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Introdução

As características das ameaças à Soberania

Nacional mudaram consideravelmente no mundo

nos últimos anos. A contraposição ao crime orga-

nizado e ao terrorismo assumiu maior importân-

cia, o que levou ao desenvolvimento de uma nova

linha de armamentos de características especiais.

O combate ao crime organizado e ao terro-

rismo apresenta uma série de tarefas bem abran-
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gentes, destacando-se: busca e isolamento, corte

de seus canais de suprimento, controle de locali-

dades habitadas e de pontos dominantes, “limpe-

za” de territórios ocupados e para escolta de com-

boios. Os futuros combates poderão se realizar em

áreas adversas, como cidades ou regiões monta-

nhosas, e, frequentemente, o inimigo poderá usar

inocentes como escudo. Essas considerações leva-

ram inicialmente à definição das características bá-

sicas desejáveis para o desenvolvimento de uma

nova geração de armas.

A maioria das armas utilizadas no controle

de distúrbios ressente-se do fato de serem “de

um só tiro”, ou seja, exigem carregamento depois

TECNOLOGIA
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de cada disparo. Nas últimas décadas, entretanto,

já começam a surgir algumas armas que arma-

zenam vários cartuchos em seus carregadores,

permitindo aos policiais que as portam disparar

em sequência rápida, utilizando inclusive vários ti-

pos de munição a partir de um mesmo carregador.

Para a solução desse problema é necessário

o desenvolvimento de uma arma antidistúrbio

que elimina a necessidade de recarga depois de

cada disparo.

Trata-se de um lançador de granadas semiauto-

mático com alta cadência de tiro e elevada precisão,

tendo um tambor rotativo contendo seis cartuchos

e que pode facilmente ser reabastecido a qual-

quer tempo, permitindo que o atirador aproveite

a qualquer interrupção na ação para recarregar a

arma com sua capacidade máxima de munição.

O papel dos lançadores de granadas vem se

tornando cada vez mais difundido. Eles permitem o

engajamento de uma ampla variedade de alvos

com um mínimo de esforço e um máximo de efeito.

Surge, portanto, a necessidade de estudo e

obtenção de tecnologia para o desenvolvimento

de um lançador de granadas nacional que possa

assegurar às Forças Armadas brasileiras a capaci-

dade ofensiva adequada para o cumprimento dos

seus atributos.

Diante do exposto este trabalho tem por

objetivo apresentar a concepção de um meca-

nismo de rotação do tambor de um lançador de

granadas 40mm, com vistas a proporcionar co-

nhecimentos necessários ao desenvolvimento

de um modelo nacional desse tipo de armamento.

Mecanismos de Rotação do

Tambor de Alimentação dos Lançadores

de Granadas de Assalto

Os mecanismos de rotação do tambor de

alimentação desses lançadores de granadas são

baseados em dois princípios de funcionamen-

to: sistema de ação revólver (revolver action

type) e o sistema tipo CWS (clockwork-type spring

ou tipo mola para mecanismo de relógio) que

usa uma mola espiral como acionamento ou pro-

pulsão (driving). Esses sistemas serão descritos

a seguir.

Sistema do Tipo Ação Revólver

Os primeiros revólveres eram realmente pe-

quenos canhões (uma bola de ferro era arremes-

sada com a explosão da pólvora dentro de um

tubo), inclusive com o problema de ter de se

recarregar a pólvora e a bala de metal a cada

disparo. O americano Samuel Colt, então com

apenas 21 anos, patenteou em 1835 um novo

tipo de arma com tambor, uma peça cilíndrica

que armazena as munições e gira a cada dispa-

ro, deixando a arma pronta para o tiro seguinte.

Surgia então o revólver moderno.

O princípio do sistema tipo ação revólver

basicamente consiste nas seguintes ações: quan-

do se aciona o gatilho, entra em cena um siste-

ma de alavancas e molas para acionar o percus-

sor e girar o tambor. Impulsionado pela explo-

são da pólvora, o projetil sai do cano. O funciona-

mento desse sistema pode ser mais bem com-

preendido, a seguir:

O funcionamento do revólver é todo mecânico.

O disparo de cada tiro depende de um sistema

de alavancas e molas que interliga e muda a posi-

ção de três peças essenciais: o gatilho (1), o marte-

lo ou cão (2) e o tambor (3).

Quando o gatilho (1) é acionado, o “cão” ou

martelo (2) do revólver é empurrado para trás (sen-

tido da seta) e o tambor (3), local onde ficam arma-

zenadas as munições, é rotacionado, colocando em

posição de disparo uma das munições, Figura 1.
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Uma mola (4) é o elemento de máquina res-

ponsável pelo movimento inverso do martelo

(sentido da seta), ou seja, o martelo desloca-se em

direção à base da munição com grande velocida-

de, Figura 2. Dessa forma o projetil é disparado.

Sistema do Tipo CWS (Clockwork Spring)

Um mecanismo de acúmulo de energia elás-

tica, de pouco peso, compacto, de baixo custo e

capaz de realizar trabalho é o mecanismo usado

em relógios cujo princípio de funcionamento é ba-

seado na utilização de uma mola espiral. Vide Fig. (3).

O estudo desse tipo de mecanismo nesta

aplicação: relógio faz parte de uma área de estu-

do chamada horologia ou ciência horologística.

Em outras palavras, horologia é o estudo da ciên-

cia e da arte relacionada aos instrumentos de me-

dição de tempo. Relógios e cronógrafos são exem-

plos de instrumentos usados para medir o tem-

po. Os profissionais especializados em horologia

são chamados horologistas.

Qual a relação entre horologia e os lançado-

res de granadas? A concepção do mecanismo de

rotação do tambor de alimentação do lançador

de granadas mostrado nesse trabalho tem suas

bases de concepção atribuídas a um mecanismo

de acúmulo de energia elástica do tipo CWS, o

qual obedece ao mesmo princípio de funcio-

namento dos mecanismos usados em relógios.

Esse mecanismo tem como princípio básico a

utilização de molas espirais como acumulador

de energia elástica, conforme mostrado na Fig. (3).

Metodologia

O processo de projeto

O projeto de um equipamento militar ou de

qualquer outro produto industrial é um proces-

so especializado de resolução de problemas. Nes-

te estudo o processo desenvolveu-se por intermé-

dio de uma série de estágios do processo de pro-

jeto denominados de fases.

Na Fig. (4) apresenta-se o processo de proje-

to e seus estágios principais no desenvolvimento

Figura 1 –  Mecanismo de giro e disparo
do sistema ação tipo revólver

Figura 2 – Retorno do martelo depois
do disparo do projetil

Figura 3 – Mecanismo de acúmulo de energia
elástica usado em relógios
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da concepção de projeto proposto por este tra-

balho: Definição do Problema, Projeto Conceitual,

Projeto Preliminar, Projeto Detalhado, Constru-

ção de Protótipo e Testes.

A fase de definição do problema tem por

objetivo maior levantar informações técnicas

pertinentes ao entendimento da necessidade a

atender e com isso obter dados para o estabele-

cimento das chamadas especificações de proje-

to, ou seja, o guia, o “mapa” para o desenvolvi-

mento do projeto.

Na fase de concepção, busca-se visualizar

a melhor solução de projeto para a necessida-

de a atender. Para tanto procura-se abstrair

do problema, estabelecer estruturas funcionais,

estabelecer princípios de solução, apresentar

concepções de projeto e escolher a que melhor

atenda as especificações de projeto geradas

na fase 1.

Na fase do projeto preliminar, busca-se di-

mensionar a concepção escolhida levando em

consideração as especificações de projeto e de-

mais normas técnicas relacionadas ao tema de

estudo, visando entre outros aspectos seguran-

ça operacional, confiabilidade, eficiência e eficácia.

Na fase do projeto detalhado, desenvolve-

se todos os desenhos das partes, subconjuntos

e conjunto informando ajustes, tolerâncias, aca-

bamentos, pesos, materiais, quantidades etc.

Na fase seguinte, construção de protótipo

e testes busca-se obter a solução física, concreta,

para a necessidade inicial do problema de proje-

to, a fim de que sejam levantados dados técni-

cos reais de seu funcionamento e da sua segu-

rança operacional, com vista a comparar parâ-

metros destinados a aprová-lo ou encaminhá-lo

a novas melhorias.

No estudo em questão foram desenvolvi-

das as duas primeiras fases, a saber: Fase 1 – Defi-

nição do problema; e Fase 2 – Projeto conceitual, as

quais podem ser mais bem visualizadas na Fig. (5).

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

NÃO SIM

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

NECESSIDADE, DESEJO, FALTA

PROJETO CONCEITUAL

PROJETO PRELIMINAR

PROJETO DETALHADO

CONSTRUÇÃO DE
PROTÓTIPO E TESTES

INÍCIO DO
PROJETO

FIM DO
PROJETO

Aprovado?

Figura 4. Processo metodológico aplicado no
desenvolvimento do trabalho

Figura 5 – Fluxograma da metodologia de concepção de projeto adotado
nesse trabalho. Fonte (Adaptado de Pahl e Beitz, 1996)

FASE 1

FASE 3

FASE 2: Projeto conceitual

Etapa 2.1

Etapa 2.2

Etapa 2.3

Etapa 2.4

NÃO

SIM

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

NECESSIDADE, DESEJO, FALTA

ABSTRAIR O PROBLEMA

PROCURAR PRINCÍPIOS
DE SOLUÇÃO

ELABORAR VARIANTES
CONSTRUTIVAS

ESCOLHER A MELHOR
VARIANTE CONSTRUTIVA

PROJETO PRELIMINAR

INÍCIO DO
PROJETO

Concepção
escolhida
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No entanto dar-se-á destaque, neste trabalho, à

Fase 2 – Projeto conceitual.

A fase do projeto conceitual foi desdobra-

da em quatro estágios, a saber: Etapa 2.1 – Abs-

trair o problema; Etapa 2.2 – Procurar princípios

de solução; Etapa 2.3 – Elaborar variantes cons-

trutivas; e, por fim, Etapa 2.4 – Escolher a melhor

variante construtiva.

A etapa de abstração do problema é um

estágio do processo de projeto destinada a se

livrar das formas físicas do produto e vê-lo a par-

tir de suas funções global, parciais e elementa-

res. O termo função pode ser compreendido

como uma caixa preta contendo entradas, saí-

das, restrições, em atendimento a certos parâ-

metros técnicos. É enunciada a partir de um ver-

bo (ação) mais um substantivo (quem sofre a

ação). Um exemplo de uma função é apresenta-

do como se segue: Abrir tampa. Abrir é o verbo

que determina a ação de que algo seja aberto,

no caso a tampa que representa o substantivo,

ou seja, quem sofre a ação.

Estabelecidas as várias funções do sistema

monta-se a estrutura funcional do produto em

desenvolvimento, ou seja, as interações entre as

funções estabelecidas. Neste momento podem-

se compor novas funções a estrutura funcional

inicialmente estabelecida ou

mesmo duplicar ou suprimi-

las com vistas a gerar novas

propostas funcionais para o

problema em estudo. Con-

cluído este estágio, passa-se à

Etapa da busca por princípios

de solução.

Nesta etapa a intenção é

encontrar ou desenvolver ma-

neiras de atender as funções

estabelecidas na etapa ante-

rior. Pode-se fazer uso de princípios de solução

já existentes no mercado ou, a partir de então,

desenvolver um novo princípio de solução por

meio de outro projeto ou outra necessidade. Para

a função “abrir tampa”, por exemplo, podem-se

apresentar os seguintes princípios de solução:

abrir manualmente, por meio de uma ferramen-

ta, por meio de uma máquina.

Estabelecidos os princípios de solução

para as funções dos componentes do projeto,

chega-se o momento de elaborar as variantes

construtivas. Em outras palavras, compor a par-

tir de uma matriz, chamada Matriz Morfológica,

destinada a gerar as várias combinações pos-

síveis de projeto, composta de linhas (funções)

e colunas (princípios de solução), as inúme-

ras concepções de projeto possíveis para a de-

manda inicial.

Por fim, na etapa destinada à escolha da me-

lhor variante construtiva, faz-se uso das especi-

ficações de projeto como filtro destinado a auxi-

liar o projetista a escolher, entre as concepções

de projeto apresentadas, a que melhor contem-

pla o “mapa” do projeto. Entre os pontos que

constituem este “mapa” pode-se citar: baixo cus-

to – Valor entre R$ X,00 e R$ Y,00. A Fig. (6) mostra

uma representação de uma Matriz Morfológica.

Cada coluna pode
gerar uma alternativa
de concepção de
projeto ou ainda a
combinação de
princípios de solução
de colunas variadas
desde que atendam
as funções parciais.

Concepção 1 Concepção n

Função
global

Função
parcial 1

Função
parcial 2

Função
parcial n

Princípios de solução

Princípio
de solução

1.1

Princípio
de solução

2.1

Princípio
de solução

n.1

Princípio
de solução

1.2

Princípio
de solução

1.m

Princípio
de solução

2.2

Princípio
de solução

2.m

Princípio
de solução

n.2

Princípio
de solução

n.m

Figura – 6: Exemplo de uma representação de uma Matriz Morfológica
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Concepção do Sistema de

Alimentação de um Lançador

de Granadas dE 40 mm

Para o estabelecimento da concepção do

sistema de alimentação de um lançador de gra-

nadas de 40mm, foi necessário efetuar uma pes-

quisa detalhada em produtos semelhantes pro-

duzidos em oito países e nos bancos de paten-

tes dos Estados Unidos da América e do Brasil.

Nesta oportunidade foram analisadas 36 armas

que utilizam um tambor de alimentação rotativo

pré-municiado como carregador, sendo selecio-

nadas destas armas pesquisadas 10, mostradas

na Tab. (1).

Baseado no levantamento do estado da

arte realizado na Fase 1, observou-se que:

a) Não foi possível ter acesso aos desenhos

detalhados do projeto do mecanismo de rota-

ção do tambor de alimentação de um lançador

de granada, indicando que essa tecnologia é de

conhecimento restrito ao detentor da patente.

b) Neste trabalho o mecanismo de rotação

do tambor de alimentação de um lançador de

granada de 40mm a ser concebido será do tipo

que utiliza uma mola espiral como acumulador

de energia para rotacionar o tambor de alimen-

tação conhecido como Clockwork Spring (CWS),

mecanismo adotado na maioria dos lançadores

de granada pesquisados.

c) O projeto do mecanismo de rotação de

um tambor de alimentação de um lançador de

granada de 40mm não constitui apenas a con-

cepção de um único mecanismo, mas sim o de-

senvolvimento de um conjunto de dispositivos

que funcionam de forma sincronizada, constitu-

indo dessa forma os problemas parciais.

O resultado da Etapa 2.1 baseado na Fase 1

ver Fig. (6) constitui-se na solução do problema

global que se subdivide em quatro problemas

parciais, a saber: Tambor de alimentação rotativo,

acionamento ou driving, mecanismo de liberação

e parada do tambor de alimentação rotativo e

mecanismo de extração.

Problema Parcial 1: Tambor de Alimenta-

ção Rotativo (TR))))) – Esse problema parcial cons-

titui-se de um cilindro rotativo com várias câma-

ras onde ficam alojadas as granadas a serem dis-

paradas conhecido como carregador. Durante o

levantamento do estado da arte, foi verificado

que a maioria dos lançadores de granada usa-

vam tambor de alimentação com capacidade

para alojar entre cinco e seis granadas. Optou-

se neste projeto um tambor de alimentação com

capacidade para seis granadas. A título de exem-

plo, a Fig. (7) mostra o tambor de alimentação

de um revólver Rossi calibre 38.

Problema Parcial 2: Acionamento ou Dri-

ving (M) – Esse problema parcial constitui-se de

uma peça que transmite a energia elástica ar-

mazenada em uma mola espiral ao tambor de

alimentação. Conforme o levantamento do es-

tado da arte, verificou-se que os lançadores de

granada mais avançados usam uma mola espi-

ral para acionar a rotação dos seus tambores de

alimentação. Para propor o princípio de solução

por meio desse mecanismo foi necessário anali-

sar a montagem de uma mola espiral em três me-

canismos diferentes, a saber: num brinquedo,

Figura 7 – Tambor de revólver Rossi calibre 38
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â
á

Canadá

Modelo País PesoCalibre Comprimento
Tipo do

Mecanismo
de Rotação

Número
de

disparos

Alcance
Efetivo

ó

ó

ó

ó

6,2kg

5,3kg

6,0kg

5,7kg

3,11kg

depois de

Tabela (1) – Armas pesquisadas no desenvolvimento da concepção

de projeto proposta neste trabalho
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numa porta basculante e num relógio acionado por

este tipo de mola. Vide Figs. (8), (9) e (10).

Problema Parcial 3: Mecanismo de Liberação

e Parada do Tambor de Alimentação Rotativo (LP)

– Esse problema parcial constitui-se de um meca-

nismo que controla o giro do tambor de alimenta-

ção depois de cada disparo. No modelo da Mildor

MGL – MK 1 este tambor é rotacionado por uma mola

espiral que é carregada pela ação manual do infan-

te ao girar o cilindro de carregamento, vide Fig. (11).

Seu giro é controlado, no momento dos dis-

paros, por um sistema de parada e liberação que

Figura 8 – Sistema de propulsão de um brinquedo.
Fonte (Disponível em: <http://members.shaw.ca/meccano/

mecmotor.html> Acesso em: 20/09/2007)

Figura 9 – Mola espiral usada em portas basculantes

Figura 10 – Mecanismo de um relógio e seu acionamento: a mola espiral

faz uso de um pistão que é acionado pelos gases

oriundos do disparo. O tambor de alimentação exe-

cuta um arco de revolução a cada disparo, portanto é

necessário um mecanismo capaz de alinhar uma nova

granada com o cano da arma depois de cada disparo.

Problema Parcial 4: Mecanismo de Extra-

ção – Esse problema parcial constitui-se de um

mecanismo responsável pela extração da cápsu-

la das granadas disparadas. Apesar de ter sido

proposto uma concepção inicial para o mecanis-

mo de extração, baseado no sistema de extração

do revolver Webley, Fig. (12), notou-se que essa

solução traria uma maior complexidade no de-

senvolvimento do mecanismo de rotação desse

projeto, fugindo dos objetivos desse trabalho. A

concepção desse mecanismo então foi descartada.

Na Etapa 2.2, foram gerados os princípios de

solução para os problemas parciais descritos ante-

riormente. Para maiores esclarecimentos vide as

Tabelas (2), (3) e (4).

Na Tab. (2) apresentam-se as possíveis solu-

ções para o Problema Parcial 1 – Tambor rotativo.

Figura 11 – Rotação do
tambor para acionamento
da mola espiral

Figura 12 – Sistema de

extração do revólver Webley.

Fonte: (Disponível em:

<http://serioussamfr.free.fr/

armes.html> Acesso em:

20/09/2007)
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Tabela (2) – Princípios de soluções para o Problema Parcial 1: Tambor Rotativo (TR)

Essa é a concepção básica de qualquer tambor rotativo destinado a alojar

cartuchos e alimentar uma arma, sendo essa muito usada em revólveres.

Suas vantagens estão na simplicidade de construção, podendo ser usinado

ou fundido. As suas desvantagens consistem no seu peso excessivo.

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

TR6

Código Concepção Descrição

Essa concepção é uma evolução do TR1 sendo que nessa foi removida boa

parte do material estrutural. Suas vantagens consistem na redução de peso

em relação ao TR1. As suas desvantagens consistem em ter uma geometria

mais complexa e, consequentemente, um custo maior de produção.

Esta concepção é uma junção das concepções TR1 e TR2. Suas vantagens

consistem na redução de peso em relação ao TR1. As suas desvantagens

consistem em ter uma geometria mais complexa e, consequentemente,

um custo maior de produção.

A concepção TR4 apresenta um conceito inovador. As câmaras dessa

concepção têm suas paredes cortadas no sentido longitudinal, expondo

boa parte do corpo da granada. Uma placa de contenção fixa ao chassi da

arma complementa a parte subtraída da câmara durante o disparo. A

vantagem dessa concepção é a diminuição máxima do peso do tambor.

Sua desvantagem é possuir uma geometria bastante complexa, dificul-

tando a sua construção e o ajustamento do conjunto granada – tambor –

placa de contenção durante o disparo.

Esta concepção é uma junção das concepções TR2 e TR4. As suas vanta-

gens consistem na redução do peso em relação ao tambor tipo TR2. As

suas desvantagens consistem em ter uma geometria mais complexa e,

consequentemente, um aumento dos custos de produção.

O tambor tipo TR6 apresenta um conceito inovador. Nessa concepção o

tambor e as câmaras são confeccionadas com materiais distintos: as câma-

ras são cilindros de aço colocados no tambor que funcionam como vasos

de pressão contendo a explosão das granadas durante o disparo, e o tam-

bor é construído em polímero. Sua grande vantagem é o peso reduzido.
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Baseado na análise dos mecanismos apresenta-

dos na Tabela (2), concluiu-se que era necessário

conceber uma peça responsável para transferir

a energia elástica armazenada na mola espiral

ao tambor de alimentação. Neste trabalho esta

peça foi denominada: “aranha”.

Na Tabela (3) apresentam-se princípios de

solução para o Problema Parcial 2 – Aranha. E na

Tabela (4) apresentam-se os princípios de solução

para o Problema Parcial 3 – Mecanismo de Liberação

e Parada do Tambor de Alimentação Rotativo (LP).

Matriz Morfológica da concepção

do Mecanismo de Rotação do Tambor

de Alimentação de um

Lançador de Granadas de 40mm

Na apresentação da matriz morfológica, Tab.

(5), destacam-se os componentes dos mecanis-

mos de rotação do tambor de alimentação, dis-

postos nas linhas, e os princípios de solução ge-

rados e pesquisados para atender a demanda

inicial, dispostos nas colunas dessa matriz. Os

espaços em branco não preenchido se devem a

não encontrar no levantamento do estado da

arte ou não ter sido desenvolvido novos princí-

pios de solução para cada um dos componentes

listados nesta matriz.

Escolha da concepção de projeto

do sistema de alimentação do lançador

de granadas de 40mm

A matriz morfológica apresentada na Tab.

(5) permite ao projetista diversas opções de con-

cepção de projeto. No entanto é preciso ficar

atento às especificações de projeto estabeleci-

das na Fase 1. Entre as especificações de projeto

Tabela (3) – Possíveis soluções para o Problema Parcial 2 – Aranha (A)

Neste princípio de concepção a “aranha” fica fixa ao tambor pelos pontos

localizados nas extremidades das hastes de fixação.
A1

A2

A3

Código Concepção Descrição

Essa concepção é semelhante à “aranha” A1 com a seguinte diferença: a

haste de fixação proposta nesse desenho tem comprimento menor quando

comparado à  “aranha”  tipo A1,  consequentemente, menor  “braço de alavanca”.

A concepção A3 apresenta outro conceito de “aranha” que pode ser usado

nesse projeto. Nessa concepção não há a presença das hastes de fixação,

consequentemente, os pinos estão fixos diretamente no corpo da “aranha”.
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Tabela (4) – Possíveis soluções para o Problema Parcial:

Sistema de Liberação e Parada – LP

Esse mecanismo é composto por quatro elementos que trabalham em

planos diferentes. Acredita-se que sua vantagem esteja no uso de um

número de peças reduzido, facilidade de fabricação e montagem. Esse

mecanismo funciona da seguinte forma: o pistão (1) é acionado pelo gás

oriundo do disparo, girando o came (2) em torno do seu próprio eixo,

acionando o came (3) que gira e aciona a haste em formato de L (4). Essa

haste (4) desliza sobre o tambor, encaixando-se nas valetas presentes no

mesmo. Quando o came (3) aciona a haste em formato de L (4), essa

rotaciona em torno do ponto (5) e dessa forma desacopla-se da valeta,

liberando o tambor que gira e alinha uma nova granada com o cano da

arma depois do disparo. Completado esse ciclo, as peças retornam a sua

posição inicial, por meio das molas de recuperação de movimento (6).

LP1

LP2

Código Concepção Descrição

Esse mecanismo é composto por três elementos que trabalham no mes-

mo plano. Acredita-se que sua vantagem esteja no uso de um número

de peças reduzido, facilidade de fabricação e montagem. Esse mecanis-

mo funciona da seguinte forma: o pistão (1) é acionado pelo gás oriundo

do disparo, gira o came (2) em torno do seu próprio eixo e aciona a haste

(3). Essa haste (3) desliza sobre o tambor, encaixando-se nas valetas pre-

sentes no mesmo. Quando o came (2) aciona a haste (3), essa se desloca

no sentido horizontal e dessa forma desacopla-se da valeta, liberando o

tambor que gira e alinha uma nova granada com o cano da arma depois

do disparo. Completado esse ciclo, as peças retornam as suas posições

iniciais, por meio das molas de recuperação de movimento (4).

Princípios de solução (P.S.) desenvolvidos ou encontrados
Sistema Subsistema Componentes

Tambor rotativo

‘’Aranha’’

Liberação e parada

Lançador de
granadas de 40mm Alimentação

P.S. 1

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6

P.S. 2 P.S. 3 P.S. 4 P.S. 5 P.S. 6

A 1 A 2 A 3

LP 1 LP 2

Tabela 5 – Matriz Morfológica
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estabelecidas para este trabalho pode-se citar:

as peças e o produto final devem ser de fácil fa-

bricação e montagem, ter o número de compo-

nentes reduzido no subsistema, possuir materi-

al leve ou reduzido nas suas dimensões e pos-

suir capacidade de alojamento para as grana-

das em número de seis ou mais. Aplicado este

filtro (especificações de projeto), foram escolhi-

dos os princípios de solução destacados em

negrito na Tabela (6).

Para maiores esclarecimentos apresentam-

se, na Tab. (7), os croquis referentes de duas das

concepções de projeto estabelecidas para compor

o tambor e o mecanismo de rotação do tambor

do lançador de granadas de 40mm.

A Figura (12) apresenta a concepção artís-

tica de um possível lançador de granadas de fa-

bricação nacional batizado nesse trabalho de Pro-

jeto Mandacaru. Este lançador pode ser monta-

Principios de solução (P.S.) desenvolvidos ou encontrados
Sistema Subsistema Componentes

Tambor rotativo

‘’Aranha’’

Liberação e parada

Lançador de
granadas de 40mm Alimentação

P.S. 1

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6

P.S. 2 P.S. 3 P.S. 4 P.S. 5 P.S. 6

A 1 A 2 A 3

LP 1 LP 2

Tabela 6 – Matriz Morfológica – Princípios de solução escolhidos

Tabela (7) – Concepções de projeto

estabelecidas para compor

o tambor e o mecanismo de rotação do tambor

do lançador de granadas de 40mm

TR3/A3/LP1

TR6/A3/LP2

Figura 12 – Concepção do sistema de
alimentação de um lançador de granadas de 40mm,

denominado: Projeto Mandacaru.

do nas duas configurações finais de concepção,

TR3/A3/LP1 e TR6/A3/LP2.

CONCLUSÃO

Este trabalho teve por objetivo a concep-

ção do sistema de alimentação de um lançador

de granadas de 40mm. Para tanto se fez necessá-

rio o aprofundamento dos conhecimentos na

área de lançadores de granada, mecanismos de

rotação de tambores de armas portáteis e estu-

dos envolvendo horologia e projeto de molas.

Depois de estabelecida a metodologia de traba-

Concepções de Projeto Croqui
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