀𝑥(𝑆𝐺 + 𝛹𝑆𝐿) + 𝑆𝑊 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚    (3) 

Onde: 

 SG = Solicitação devido ao peso próprio 

SL = Solicitação devido à carga de serviço 

SW = Solicitação devido vento limite de serviço 

Ψ = Coeficiente Dinâmico  

σadm = Tensão Admissível 

3.5 ANÁLISE ESTÁTICA DA LANÇA 

Para realizar uma análise, é necessário dividir o estudo nas situações críticas em que a 

lança pode trabalhar, sendo assim, são estudadas nesta seção o carregamento das lanças na 

posição horizontal (Figura 3.7) e na posição em que a lança esta está a 70º com a horizontal  

(Figura 3.15).  

Estas posições são escolhidas pois é esperado que na posição horizontal a lança sofra 

esforços mais severos devido ao grande momento fletor que acontece nesta situação. Já a 

posição de 70º é a de maior ângulo permitido pelos cilindros hidráulicos e onde as estruturas 

terão o maior esforço de compressão, estando assim, sujeitos à flambagem. 

 

3.5.1 Lança Horizontal 

 

Figura 3.7 –Lança na posição horizontal. 
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Fonte: Do autor (2019) 

 

Uma vez que as dimensões da viga ainda estão sendo definidas, não é possível 

considerar a influência de seus pesos próprios nos cálculos, sendo assim, estes serão 

considerados posteriormente. 

 

Com a lança estendida horizontalmente, um alto momento fletor é esperado, sendo 

assim, para que o dimensionamento seja feito, é necessário calcular o diagrama de momento 

fletor ao longo da viga. Os diagramas da figura 3.8 e da figura 3.10 foram traçados com auxílio 

do software GuruBeam . 

 

Figura 3.8 –Gráfico do esforço cortante e momento fletor. 

Fonte: Do autor (2019) 
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A Partir do gráfico gerado, podemos utilizar o ponto de maior momento fletor (Mmax = 

322,65 kN.m) para aplicar o conceito de tensão normal admissível apresentado anteriormente 

e calcular o módulo de resistência à flexão da estrutura e dar seguimento ao dimensionamento. 

Para isso, é necessário determinar o módulo de resistência à flexão no eixo x da viga. 

  

 
𝑊𝑥 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑎𝑑𝑚
= 1,224. 10−3𝑚³ 

   (4) 

O módulo de resistência à flexão é a razão entre o momento de inércia da seção do perfil 

e a distância do seu ponto mais externo à linha neutra. Sendo assim, podemos calcular o 

momento de inércia.  

 
𝑊𝑥 =

𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙

𝑦
= 1,71. 103𝑐𝑚³ 

   (5) 

Onde y é referente à altura do perfil da viga caixão que será utilizada na lança. 

A página 39 do catálogo de Tubos Estruturais Seção Circular, Quadrada e Retangular 

da Vallourec oferece a viga deseja em diversos tamanhos, o perfil de tubo quadrado selecionado 

tem altura y igual a 250 mm. Desta maneira, podemos calcular e a inércia necessária do perfil 

e em seguida achar a sua espessura. 

 𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 = 𝑊𝑥𝑦 = 1,175. 104 𝑐𝑚4    (6) 

 
𝐼𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 =

ℎ4

12
−

(ℎ − 2𝑒)4

12
 

   (7) 

Sendo y = 125 mm uma vez que a viga será quadrada. 

Resolvendo a equação, a espessura mínima de 18,732mm é encontrada.  

Voltando ao catálogo Vallourec, a próxima espessura padronizada adequada ao projeto 

é de 20 mm. 
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Ao levar em consideração o peso próprio desta viga, é observado que ela não suporta a 

soma dos esforços atuantes na situação mais desfavorável em que o equipamento pode 

trabalhar. 

Então, a viga com o perfil quadrado de 300 mm x 300 mm mostrada na figura 3.9 é 

definida.

 

Figura 3.9 –Perfil Escolhido 

Fonte: Catálogo de tubos estruturas Valourec (2019) 

Levando em conta a espessura e a geometria do perfil da lança, podemos calcular agora 

a influência do peso próprio na estrutura. Sabendo que a massa por unidade de comprimento 

ML é igual a 172 kg/m o peso próprio da estrutura por unidade de comprimento é calculado na 

equação 8 e os diagramas de momento cortante e fletor são mostrados na figura 3.10.  

 
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝐿 . 𝑔 = 1,687.103  

𝑁

𝑚
 

   (8) 

 



33 

 

Figura 3.10 – Gráfico do esforço cortante e momento fletor com peso próprio. 

Fonte: Do autor (2019) 

O momento máximo causado pelo peso distribuído da lança é igual a 9137.10³ N.m 

O próximo passo é calcular a carga exercida pela ação do vento na estrutura.  

Segundo a tabela 7 da norma mostrada na figura 3.11, a pressão aerodinâmica Pa para um 

vento limite de operação de 20 m/s é de 250 N/m² 

 

Figura 3.11 – Pressão aerodinâmica. 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

Segundo a tabela 8 mostrada na figura 3.12, o coeficiente aerodinâmico, para lanças de 

caixa fechada e relação l/h igual a aproximadamente 10, temos um coeficiente aerodinâmico C 

= 1,4 
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Figura 3.12 – Coeficiente Aerodinâmico. 

Fonte: ABNT, NORMA NBR 8400, 1984 

 

O esforço Fw devido a ação do vento nas vigas são calculados: 

 𝐹𝑤 = 𝑃𝑎𝐶𝐴𝑙 = 367,5 𝑁    (9) 

Sendo Al a área lateral total da viga. 

O momento causado pelo vento também pode ser calculado através da equação 10: 

 𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐹𝑤𝑑 = 318,9 𝑁𝑚    (10) 

Finalmente, a solicitação dos esforços do pelo vento é calculada segunda a equação 11: 

 
𝑆𝑊 =

𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑊𝑥
= 0,376 𝑀𝑃𝑎 

   (11) 

A solicitação dos esforços do peso próprio é calculada segunda a equação 12: 

 
𝑆𝑔 =

𝑀𝑝𝑒𝑠𝑜.𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑜

𝑊𝑥
= 5,343 𝑀𝑃𝑎 

   (12) 

A solicitação dos esforços da carga é calculada segunda a equação 13: 

 
𝑆𝐿 =

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑊𝑥
= 188,8 𝑀𝑃𝑎 

   (13) 

Agora, todos os dados necessário para se aplicar o critério de falha já estão calculados 

e podem ser aplicados na equação 14 

 𝜎 = 𝑀𝑥(𝑆𝐺 + 𝛹𝑆𝐿) + 𝑆𝑊 = 251,238 𝑀𝑃𝑎    (14) 

E 

 𝜎𝑎𝑑𝑚 = 260 𝑀𝑃𝑎    (15) 

Como 𝜎 < 𝜎𝑎𝑑𝑚, o equipamento não deverá falhar devido às cargas nas lanças. 
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3.5.1.1 Estudo de ângulos 

Apesar da lança poder ser operada na posição horizontal, na prática, sua operação padrão 

é feita em ângulos maiores do que 30°. Para estes ângulos, o momento fletor devido à carga e 

ao peso próprio da viga é menor, sendo assim, nestas situações cargas maiores podem ser 

aplicadas na viga sem que haja comprometimento de sua estrutura. 

 Repetindo os cálculos do item 2.5.1.1 com ajuda do programa Microsoft Excel, 

podemos plotar o gráfico da tensão na lança em função de seu ângulo. 

 

 

Figura 3.13 – Tensão máxima na lança em relação ao ângulo de inclinação. 

Fonte: Do autor (2019) 

 

 Pelo gráfico da figura 3.13, fica evidente que a posição mais crítica para a lança é, 

conforme esperado, paralela ao chão. Mantendo o mesmo fator de segurança da lança na 

posição horizontal, é possível determinar as cargas máximas com as quais a lança pode trabalhar 

em função de seu ângulo. 
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Figura 3.14 – Carga máxima suportada pela lança em relação ao ângulo de inclinação. 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Sendo assim, apesar da carga nominal do Munck ser de 10 toneladas e o equipamento 

pode suportar mais de 11 toneladas em 30º e pode trabalhar com cargas maiores para ângulos 

maiores, aproximando-se de 40 toneladas em seu ângulo máximo. Sendo assim, é necessário 

que o utilizador esteja ciente do gráfico da figura 3.14 para que este tenha total proveito das 

capacidades do equipamento sem acrescentar risco à operação. 

 

3.5.2  Análise de Flambagem 

 

Na posição da figura 3.15, a lança encontra-se em sua maior inclinação permitida pelos 

cilindros e as tensões devidas ao peso próprio e carga levantada tem grandes esforços de 

compressão na direção vertical.  
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Figura 3.15 – Pior caso de flambagem. 

Fonte: Do autor (2019) 

Baseando-se nas equações de Euller e segundo a norma NBR 8400, para que a estrutura 

resista aos esforços de flambagem, devem ser verificadas as seguintes condições:  

 𝜎 ≤ 𝜎𝑎    (16) 

e  

  𝜎 = 𝜔𝜎𝑊 + 0,9𝜎𝑓 ≤ 𝜎𝑎    (17) 

Onde 

σf = tensão devido ao momento 

σw = tensão equivalente 

ω = coeficiente de flambagem 
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e  

 𝜎𝑎 =
𝜎𝑒

𝐹𝑆
= 260 𝑀𝑃𝑎    (18) 

A análise será dividida em duas partes. Sendo elas a análise de flambagem no braço e 

na lança e a análise de flambagem na coluna do equipamento. Para ambas as partes, a carga 

máxima de 24 toneladas é considerada para realização dos calculos. 

3.6 Flambagem no braço e na lança 

Para que o coeficiente de esbeltez e o fator ω seja encontrado, é necessário primeiro 

calcular o raio de giração de acordo com a formula:  

 

𝑟 = √
𝐼

𝐴
= 10,82 𝑐𝑚 

   (19) 

Onde:  

I = momento de inercia da viga  

A = área da seção transversal da viga 

É importante notar aqui que como a viga selecionada tem perfil quadrado e portanto, 

simétrico, os momentos de inercia no eixo x e no eixo y são iguais.  

O coeficiente de esbeltez λ é calculado de acordo com a formula: 

 
λ =

𝑘 𝐿

𝑟
= 64,7 

   (20) 

Onde L é a soma do comprimento da lança com o comprimento do braço e k é o fator 

de multiplicação do comprimento de flambagem e é definido conforme a imagem 3.16 
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Figura 3.16 – Pior caso de flambagem. 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Para este caso, k é igual a 2 pois a lança apresenta condições com rotação e com 

translação. 

Buscando o valor de ω para λ =64,7 na tabela 43, p.59 da NBR 8400, encontra-se ω = 

1.35. 

Agora é necessário calcular a tensão equivalente fruto das tensões devido ao peso 

próprio e a carga. 

 
𝜎𝑝𝑝 =

𝑃𝑙𝑎𝑛ç𝑎 𝑒 𝑏𝑟𝑎ç𝑜 cos(20)

𝐴
= 0,25𝑀𝑃𝑎 

   (21) 

 

 
𝜎𝑐 =

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 cos(20)

𝐴
= 10,10𝑀𝑃𝑎 

   (22) 

 

 𝜔𝜎𝑊 = ω(𝑀𝑥(𝜎𝑝𝑝 + 𝛹𝜎𝑐) = 18,33 𝑀𝑃𝑎    (23) 

Como 4,46 < 260, a lança e o braço da estrutura irão resistir à flambagem. 



40 

 

3.7 Flambagem na coluna. 

 

A coluna da estrutura é estudada separadamente pois sofre grande esforço não centrado 

(Figura 3.17). Sendo assim, seu cálculo leva em consideração não somente as tensões 

compressivas causadas pela carga erguida e pelos pesos próprios da estrutura, mas também o 

momento fletor causados pelas excentricidades onde estas forças são aplicadas. Seus cálculos 

são mostrados abaixo. 

 

Figura 3.17 –Carga não Centrada 

Fonte: Sequeira Gonsalvez, Felipe.Maquina  de elevação de carga: Fixed Cargo Crane 

(FCC) ou Guindaste de Carga Fixo 

 

Como o perfil da viga e a área da seção transversal da viga são os mesmo, o raio de 

giração r terá o mesmo valor de 10,82 cm. O fator k também permanece o mesmo, porém o 

comprimento L agora é referente a coluna e vale 1,8 m, logo: 

 
λ =

𝑘 𝐿

𝑟
= 33,28 

   (24) 

e ω na tabela 43, p.59 da NBR 8400, é igual a 1,10. 

A tensão devido ao peso próprio da coluna é: 

 
𝜎𝑝𝑝 =

𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎

𝐴
= 0,14𝑀𝑃𝑎 

   (25) 

A tensão compressiva devido e devido ao momento impostas pelo peso próprio da lança 

são respectivamente: 
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𝜎𝑙𝑐 =

𝑃𝑙𝑎𝑛ç𝑎 

𝐴
= 0,27 𝑀𝑃𝑎 

   (26) 

 

 

𝜎𝑙𝑚 =
𝑃𝑙𝑎𝑛ç𝑎+𝑏𝑟𝑎ç𝑜

𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎+𝑏𝑟𝑎ç𝑜𝐶𝑜𝑠(70)

2
𝑐

𝐼
= 2,07 𝑀𝑃𝑎 

  

 (27) 

 

e 

A tensão compressiva e devido ao momento impostas pela carga a ser levantada são 

respectivamente: 

 
𝜎𝑐𝑐 =

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝐴
= 10,75 𝑀𝑃𝑎 

   (29) 

 

 
𝜎𝑐𝑚 =

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎+𝑏𝑟𝑎ç𝑜𝐶𝑜𝑠(70)𝑐

𝐼
= 164,80𝑀𝑃𝑎 

  

 (30) 

 

 𝜎𝑐 = 𝜎𝑐𝑐 + 𝜎𝑐𝑚 = 175,64 𝑀𝑃𝑎    (31) 

 

As tensões resultantes são iguais a: 

 ω𝑀𝑥(𝜎𝑝𝑝 + 𝜎𝑙 + 𝛹𝜎𝑐) = 253,76 𝑀𝑃𝑎   (32) 

 ω(𝜎𝑝𝑝 + 𝜎𝑙𝑐 + 𝛹𝜎𝑐𝑐) + 0,9(𝜎𝑙𝑚 + 𝜎𝑐𝑚) = 162,53 𝑀𝑃𝑎   (33) 

 

Como ambos os valores são menores que σe/FS = 260 MPa, a coluna não sofrerá falha 

por flambagem.  

 𝜎𝑙 = 𝜎𝑙𝑐 + 𝜎𝑙𝑚 = 2,34 𝑀𝑃𝑎    (28) 



42 

 

4 DIMENSIONAMENTO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS 

  

Os atuadores mecânicos são elementos que produzem movimento mediante a um 

comando, sendo ele elétrico manual ou mecânico, normalmente transformando energia elétrica 

ou hidráulica em movimento.  

Diferente dos guindastes de grandes dimensões, os muncks utilizam atuadores 

mecânicos em forma de cilindros hidráulicos e não um sistema de polias, motor, tambor e cabo. 

São os principais atuadores aplicados nos muncks devido a sua capacidade de exercer a grande 

força necessária para a movimentação da carga e das lanças tendo um volume e peso e custo 

consideravelmente baixos.  

 

4.1 CALCULO DOS CILINDROS HIDRÁULICOS 

Neste projeto temos dois cilindros principais para a movimentação da carga. O primeiro 

cilindro serve para estender a lança e é o de menor capacidade, uma vez que só precisa vencer 

o momento gerado pelo peso próprio da lança e pelo peso da carga. 

O segundo cilindro precisa vencer os mesmo esforços que o primeiro cilindro além 

daqueles gerados pelo peso próprio do braço.  

Os cilindro serão definidos seguindo o proposto pelo catálogo de cilindros hidráulicos 

da empresa Parker. Desta maneira, o primeiro passo para cada cilindro é definir o curso real e 

o fator de curso, multiplicando os dois e em seguida calcular o diâmetro da haste do cilindro. 

É importante ainda prestar atenção no tipo de montagem do cilindro selecionado. 

4.1.1  Cilindro primário 

O primeiro cilindro está localizado entre a lança e o braço. Sua posição de partida será 

com a lança e o braço formando um ângulo de 90º (Figura 4.1). Esta é a posição de menor 

extensão para o cilindro e seu tamanho inicial é de 871.01 mm, conforme a imagem. 
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Figura 4.1 – Cilindro primário em curso mínimo. 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Já em sua posição de maior extensão, o cilindro terá um tamanho de 1157.56mm, 

conforme a Figura 4.2.  

 

Figura 4.2 – Cilindro primário em curso máximo. 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Desta maneira, o tamanho de curso que o cilindro deverá ter é de 1157 mm – 871 mm 

= 286 mm. A sua montagem se enquadra na categoria “Articulada, porém não guiada 

rigidamente” (BB, DB, SB, SBa e SBb) da página 13 do catálogo, que conta com fator de curso 

igual a 2. O que nos dá um comprimento básico igual a 571,1 mm 
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Este cilindro deve ainda vencer os momentos causado pelo peso próprio da lança e pela 

carga levantada, calculados na equação 34. 

 

𝐹𝑐𝑝 =
(

𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎

2 𝑃𝑙𝑎𝑛ç𝑎 + 𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)

𝑑𝑐𝑠𝑒𝑛(73,18°)
= 654,48 𝑘𝑁 

   (34) 

Com estes valores, é possível consultar o gráfico da página 12. Como o valor buscado 

está entre os diâmetros de 88,9 e 101,6; o diâmetro selecionado será o maior, portanto,o 

diâmetro da haste do cilindro é igual a 101,6 mm. Agora segundo a tabela da página 23, o único 

diâmetro de cilindro encontrado é o de 152,4mm. Com este valor calcula-se a pressão hidráulica 

para produzir a força que o cilindro deverá ser capaz de produzir: 

 
𝑃𝑐𝑝 =

𝐹𝑐𝑝

𝐴𝑐𝑝
= 346,262 𝑏𝑎𝑟 

   (35) 

4.1.2 Cilindro secundário 

 

 Já o segundo cilindro tem como objetivo angular o braço, consequentemente dando 

mais mobilidade à lança. A posição em que terá o menor tamanho é quando o braço está na 

posição horizontal, sendo este tamanho igual a 865mm conforme a Figura 4.3: 

 

Figura 4.3 – Cilindro secundário em curso mínimo. 

Fonte: Do autor (2019) 
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Em sua posição de maior tamanho (figura 4.4), o cilindro tem 1408 mm. Desta maneira, 

o tamanho do curso do cilindro é de 1408mm - 864mm=544mm. A sua montagem se enquadra 

na mesma categoria do cilindro anterior portanto, conta com o mesmo fator de curso igual a 2. 

Seu comprimento básico então é igual a 1088 mm 

 

 

Figura 4.4 – Cilindro secundário em curso máximo. 

Fonte: Do autor (2019) 

 

 

Deve ainda ser capaz de vencer o torque gerado pelo peso da carga levantada e os pesos 

próprios da lança e do braço. Este torque é máximo quando a lança interna se encontra estendida 

na posição horizontal. 

Sendo assim, a força que o cilindro secundário deverá ser capaz de exercer é igual a: 
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𝑃𝑐𝑠 =
(

𝐿
2

𝑃𝑙𝑎𝑛ç𝑎 𝑒 𝑏𝑟𝑎ç𝑜 + 𝐿𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎)

𝑑𝑐𝑠𝑐𝑜𝑠(2,38°)
= 828.93𝑘𝑁 

  (36) 

Analogamente ao cilindro principal, buscamos o valor do diâmetro da haste do cilindro 

no gráfico da página 12 do catálogo. O valor encontrado também foi de 101.6mm. Desta 

maneira, o único diâmetro de cilindro encontrado também é o de 152,4 mm. Com este valor 

calcula-se a pressão hidráulica para produzir a força que o cilindro deverá ser capaz de produzir: 

 
𝑃𝑐𝑝 =

𝐹𝑐𝑝

𝐴𝑐𝑝
= 450 𝑏𝑎𝑟 

   (37) 

 

5 DIMENSIONAMENTO DOS PINOS DE FIXAÇÃO 

“Pinos são elementos que unem peças articuladas, utilizadas em eixos para segurar 

elementos rolantes, tais como engrenagens, polias ou outras rodas. São empregados para 

posicionamento axial e para transferência de torque, ou para ambos. São mais utilizados 

principalmente quando o carregamento principal é cisalhamento, quando torção e empuxo 

estão presentes.” 

 (SHIGLEy; 2005.) 

Os dois principais grupos de pinos utilizados são os localizados nas extremidades dos 

cilindros hidráulicos e os de fixação estrutural. Os pinos deverão resistir a esforços de corte e 

de esmagamento. 

O material selecionado para fabricação dos pinos foi o aço AISI SAE 4340 uma vez que 

este é amplamente utilizado na fabricação de eixos, bielas, virabrequins e diversas outras peças 

com alta solicitação mecânica.  Sua tensão limite de escoamento é 470MPa e sua resistência a 

tração é 745Mpa. 

Segundo a norma ABNT NBR 8400(1984) é necessário ainda aplicar um fator de 

segurança nos cálculos, sendo ele igual a 1,5. Sendo assim, é possível calcular a de cisalhamento 

admissível: 

 𝜏𝑎𝑑𝑚 =
𝜎𝑎𝑑𝑚

√2
= 361,478 𝑀𝑃𝑎    (38) 
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O diâmetro mínimo dos pinos é calculado levando com base no cisalhamento causado 

pela força atuante na área da seção transversal dos pinos. 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜 = √
4𝑄

𝜏𝑎𝑑𝑚𝜋
 

   (39) 

Já o comprimento mínimo admissível é calculado com base não só nesta força como 

também no diâmetro definido anteriormente. 

 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑜 =

2𝑄

𝜎𝑎𝑑𝑚𝜋𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜
 

   (40) 

 

5.1 PINOS DO CILINDRO PRIMÁRIO 

Estes são os pinos que fixam as extremidades do cilindro primário na estrutura da lança 

e do braço do equipamento como estão sujeitos aos mesmos esforços, tem as mesmas dimensões 

mínimas. 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑝 = √
4𝐹𝑐𝑝

𝜏𝑎𝑑𝑚𝜋
= 48,37 𝑚𝑚 

   (41) 

 

 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑝 =

2𝐹𝑐𝑝

𝜎𝑎𝑑𝑚𝜋𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑝
= 16,48 𝑚𝑚 

   (42) 

 

5.2 PINOS DO CILINDRO SECUNDÁRIO 

São os pinos que fixam as extremidades do cilindro secundário na estrutura do braço e 

da coluna. Como está sujeito à um maior carregamento, terá também um maior diâmetro em 

relação aos pinos do cilindro primário. Da mesma maneira, os dois pinos terão mesmas 

dimensões mínimas. 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑠 = √
4𝐹𝑐𝑠

𝜏𝑎𝑑𝑚𝜋
= 67,94 𝑚𝑚 

   (43) 
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𝐿𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑠 =

2𝐹𝑐𝑝

𝜎𝑎𝑑𝑚𝜋𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑠
= 23,06 𝑚𝑚 

   (44) 

5.3 PINOS ENTRE O BRAÇO E A LANÇA 

É um dos pinos que seguram a estrutura do equipamento. Fica entre a estrutura do braço 

e a lança. 

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑏𝑙 = √
4𝐹𝑡𝑐𝑝

𝜏𝑎𝑑𝑚𝜋
= 25,86 𝑚𝑚 

   (45) 

 

 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑜𝑏𝑙 =

2𝐹𝑐𝑠

𝜎𝑎𝑑𝑚𝜋𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑏𝑙
= 60,45 𝑚𝑚 

   (46) 

 

5.4 PINOS ENTRE A COLUNA E O BRAÇO 

Este pino também segura a estrutura do equipamento, este porém fica entre a coluna 

vertical de sustentação e o braço do equipamento.  

 

𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑏 = √
4𝐹𝑡𝑐

𝜏𝑎𝑑𝑚𝜋
= 26,05 𝑚𝑚 

   (47) 

 
 

 
𝐿𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑏 =

2𝐹𝑡𝑐

𝜎𝑎𝑑𝑚𝜋𝑑𝑝𝑖𝑛𝑜𝑐𝑏
= 8,82𝑚𝑚 

   (48) 

 

Todos os comprimentos mínimos admissíveis calculados são menores do que as 

distancias entre as faces opostas das estruturas em que serão montadas (aproximadamente 

300mm), sendo assim, sabendo que seus comprimentos mínimos serão respeitados, seus 

comprimentos reais serão iguais as necessários para a sua montagem.  
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6 SISTEMA DE GIRO 

Para girar a coluna do equipamento e consequentemente, o braço, a lança e a carga, o 

equipamento é dotado de um sistema de giro que deve ser capaz de transmitir um torque igual 

ou maior à soma do torque de inercia da estrutura do equipamento e do torque causado pelo 

vento, calculado no item 3.51. 

Após escolher um motor que atenda ao torque requisitado, é necessário verificar se suas 

velocidades atendem ao projeto, caso a faixa de velocidades do motor não esteja de acordo com 

o desejado, torna-se necessário um sistema de redução.  

Os dados de entrada para o cálculo do motor estão na tabela 6.1.  

 

Tabela 6.1 – Dados de entrada para o cálculo do motor 

Velocidade de giro (rpm) 1 

Aceleração angular (rpm/s) 0,5 

 

Fonte: Do autor 

O momento de inercia de massa do conjunto pode ser calculado somando-se as 

parcelas dos momentos individuas de suas partes. Logo: 

 
𝐽𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 =

(𝑚𝐿𝐿𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎)(2(ℎ − 𝑒))2

12
= 8,10 𝑚²𝑘𝑔 

  (49) 

 

 
𝐽𝑏𝑟𝑎ç𝑜 =

(𝑚𝐿𝐿𝑏𝑟𝑎ç𝑜)(ℎ + 𝐿𝑏𝑟𝑎ç𝑜)
2

12
+ (𝑀𝐿𝐿𝑏𝑟𝑎ç𝑜) (

𝐿𝑏𝑟𝑎ç𝑜

2
)

2

= 336,69𝑚2𝑘𝑔 (50) 

 
𝐽𝑙𝑎𝑛ç𝑎 =

(𝑚𝐿𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎)(ℎ + 𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎)
2

12
+ (𝑀𝐿𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎) (𝐿𝑏𝑟𝑎ç𝑜 +

𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎

2
)

2

= 2126𝑚²𝑘𝑔 

 

(51) 
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 𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(𝐿𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝐿𝑙𝑎𝑛ç𝑎)
2

= 2,12. 103 𝑚²𝑘𝑔   

 (52) 

 

 𝐽𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 𝐽𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 + 𝐽𝑏𝑟𝑎ç𝑜 + 𝐽𝑙𝑎𝑛ç𝑎 + 𝐽𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 1,23. 105 𝑚²𝑘𝑔   (53) 

 

Uma vez que a inercia do conjunto foi definida, o torque necessário para vencer a inercia 

do conjunto pode ser calculado. 

 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 𝐽𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜𝛼 =6,54 kNm    (54) 

Onde α é a aceleração angular e vale 0.5 rpm/s 

Somando este resultado ao Momento causado pelo vento, chega-se ao torque necessário 

para o sistema. 

 𝑇𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜 = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 + 𝑀𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 7,187.103𝑁. 𝑚    (55) 

 

Ao consultar o catálogo de motores pistões radias para serviços pesados MCR da marca 

Bosch, pode-se encontrar o motor da Figura 6.1, cujos principais dados estão mostrados na 

Tabela 6.2: 

Tabela 6.2 – Motor selecionado 

Código de compra MCR-10-W-1340-F280-Z/33– C12L/R-M-2WL-12-5 

Capacidade do cilindro (cm³/rev) 1340 

Torque Máximo(kNm) 8531 

Velocidade Mínima(rpm) 0,5 

Fonte: Do autor 
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Figura 6.1 – Motor MCR-10-W. 

Fonte: https://www.boschrexroth.com/en/au/products/product-groups/mobile-

hydraulics/motors/radial-piston-motors/mcr-c 

 

Como o torque do motor selecionado já é maior do que o torque necessário e a 

velocidade mínima de rotação do motor está de acordo com a do projeto, não há necessidade 

de utilizar uma caixa de redução.  

https://www.boschrexroth.com/en/au/products/product-groups/mobile-hydraulics/motors/radial-piston-motors/mcr-c
https://www.boschrexroth.com/en/au/products/product-groups/mobile-hydraulics/motors/radial-piston-motors/mcr-c
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7 SELEÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA 

Tendo em vista que toda a movimentação do equipamento é feita com a utilização de 

força hidráulica, torna-se necessário então a utilização de bombas hidráulicas capazes de 

fornecer as pressões solicitadas pelos equipamento. 

Os cilindros e o motor hidráulico da Bosch, no entanto, já são fornecidos com suas 

bombas para acionamento selecionadas pelo fabricante. 

Após contato com a empresa, chegou-se a conclusão que uma bomba de alta pressão 

AGVG Series 32 (Figura 7.1) com pressão máxima de trabalho igual a  450 bar é a mais 

indicada para o equipamento. 

 

Figura 7.1 – Motor MCR-10-W. 

Fonte: https://www.boschrexroth.com/ics/cat/?id=&cat=Mobile-Hydraulics-

Catalog&m=DE&u=si&o=Desktop&p=p662678&language=EN 

  

https://www.boschrexroth.com/ics/cat/?id=&cat=Mobile-Hydraulics-Catalog&m=DE&u=si&o=Desktop&p=p662678&language=EN
https://www.boschrexroth.com/ics/cat/?id=&cat=Mobile-Hydraulics-Catalog&m=DE&u=si&o=Desktop&p=p662678&language=EN
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8 SELEÇÃO DO VEÍCULO 
 

O caminhão utilizado para suportar este equipamento deverá ser capaz de suportar toda 

a carga aplicada, isto é, o peso da carga nominal, e o peso de toda a estrutura e equipamentos 

necessários para o seu funcionamento.  

Após consulta à diversos fabricantes, o Volkswagen Constellation 25.360 (Figura 8.1) 

foi selecionado devido ao seu baixo custo. Este conta com Bitola Dianteira de 2096 mm e peso 

bruto total homologado de 23 toneladas e com capacidade total de suportar 28 toneladas.  

É importante destacar que o equipamento é adequando para ser instalado em diversos 

veículos e este é um exemplo de aplicação porém o equipamento não está limitado a ele. 

Destaca-se ainda que este trabalho tem como escopo o dimensionamento da estrutura do 

equipamento e não do veículo.  

 
Figura 8.1 – Volkswagen Constellation 25.360. 

Fonte: https://www.vwco.com.br/produtos-man/configurador?step=charge 

  

https://www.vwco.com.br/produtos-man/configurador?step=charge
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9 ANÁLISE DE TOMBAMENTO 

Para que o equipamento fique estável é necessário garantir que ele não tombe em suas 

condições mais críticas, ou seja, quando a lança está estendida horizontalmente, paralela ao eixo 

das rodas e quando ela está estendida horizontalmente e perpendicular ao eixo das rodas. 

A norma NBR13595 estabelece que a análise deve levar em consideração a força de 

tombamento levando em consideração o vento e na condição sem vento. Para que as sapatas de 

estabilização funcionem, elas devem executar um momento maior do que o momento de 

tombamento.  

Para este cálculo, é necessário tomar como referência os eixos dos pneus sob as quais o 

caminhão pode tombar. O caminhão selecionado tem a distância entre o eixo dianteiro e o 

último eixo traseiro igual a 4,572 m, enquanto a distância máxima entre os pneus de um mesmo 

eixo é de 1,834 m.  

A força de tombamento levando em consideração o vento é calculada segundo a equação 

56: 

 𝐹𝑡𝑜𝑚𝑏.𝑐.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,1𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝐹𝑤 = 2,12. 105 𝑁    (56) 

 

A força de tombamento sem levar em consideração o vento é calculada pela equação 

57: 

 𝐹𝑡𝑜𝑚𝑏.𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,25𝐹𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 0,1(𝑃𝑒𝑠𝑡𝑟) = 2,41.105 𝑁    (57) 

 

Após o cálculo dos dois casos, leva-se em consideração a força de tombamento mais 

severa, neste caso é a força da equação 57, referente à condição sem vento. 

O momento de tombamento leva em conta que toda a carga de tombamento é aplicada 

na extremidade da lança, e segue a equação58: 

 𝑀𝑡 = 𝐹𝑡𝑜𝑚𝑏.𝑠.𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 8,45. 105 𝑁𝑚    (58) 
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9.1 TOMBAMENTO LONGITUDINAL 

 

Como a lança principal não opera na direção da cabine do motorista e quando esta está 

estendida horizontalmente para traseira do caminhão, o centro de massa do guindaste ainda está 

entre os eixos do caminhão como mostra a figura 9.1, este não irá tombar longitudinalmente 

para qualquer inclinação ou carga levantada e não há a necessidade de se utilizar sapatas para 

se evitar tombamento longitudinal. 

 

Figura 9.1 – Tombamento longitudinal. 

Fonte: Do autor  

 

9.2 TOMBAMENTO LATERAL 

Para analisar a possível ocorrência de tombamento lateral, é necessário localizar o centro 

de massa do conjunto. No caso em que a lança esteja completamente estendida na direção 

perpendicular ao eixo do caminhão e na posição horizontal (Figura 9.2), o centro de gravidade 

é calculado segundo a equação 59. 

 

𝐶𝐺𝑥 =
−𝑚𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎã𝑜

𝑑𝑒𝑖𝑥𝑜𝑠

2
+ 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝐿 + 𝑚𝑙𝑎𝑛ç𝑎

𝐿
2

𝑚𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎã𝑜 + 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑚𝑙𝑎𝑛ç𝑎
= 0,80 𝑚 

  

 (59) 

 

Sendo este calculado em relação aos pneus diretamente abaixo da coluna do guindaste. 

Como o centro de gravidade de conjunto nesta configuração está deslocado em relação aos 
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eixos do caminhão, é necessário o uso de sapatas estabilizadoras para evitar que o caminhão 

tombe para o lado. 

Considerando que a coluna do guindaste está localizada na direção das rodas do lado 

direito caminhão, o momento gerado pelo guindaste no sentido horário será igual ao 

comprimento da lança multiplicado pelo peso da carga nominal, enquanto que o momento no 

sentido anti-horário será igual ao peso do caminhão multiplicado pela metade do comprimento 

da bitola de suas rodas somado ao momento gerado pelas sapatas.  

Considerando que as duas sapatas terão comprimento máximo dsapatas igual a 2m, a força 

exercida por cada uma das sapatas de uma lado para estabilizar o caminhão é calculada segundo 

a equação 60. 

 
𝐹𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠 =

𝑀𝑡

𝑛𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠𝑑𝑠𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑠
= 211,3 𝑘𝑁 

   (60) 

 

Segundo o catálogo Roxroth, página 4, a fixação para cilindro deve ser adotada é do tipo 

CDH1 MS2, pois o movimento de rotação não é necessário. 

 

 

Figura 9.2 – Tombamento lateral. 

Fonte: Do autor  
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As análises apresentadas a cima, foram feitas levando em consideração que o guindaste 

será montado na posição tradicional para este equipamento, isto é, imediatamente atrás da 

cabine do motorista e no caminhão selecionado no capítulo 8. 

 Como este caminhão é o menor de sua categoria disponibilizado pela Volkswagen, é 

provável que o guindaste esteja apto a funcionar na grande maioria dos guindastes disponíveis 

no mercado. Mesmo assim, por razões de segurança, é necessário realizar uma nova análise de 

tombamento a cada novo veículo e posicionamento considerado.  
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10 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 

 Para a utilização do equipamento é necessário que o responsável pela operação esteja 

ciente das boas práticas de segurança, das normas cabíveis e das regras citadas pelos fabricantes 

nos manuais de cada componente da máquina. Além dos cuidados mencionados das fontes 

citadas, é importante atentar à cuidados como: 

 Verificar o alinhamento das estruturas antes de cada operação 

 Sob hipótese alguma permitir que pessoas fiquem abaixo de uma carga suspensa. 

 Nunca manusear a carga suspensa com a mão, utilizar cordas auxiliares. 

 Nunca abandonar o guincho com carga suspensa 

 Não arrastar cargas  

 Sempre utilizar as sapatas de estabilização 

 Sempre desligar a tomada de força das bombas antes de andar com o caminhão 

 A Inspeção visual minuciosa do equipamento antes de cada operação. 

 Verificar acúmulo de resíduos ao redor da máquina 

 Verificar ressecamento das mangueiras 

 Inspecionar cilindros hidráulicos 

 Verificar se há vazamentos de óleos ou outros fluidos 

 Verificar se existem trincas ou fissuras nas estruturas do equipamento 

 Nunca utilizar o guindaste com o veículo em movimento 

 Certificar que o perímetro de ação do equipamento esteja livre de pessoas e obstruções 

 Procurar manter a carga à menor altura possível que mantenha a estabilidade 

 Nunca subir na carroceria do veículo com o guindaste em operação 

 Jamais deslocar a carga por cima de pessoas.  
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 Não ultrapassar o limite de carga definido 

 Todas as pessoas no local devem utilizar EPI 

 Todas as pessoas no local devem estar cientes da operação que está sendo realizada 

A norma NR-18 recomenda ainda diversas medidas a serem tomadas para aumentar a 

segurança de pessoas e de bens. O responsável pela utilização do equipamento deve estar ciente 

e assegurar que as recomendações da norma aplicáveis estão sendo seguidas.  
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11 ANÁLISE DE CUSTOS 

A seguir é apresentada uma tabela com a estimativa de custo dos principais componentes 

do projeto. Esta estimativa é feita através da consulta a catálogos e contatos com diversos 

fornecedores, e os valores apresentados são aqueles de menor custo e que garantam os critérios 

de qualidade mínima propostos 

Tabela 11.1: Análise de custos 

Item Especificação Fornecedor Preço 

 Lança Viga caixão 1,7m x 300mm x 

300mm, esp. 20mm VMB 350 

Vallourec R$ 2.139,00 

 Braço Viga caixão 1m x 300mm x 

300mm, esp. 20mm VMB 350 

Vallourec R$ 2.650,00 

 Coluna Viga caixão 1m x 300mm x 

300mm, esp. 20mm VMB 350 

Vallourec R$ 2.650,00 

Cilindro primário 152.4CBB2HKU24M-0350 Parker R$ 4.095,99 

Cilindro secundário 152.4CBB2HKU24M-0350 Parker R$ 4.095,99 

Cilindros das sapatas 101.6H2KU14M-0200 Parker R$ 2.550,00 

Pinos de fixação Pinos de fixação AISI SAE 

4340 

DiFerro R$ 770,00 

Motor MCR-10-W-1340-F280-

Z/33– C12L/R-M-2WL-12-5 

Rexroth (Bosch) R$ 18.000,00 

Bomba AGVG Series 32 Rexroth (Bosch) R$ 15.000,00 
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Total - - R$ 51.950,98 

 

Fonte: Do autor (2019) 

 

Este custo é apenas aproximado, uma vez que alguns fatores como a mão de obra 

envolvida, custos de montagem e fixação, testes e diversos outros valores fogem do escopo 

deste trabalho. Além disso o caminhão Volkswagen Constallation 25.360 tem um preço 

estimado de 252.988 R$ 

Um Munk de capacidades de carga semelhante, isto é, com capacidade de levar uma 

carga de 10 toneladas a uma distância horizontal de 4 metros está orçado pela Rodomunk em 

R$ 145.900. Este guindaste porém tem um alcance maior, possuindo diversas lanças retráteis 

gerando um alcance total de 16 metros. 
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12 CONCLUSÃO 

 Este trabalho teve como objetivo dimensionar a estrutura e os acionamentos de uma 

máquina de elevação do tipo munck que fosse leve, de design simples e barato. O trabalho não 

contempla o projeto e execução e fabricação do equipamento e nem a interface elétrica e 

eletrônica do equipamento. 

O tipo munck foi escolhido devido à sua versatilidade, agilidade e grande utilização no 

cenário nacional e internacional, podendo atuar desde o auxílio à montagem de estruturas e 

equipamentos, até o simples carregamento e descarregamento do caminhão. 

 O projeto seguiu em todo o escopo aplicável, as recomendações da norma NBR 8400. 

A primeira etapa consistiu no dimensionamento da estrutura e dos componentes como cilindros 

hidráulicos e dos pinos de fixação enquanto a segunda parte define o veículo utilizado, realiza 

uma análise de tombamento, recomendações de segurança e a análise de custos. 

É preciso apontar que o cumprimento de todas as normas aplicáveis, bem como o 

treinamento adequado dos operadores e dos funcionários que terão contato com o equipamento 

são de imprescindível importância para a segurança de todos. 

 Os resultados obtidos no dimensionamento da estrutura e dos mecanismos gerou 

resultados satisfatórios pois mostrou que o equipamento foi dimensionado corretamente, tendo 

sua estrutura dimensões finais e capacidades compatíveis com as vistas na indústria ao mesmo 

tempo em que passa em todos os critérios de falha com o coeficiente de segurança definido. 

A análise de custo mostra ainda que o projeto é viável tendo em vista que seu baixo 

custo o torna acessível frente aos outros equipamentos do mercado mesmo sem levar em 

consideração a redução nos custos que a produção em série do equipamento gera. É possível 

ainda buscar por materiais e geometrias mais baratas que tornariam o produto ainda mais 

competitivo.  

É preciso lembrar, no entanto que em contrapartida ao menor custo, este equipamento 

tem dimensões menores do que as dos Munks padrões visto no mercado e, portanto, não 

concorre diretamente com os mesmos, sendo desenvolvido para ser uma alternativa mais barata 

para trabalhos onde é necessário um menor alcance e operações mais simples, por isto dispensa 

o sistema de lanças retráteis. 
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13 TRABALHOS FUTUROS 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi necessário consultar bibliografias de 

diversas disciplinas como resistência dos materiais, projetos de máquinas e engenharia dos 

materiais, para que estas se somassem aos conhecimentos adquiridos ao longo do curso 

gerassem o resultado obtido. 

Como estudo complementar à este projeto, fica a sugestão de realizar a implementação 

de um modelo em computação que se utilizasse de um software de elementos finitos que 

confirme o dimensionamento apresentado aqui e que seja capaz de otimizar a geometria das 

partes dimensionadas.  

 O Projeto de parte elétrica do equipamento e o projeto de fabricação e de montagem do 

mesmo também são assuntos que podem ser temas de um futuro projeto. Para complementar 

este trabalho, pode ainda ser feita a implementação de estudos referentes a variações dos 

comprimentos da lança, aumentando o alcance do equipamento em detrimento da carga máxima 

suportada.  



64 

 

14 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

ABNT, NORMA NBR 10852 – “Guindaste de rodas com pneus – Terminologia” 1989. 

ABNT, NORMA NBR 8400 - “Cálculo de equipamento para Levantamento e     

Movimentação de Cargas”, 1984 

Catálogo de Tubos Estruturais Seção Circular, Quadrada e Retangular da Vallourec 

Notas de aula da disciplina Projeto de máquinas, ministrada pelo professor Ronaldo 

Domingues Vieira 

Sequeira Gonsalvez, Felipe. Máquina de elevação de carga: Fixed Cargo Crane (FCC) 

ou Guindaste de Carga Fixo 

Shigley , Josephy E., Projeto de Engenharia Mecânica, 7 ed Porto Alegre: Bookman, 

2005 

William Fairbairn - “Useful information for engineers”, 1856 

 Endereços eletrônicos consultados: 

 http://www.vallourec.com/COUNTRIES/BRAZIL/PT/Paginas/Default.aspx 

 https://beamguru.com 

 https://www.nord-lock.com/insights/customer-cases/2013/the-worlds-biggest-

crane/ 

 https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-

do-mundo.htm 

 https://www.vwco.com.br/produtos-man/configurador?step=charge 

 http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-

cranes.html 

 https://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-

cranes.html 

 http://serycoin.com/2018/09/grecia-roma-dos-imperios-crecieron-tambien-

altura-la-invencion-la-grua/ 

http://www.vallourec.com/COUNTRIES/BRAZIL/PT/Paginas/Default.aspx
https://beamguru.com/
https://www.nord-lock.com/insights/customer-cases/2013/the-worlds-biggest-crane/
https://www.nord-lock.com/insights/customer-cases/2013/the-worlds-biggest-crane/
https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-mundo.htm
https://www.tecmundo.com.br/engenharia/50213-8-dos-maiores-guindastes-do-mundo.htm
https://www.vwco.com.br/produtos-man/configurador?step=charge
http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html
http://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html
https://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html
https://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html
http://serycoin.com/2018/09/grecia-roma-dos-imperios-crecieron-tambien-altura-la-invencion-la-grua/
http://serycoin.com/2018/09/grecia-roma-dos-imperios-crecieron-tambien-altura-la-invencion-la-grua/

