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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma máquina 

recolhedora de grimpa. O intuito deste trabalho é projetar uma máquina capaz 

de recolher, triturar e armazenar as grimpas depositadas nos pastos por meio de 

definições de especificações de projeto mecanizável, criação de concepção e 

leiaute para a máquina recolhedora de grimpa. Para que esses objetivos 

pudessem ser alcançados, foi necessário como base uma revisão bibliográfica 

abordando o tema das araucárias em especial das grimpas, voltado para os 

problemas por ela causado, bem como seu potencial econômico e produtos 

existente no mercado. Para o desenvolvimento do projeto foi seguido as fases 

de projeto informacional, projeto conceitual, projeto preliminar. Nisto foi 

desenvolvido as necessidades de uma estrutura de uma recolhedora de grimpa, 

suas características necessárias para o funcionamento, seus conceitos e 

finalmente foi obtido seu leiaute final com as informações necessárias para a 

construção de um protótipo. Esta monografia está dividida em cinco partes: 

Introdução (uma contextualização do projeto), revisão bibliográfica (Identificação 

dos problemas existentes e produtos de referencia), Metodologia (mostra os 

caminhos para se chegar a uma concepção do projeto), resultados e discussão 

(compreende os detalhes do desenvolvimento da estrutura da recolhedora de 

grimpa) e pôr fim a conclusão. 

 

Palavras-chave: Máquina recolhedora. Projeto de Máquinas. Grimpa. 

Araucárias.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The present work presents the development of a grimpa collector machine. 

The purpose of this work is to design a machine capable of to collect, crush and 

store the grimpa deposited in the pastures by means of project specification 

definitions, creation of design and layout for the grimpa collector machine. In 

order for these objectives to be achieved, it was necessary as a basis a 

bibliographic review addressing the theme of araucaria trees and, respectively, 

of the grimpas, problem-oriented caused by it, as well as its economic potential 

and existing products in the marketplace. For the development of the project, the 

design phases were followed informational, conceptual design, preliminary 

design.  There, it was developed needs structure of a collector grimpa, your 

characteristics necessary for the operation, its concepts and finally its final layout 

was obtained with the necessary information for the construction of a prototype. 

This monograph is divided into five parts: Introduction (one project context), 

literature review (Identification of problems existing and reference products), 

Methodology (shows the ways to arrive at a design concept), results and 

discussion (comprises the details of the development of the grimpa structure of a 

collector) and put an end to conclusion. 

 

Keywords: Harvesting machine. Machine project. Grimpa. Araucaria 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente preocupação com a manutenção e preservação de espécies 

nativas dos diferentes ecossistemas do planeta, tem aumentado no mundo 

inteiro, e no Brasil esta condição não se difere. Ao longo de toda extensão 

territorial do país, encontra-se diversos exemplos de biomas, e como tema 

central deste trabalho se tem a vegetação das araucárias localizadas com 

predominância na região Sul do Brasil. 

No caso das araucárias (Floresta Ombrófila Mista), com a proibição de 

seu corte a partir no começo deste século XXI surgiram juntos algumas 

preocupações, em sua maioria por conta do espaço ocupado pela árvore e pelas 

grimpas (ramos secos e espinhosos) que caem das araucárias e são 

depositadas no solo. Neste caso retratado, os espaços utilizados entre as 

araucárias que sobraram deram origem a pastagem do gado, onde geralmente 

há a presença de grimpas secas. No entanto quando os bovinos ao pastarem 

entre as araucárias, comendo os pinhões, acabam inalando os ramos secos, 

gerando problemas respiratórios, e com a piora no estado de saúde, podem vir 

a óbito (TRAVERSO et al., 2014).  

Por outro lado, as grimpas têm se mostrado muito eficientes em relação 

ao seu poder calorífico (BRAND et al., 2010), aonde pesquisas realizadas 

recentemente, tem-se observado ótimas oportunidades quanto a sua utilização, 

como insumo para material combustível. Seguindo esta mesma linha, se destaca 

a produção de pellets, que são biocombustíveis feitos geralmente de matéria 

orgânica e compactada pra sua comercialização, tendo grande utilização na 

indústria de geração de energia e mais recentemente no aquecimento 

residencial. 

 Objetivando solucionar os problemas das restrições do uso das 

pastagens sob as araucárias e risco a saúde animal, decorrentes da aspiração 

da grimpa, e possibilitar a exploração da mesma como forma de renda 

econômica, este projeto tem a finalidade de propor uma concepção, geradas 



20 
 

 
 

através de requisitos mínimos exigíveis, de uma máquina capaz de recolher, 

triturar e armazenar as grimpas secas providas das araucárias. 

 

Ao fim do processo de desenvolvimento deste projeto, tem-se a intenção 

de ajudar os pecuaristas locais e regionais a melhorar o aproveitamento da 

pastagem sob as araucárias e minimizar suas perdas, em relação as mortes e 

prejuízos veterinários do gado, e ao mesmo tempo poder maximizar sua renda 

através do material combustível providos das grimpas ou até mesmo utilizá-la 

em residência própria como fonte de energia.   

 

1.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é projetar uma máquina capaz de recolher 

as grimpas das araucárias que são depositadas no solo, triturar as mesmas, para 

as transformar em material para combustão e não ser mais um dano para o gado. 

Sendo assim, a máquina deverá ser apta a operar em diversos tipos de relevo e 

espaço. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

Para atingir o objetivo geral em projetar uma recolhedora de grimpa, 

alguns objetivos específicos devem ser atendidos, são eles: 

• Garantir que a recolhedora de grimpa seja capaz de recolher 

somente a grimpa do solo, devendo ser capaz de se livrar de 

pedras e galhos, bem como outros objetos que estejam no solo; 

• Triturar e armazenar toda a grimpa recolhida na máquina, a fim de 

servir como material para combustão; 
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• Criar uma máquina que seja acoplada em pequenos tratores, a fim 

de ser usada em pequenos espaços; 

• Criar uma concepção da recolhedora de grimpa. 

 

1.3. Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho seguirá uma estrutura lógica, na qual está dividida em 5 

capítulos, a fim de melhorar a organização e decorrente disso propor um melhor 

entendimento do tema proposto, bem como seu desenvolvimento e conclusões 

finais.   

O capítulo 1 deste trabalho, traz algumas referências sobre a região na 

qual é centro deste projeto, bem como a problemática encontrada a fim de ser 

resolvida, sendo exposta por meio da introdução e objetivos, na qual ambas 

partes abrange todo o contexto da floresta de araucárias e a região onde a 

mesma está situada, assim como a problemática proposta e como resolveremos 

a mesma. 

Já capítulo 2, é apresentados os principais autores e por que eles 

influenciaram esta pesquisa. Vale destacar que todas estas obras na área de 

estudo tem uma grande importância e relevância. Desta forma, o presente 

capitulo tem o intuito de expor ao leitor as principais revisões literárias, que serão 

usadas como fonte de inspiração para o desenvolvimento do trabalho. 

O capítulo 3 por sua vez, presente neste trabalho, seguirá modelos 

existentes de metodologias de projetos, onde desta forma, irá auxiliar no 

planejamento e desenvolvimento do produto, na qual durante a primeira fase da 

metodologia de projeto, denominada projeto informacional, será definido os 

requisitos do cliente e os requisitos de projetos, bem como as suas respectivas 

importâncias, na qual será transformada em objetivos e metas que o produto 

deverá atender. Já no projeto conceitual será definido a análise funcional da 

máquina, onde serão desenvolvidas algumas concepções de máquinas, e ao 
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final decidir a melhor entre estas, na qual servirá como base pra o projeto 

preliminar. 

Por sua vez será feito a divisão dos sistemas e subsistemas da máquina, 

onde será realizada toda sua estruturação através do software SolidWorks, 

dando vida ao projeto e podendo analisar com mais clareza os detalhes da 

maquinas. 

Observa-se que seguindo uma metodologia de projeto, pode-se subdividir 

as tarefas, e assim as realizar por etapas, a fim de otimizar os processos 

individuas e alcançar o objetivo geral do trabalho.    

No capítulo 4 deste trabalho, estarão dispostos todo o desenvolvimento 

do projeto, com a finalidade de expor por sua vez a construção e idealização do 

projeto, aplicando-se no mesmo todas as metodologias explanadas no capítulo 

3.  

Por fim o capitulo 5, que diz respeito as conclusões finais, se referenciará 

a ideia final extraída do desenvolvimento do projeto, com o propósito de 

responder ao problema central do trabalho e verificar se o seu trabalho cumpriu 

todos objetivos de pesquisa. 

 

1.4. Resultados Esperados 

 

O resultado final principal esperado neste trabalho é a concepção 

modelada em software (SolidWorks) de uma recolhedora de grimpa, capaz de 

realizar tal recolhimento com baixo índice de perdas e as triturar ao fim do 

processo, a fim de oferecer uma contribuição real aos pecuaristas tanto da serra 

catarinense, como aos demais da região Sul do Brasil, com os problemas 

enfrentados neste aspecto. 

Com base nos métodos propostos e seguidos ao longo do projeto, será 

efetuada uma análise comparativa, na qual irá elencar a melhor concepção, ou 

seja, aquela na qual se mostra mais promissora e que atende melhor os 

requisitos expostos. Com isto, objetiva-se conseguir um melhor aproveitamento 
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do projeto, com uma significativa redução das grimpas depositas no solo, e 

consequentemente uma redução nos problemas que a mesma tem causado na 

pecuária local.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Desejando-se obter conhecimento para a melhor solução sobre o tema 

proposto, este tópico apresenta-se uma revisão da literatura tanto acerca da 

problemática existente, quanto de máquinas que se assemelham a ideia central 

deste projeto de recolher grimpa, o que será de grande importância para a 

compreensão das ideias expostas posteriormente. 

 

2.1. Araucárias 

 

Acerca da problemática central do projeto, temos a Araucária angustifólia, 

uma planta nativa da flora brasileiras e que pertence à família Araucariácea, 

sendo que sua predominante distribuição natural está voltada para a região sul 

do país conforme mostra a Figura 1, com maiores densidades da vegetação nos 

estados do Paraná e Santa Catarina (BAVARESCO et al., 2016). 

 

Figura 1 - Região das florestas de araucárias. 

 

Fonte: WWF-Brasil (2003) 
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Segundo Guerra et. al. (2008), devido à alta extração de madeiras desta 

vegetação no século XX, com tudo pela sua ótima característica retilínea e a 

possível abertura de áreas para pecuária e agricultura, reduziu-se 

significativamente o número de exemplares, restando somente 2% da população 

original como pode-se ver na Figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 - Araucárias. 

 

Fonte: Embrapa.br (2020) 

 

Assim como nas demais localidades do sul do Brasil, a região de Lages 

ou planalto catarinense passou por transformações na paisagem que ocorreram 

no século XX, o que não apenas modificaram o meio ambiente como também 

afetaram social, cultural e economicamente toda a região. 

 Tais transformações ocorreram em duas fases bem distintas, entretanto, 

ambas fizeram parte da atividade econômica de grande destaque no município 

nesse século: a extração madeireira, onde ambas fases atualmente são 

visualmente perceptíveis; a primeira, o desmatamento da Mata de Araucárias da 

região, que no início do século passado era composta pela Floresta de Araucária 

e campos nativos, hoje, a segunda fase, é composta por florestas exóticas 

plantadas, que em sua grande maioria são os Pinus elliottii, considerada espécie 

exótica invasora, isto é, espécie que ameaça a biodiversidade local, havendo a 
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necessidade de amparo a biodiversidade local, o que levou a criação, na década 

de 1970, do Parque Ecológico João José Theodoro da Costa (MORETTO, 2010).  

Já o termo conhecido como “Grimpa”, faz se referência a associação entre 

as folhas e os galhos da planta. Suas folhas possuem forma lanceolada com um 

espinho no seu topo, que comumente desprendem-se quando secas e caem 

sobre as superfícies de pecuárias conforme é visto na Figura 3, tornando-se 

desta forma um corpo estranho em potencial (BAVARESCO et al., 2016). 

 

Figura 3 - Grimpas depositadas embaixo da araucária. 

 

Fonte: Yvy Porã (2014) 

 

2.2. A Grimpa na Pecuária Local 

 

Devido à alta exploração de araucárias no passado, está por sua vez 

passou a ser protegida por lei, uma vez que ameaçada de extinção, o que por 

consequência é acometido pelo alto deposito de grimpa do solo, onde suas 

folhas pontiagudas ou “grimpa” podem ser aspiradas pelos bovinos (Figura 4) e 

causar problemas respiratórios ou até a morte do mesmo (TRAVERSO et al., 

2014). 
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Figura 4 - Grimpa retirada do nariz do gado. 

 

 Fonte: Cassiano Eduardo Pinto, São Joaquim, SC, 2020. 

 

Fortificando o estudo sobre o efeito da grimpa nos bovinos, no período de 

janeiro de 1998 a abril de 2014, foram necropsiados 1028 bovinos e desses 10 

animais a causa morte estava associada à inspiração de “grimpa”. Os 10 bovinos 

eram provenientes de municípios da região serrana (Urubici, Bom Retiro, São 

Joaquim e Lages), das mais variadas raças, compreendendo ao todo 9 fêmeas 

e 1 macho, sendo 8 adultos e 2 jovens, onde desses 10 bovinos necropsiados, 

9 casos estavam associados a problemas respiratórios, em 7 deles a “grimpa” 

foi encontrada no pulmão e em 2 na cavidade nasal (TRAVERSO et al., 2014). 

A fim de minimizar os danos causados pelas grimpas a saúde gado, 

muitos pecuaristas fazem a recolhida das grimpas manualmente de tempos em 

tempos, e as depositam em torno das próprias araucárias, aonde desta forma a 

mesma vai sendo acumulada como pode-se observar na Figura 5 abaixo. 
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Figura 5 - Grimpas acumuladas em volta das araucárias. 

 

Fonte: Cassiano Eduardo Pinto, São Joaquim, SC, 2020. 

 

Além disso, atualmente a Araucária angustifólia apresenta potencial 

florestal não madeireiro, como a utilização da semente da araucária, também 

conhecida como pinhão, um alimento considerado nutritivo e energético, como é 

vista na Figura 6 abaixo. 

 

Figura 6 - Pinhão, fonte de alimento dos gados. 

 

Fonte: www2.comunitaria.com.br/ (2019) 

http://www2.comunitaria.com.br/
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Contudo, nota-se que a aspiração da grimpa é pouco relatada em animais 

de produção, mas esta foi uma das principais causas de morte por dificuldade 

respiratória em bovinos na região serrana (TRAVERSO et al., 2014). 

 

2.3. Uso Econômico da Araucária (Grimpa) 

 

Assim como a vegetação das araucárias não possuem mais potencial de 

exploração de madeiras, a grande importância econômica desta espécie se vem 

da exploração dos pinhões, mas também pode se obter proventos das grimpas 

secas (Figura 7) que são depositadas no solo (RIOS et al., 2015). 

 

Figura 7 - Grimpa seca. 

 

Fonte: www.nacozinhabrasil.com/ (2009) 

 

Estudo realizado em São José do Cerrito por Rodrigues (2020), em 37 

árvores de crescimento livre de Araucária angustifólia. Em 19 meses de coletas 

(sem considerar a coleta acumulada-limpeza) as 37 araucárias produziram um 

http://www.nacozinhabrasil.com/
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total de 1564,51 kg de massa úmida (Figura 8) e 1313,40 kg massa seca (Figura 

8 e 9). 

 

Figura 8 - Quantidade de grimpa em massa úmida 

 

Fonte: RODRIGUES, 2020 

 

Figura 9 - Quantidade de grimpa em massa seca 

 

Fonte: RODRIGUES, 2020 
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Já quanto ao uso econômico, os pellets como visto na Figura 10 abaixo, 

da mistura contendo 25% de grimpa e 75% de pinus podem ser utilizados em 

queimadores domésticos e as misturas contendo 50% de cada biomassa e a 

mistura com 75% de grimpa e 25% de pinus podem ser usados no setor de 

serviços comercial (BRAND et al., 2010). 

 

Figura 10 - Pellets. 

 

Fonte: br.freepik.com (2015) 

 

2.4. Projetos de Recolhedores de Grimpas Relacionados 

 

A fim de suprir a necessidade do recolhimento de grimpas depositadas 

nos solos pecuários da região sul do Brasil e as transformar em possíveis fontes 

de combustíveis, problemática a qual surgiu como sendo uma demanda da 

Epagri de Lages, dois projetos foram desenvolvidos por alunos da 7 fase do 

curso de Engenharia Mecânica, referente ao semestre de 2020-1, da matéria de 

Projeto Integrador III, do IFSC Campus Lages. 
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2.4.1. Recolhedora de Grimpa Fiuza Filho et al. (2020) 

 

Fiuza Filho et al. (2020) visou o dimensionamento de uma escova rotativa 

como mecanismo responsável por retirar a grimpa do solo, onde seu transporte 

e peneiração é feito através de chapas dentadas, o que facilita a modelagem da 

máquina e possibilita a visualização da interação com os outros sistemas, como 

mostra a Figura 11 abaixo. 

 

Figura 11 - Maquinas de Recolher Grimpa 

 

Fonte: FIUZA FILHO et al., 2020 

 

2.4.2. Recolhedora de Grimpa Mendonça et al. (2020) 

 

Já em Mendonça et al. (2020), a ideia central baseou-se em sistema 

capaz de recolher as grimpas do solo, através um mecanismo de aspiração, que 

já entrada seria feita todo o trituramento e posteriormente depositado (Figura 12). 
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Figura 12 - Maquinas de Recolher Grimpa 

 

Fonte: MENDONÇA et al., 2020 

 

2.4.3.  Comparação dos recolhedores de grimpas apresentados 

 

Buscando desenvolver uma máquina capaz de recolher as grimpas 

depositadas no solo, os modelos desenvolvidos e mostrados anteriormente 

apresentam mecanismos de diferentes formas, como é o caso da escova rotativa 

(FIUZA FILHO et al., 2020) e por sucção (MENDONÇA et al., 2020). 

O mecanismo desenvolvido por Fiuza Filho et al. (2020), faz-se o 

recolhimento das grimpas dispersas no solo por meio de uma escova rotativa 

tubular com perfil circular e com cerdas maleáveis, onde após esses 

recolhimentos passa para o sistema de separação, que é composto por 

elementos responsáveis pela distinção da grimpa dos demais resíduos 

provenientes da coleta. Neste caso optou-se por grades metálicas no estilo 

‘peneira’ para o sistema. Por fim temos o sistema de trituramento, que realiza 

uma das funções elementares da máquina, e é constituído por uma dupla de 

cilindros trituradores com rotação inversa entre eles, ficando disposto após a 

mesa de separação, e então toda grimpa já triturada é depositada na caixa de 

armazenamento. Assim vemos uma ótima vantagem no sistema pelo fato da 

escova ser rotativa e maleável, uma vez que a mesma se comportaria de forma 

inteligente de acordo com cada relevo.  
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Já o sistema projetado por Mendonça et al. (2020), dois dos sistemas 

fundamentais da máquina estão dispostos na entrada da máquina, ou seja, tanto 

o recolhimento da grimpa quanto seu trituramento são feitos na parte inicial da 

máquina, evitando o transporte de grimpas não trituradas até a caixa de 

armazenamento. Vale ressaltar que todo o mecanismo responsável pelo 

recolhimento da grimpa e transporte até a caixa de armazenamento é feito 

através de sucção. É notável a desvantagem no sistema de recolhimento por 

absorção e trituramento, uma vez tudo que fosse recolhido seria triturado sem 

prévio separo, porém teria vantagem na eficiência de recolhimento.  

 

2.4.4. Recolhedora de grimpa Equimor 

 

A empresa Equimor desenvolveu uma recolhedora de grimpa, tendo como 

base uma escova rotativa feitas por pequenos pedaços de cabos de aço (Figura 

13) responsável por retirar a grimpa do solo, sob alta rotação transmitida pela 

toma de potência do trator. 

 

Figura 13 - Escova rotativa de cabo de aço 

 

Fonte: Autor (2021) 
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O transporte da grimpa até o triturador é feito automaticamente devido à 

alta rotação da escova, ou seja, a grimpa é arremessada até o triturador. Após o 

estágio de trituramento a grimpa é novamente depositada no solo em pequenos 

pedaços na qual não apresentam mais riscos aos animais (Figuras 14 e 15). 

Figura 14 - Recolhedora de grimpa Equimor 

 

Fonte: Autor (2021) 

Figura 15 - Recolhedora de grimpa Equimor 

 

Fonte: Autor (2021) 



36 
 

 
 

2.4.5. Comparação entre os projetos das recolhedoras de grimpas e da 

máquina Equimor 

 

O desenvolvimento dos projetos elaborados por Fiuza Filho et al. (2020) 

e Mendonça et al. (2020) apresentam apenas teorias, ou seja, concepções de 

máquinas que não se tornaram algo físico. Ambos projetos, apesar de serem 

distintos em suas abordagens seguem ideias semelhantes, todas tendo como 

intuito a de recolher a grimpa, transportá-la, triturá-la e armazená-la. 

A máquina desenvolvida pela empresa Equimor possui traços mais 

semelhantes ao projeto de Fiuza Filho et al. (2020), ao passo que ambas 

máquinas têm como mecanismo recolhedor escovas rotativas, porém com certo 

grau de distinção, uma vez que a escova da máquina Equimor possui um 

material mais resistente e bruto quando comparado com a máquina de Fiuza 

Filho et al. (2020). 

Além da diferença já apresentada no parágrafo anterior, as máquinas de 

Fiuza Filho et al. (2020) e Mendonça et al. (2020) possuem sistemas de 

armazenamento de grimpa embutido na sua concepção, enquanto que o projeto 

da Equimor, após o trituramento realiza o depósito da grimpa no próprio solo, 

não precisando então de um sistema de armazenamento. 

Apesar de serem projetos distintos um do outro, todos eles estão ligados 

pela semelhança em seu propósito, mas em discordância quanto a sua 

elaboração.      

 

2.5. Produtos de referência 

 

 Foram considerados como produtos de referência as máquinas 

empregadas para realizar tanto os processos de corte, quanto de coleta. Como 

o equipamento que é foco deste projeto visa realizar coleta de grimpas, que são 

ramos secos, foram considerados maquinários que fizessem os processos de 
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corte ou coleta de folhas, galhos ou frutos em geral. Algumas informações 

construtivas acerca dessas máquinas serão usadas como padrão de 

comparação, para determinar algumas das características operacionais do 

Recolhedor de Grimpas. 

A fim de encontrar os produtos a serem usados como referência para este 

projeto, utilizou-se a site de patentes do INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial-https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController), com as 

seguintes palavras chaves: Recolhedor de pedras, equipamento recolhedor, 

recolher, coletor, máquina recolhedora e implemento separar. A Figura 16 abaixo 

ilustra a busca por patentes.  

 

Figura 16 - Exemplo de pesquisa no INPI para produtos de referência. 

 

Fonte: INPI (2021) 

 

A seguir é mostrado os principais resultados da busca. 

 

 

 

 

https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController
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2.5.1. Implemento Agrícola Recolhedor de Pedras 

 

Foichini (2013) apresenta um modelo de utilidade pertencente à área de 

implementos agrícolas do tipo que são atrelados a tratores, conforme a Figura 

17, e é empregado na preparação do solo para cultivo, tendo como função a de 

recolher de maneira mecanizada as pedras afloradas sobre o solo de regiões 

pedregosas. 

Dito que, o referido implemento compreende basicamente uma esteira 

constituída de varões fixados numa corrente que é movimentada por coroas, 

sendo esse movimento rotativo transmitido pelo trator agrícola. E sendo que, a 

referida esteira é posicionada em plano inclinado ascendente a partir do solo, de 

modo que, o solo é raspado, fazendo com que as pedras sejam capturadas pela 

esteira, a qual leva as referidas pedras até uma caçamba de recolhimento 

(FOICHINI, 2013). 

 

Figura 17 - Implemento Agrícola Recolhedor de Pedras 

 

Fonte: FOICHINI, 2013. 
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2.5.2. Aperfeiçoamento Introduzido em Equipamento Recolhedor de 

Leguminosas  

 

O recolhedor de leguminosas (Figura 18) é um equipamento agrícola do 

tipo que é normalmente engatado em um trator, o qual, por sua vez, permite que 

o equipamento seja movimentado durante sua operação e ainda provê 

acionamento mecânico para os diversos dispositivos do mesmo, sendo que esse 

acionamento mecânico é obtido através da conexão do recolhedor à tomada de 

força do trator (COLOMBO, 2005). 

O estado da técnica atual compreende uma primeira configuração que 

adota, sequencialmente, um rolo recolhedor do tipo excêntrico, ou do tipo que 

opera pelo sistema de carnes, uma esteira transportadora baseada em uma 

correia de borracha lisa, um rolo junta que opera segundo o princípio de dedos 

retráteis, ou ainda segundo o princípio de raspador de borracha, e um cilindro 

batedor onde os grãos dos vegetais são separados do material residual 

(COLOMBO, 2005). 

Em linhas gerais o rolo recolhedor tem por função capturar as 

leguminosas previamente dispostas em aleiras sobre o solo, sendo que esse 

volume de vegetais, ainda em ramas, é conduzido a um 15 dispositivo 

transportador (esteira de borracha, ou esteira de corrente, ou rolo intermediário), 

que conduz o produto ao rolo junta o qual tem por função direcionar os vegetais 

para o cilindro batedor, normalmente formado por um tubo dotado com paredes 

helicoidais (COLOMBO, 2005). 
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Figura 18 - Aperfeiçoamento Introduzido em Equipamento Recolhedor de Leguminosas 

 

Fonte: COLOMBO, 2005. 

 

2.5.3. Implemento Compacto para Recolher, Separar e Limpar Grãos de 

Café em Coco  

 

A Recolhedora Multifuncional para Grãos de Café em Coco, como mostra 

a Figura 19, segundo Colombo et al. (2019), tem uma estrutura de montagem 

apoiada sobre eixo com rodagem convencional, como também na sua parte 

frontal desenvolve-se lança de reboque com engate universal convencional. 

Para ser acoplado sob a referida lança de um trator reboque, está montado um 

conjunto recolhedor, posicionado de maneira inclinada e de acordo com um grau 

suficiente para que a sua extremidade inferior fique apoiada sobre o solo. A sua 

extremidade superior é articuladamente fixada à estrutura, onde a saída da 

esteira desemboca no interior de um túnel longitudinal de processamento, sob o 

qual localiza-se um conjunto de peneiras vibratórias 
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Figura 19 - Implemento Compacto para Recolher, Separar e Limpar Grãos de Café em 
Coco 

 

Fonte: COLOMBO et al., 2019. 

 

2.5.4. Máquina Recolhedora de Grãos ou Frutos Caídos no Solo  

 

A máquina em questão (Figura 20) cujo destaque é realizar a separação 

dos grãos das impurezas menores e maiores ainda no conjunto captador sob a 

saia do café ou cultura afim; dita máquina cujo conjunto captador possui um 

rolete com pinos retráteis sobreposto por rosca sem-fim que encaminha galhos 

e gravetos para um triturador lateral. Desse modo grãos e impurezas menores 

remanescentes são direcionados para a câmara intermediária e por meio de 

rosca sem-fim contígua são aspirados através de duto troncônico em direção a 

câmara separadora (MATSUI et al., 2008). 
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Figura 20 - Máquina Recolhedora de Grãos ou Frutos Caídos no Solo 

 

Fonte: MATSUI et al., 2008. 

 

2.5.5. Implemento Compacto para Separar e Limpar Grãos Diversos  

 

Constituído por chassi apoiado sobre rodagem usual e eixo transversal , 

incluindo também uma lança de engate universal e um pé de carreta usual, sobre 

o chassi está integrado longitudinalmente um túnel de processamento disposto 

de forma inclinada, ficando a parte mais baixa voltada para frente, enquanto a 

parte mais alta está voltada para trás, dito túnel de processamento constitui 

estrutura de montagem para uma boca de alimentação interligada com o 

conjunto de acionamento segundo Bertino (2014). 
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Figura 21 - Implemento Compacto para Separar e Limpar Grãos Diversos 

 

Fonte: BERTINO, 2014. 

 

2.6. Metodologias de Desenvolvimento de Novos Produtos 

 

Segundo Back et al. (2008) entende-se desenvolvimento de produto 

como todo o processo de transformação de informações necessárias para a 

identificação da demanda, a produção e o uso do produto. O desenvolvimento 

integrado de produto considera que esse processo de transformação e geração 

de informações deva ser efetuado por uma equipe multidisciplinar, ou melhor, 

que os requisitos, restrições do produto e soluções, ao longo de todas as fases 

do processo, devam ser considerados ou pensados simultaneamente. 

O desenvolvimento do projeto da máquina recolhedora de grimpa teve 

como referência para o seu desenvolvimento o Modelo de Referência – Processo 

de Desenvolvimento de Produtos Industrias de Back et al. (2008). Essa 

metodologia é mostrada na Figura 22 onde é ilustrado os processos até o final 

do produto. Neste trabalho será desenvolvido a fase correspondente a 

Projetação, na qual abrangerá 3 fases. 
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Figura 22 - Metodologia 

 

Fonte: Back et al. (2008). 

 

2.6.1. Projeto Informacional 

 

Nesta fase de projeto informacional são determinadas as especificações 

do projeto (Figura 23). Estas especificações do projeto são usadas para conduzir 

o desenvolvimento dos projetos conceituais, preliminar e detalhado. Sendo 

assim para alcançar as especificações de projeto seguiu-se o fluxograma da fase 

de projeto informacional (RODRIGUES, 2014). 

 

Figura 23 - Fluxograma do projeto informacional 

 

Fonte: RODRIGUES, 2014. 
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2.6.2. Projeto Conceitual 

 

Focado no desenvolvimento da concepção do projeto do sistema, a fase 

em questão inicia com a verificação do escopo do problema. Sendo assim são 

desenvolvidas concepções alternativas, seguindo um estudo sobre as estruturas 

funcionais, para o atendimento das funções a serem executadas pelo 

equipamento, escolhendo então a mais adequada. A escolha da concepção é 

obtida por meio da comparação das especificações de projeto, atendimento ao 

escopo do projeto, custo meta e riscos de desenvolvimento. A fase é encerrada 

com o registro das lições aprendidas e com a concepção da estrutura do 

recolhedor de grimpa aprovada. A Figura 24 abaixo ilustra a sequência do projeto 

conceitual. 

 

Figura 24 - Fluxograma do projeto conceitual 

 

Fonte: RODRIGUES, 2014. 

 

2.6.3. Projeto Preliminar 

 

Nesta fase do projeto preliminar, onde a mesma será estudada, analisada, 

otimizada e avaliada, como mostra a Figura 25, tem-se como objetivo 

estabelecer um esboço final da estrutura do recolhedor de grimpa. Desta forma 

faz-se um reconhecimento das especificações de projeto que definem os 

requisitos de dimensões da estrutura, sendo considerados outros requisitos para 
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o desenvolvimento, o esboço, bem como, material, segurança, ergonomia, 

manufatura, etc. O resultado final desta etapa é o leiaute (esboço) definitivo da 

concepção do recolhedor de grimpa. 

 

Figura 25 - Fluxograma do projeto preliminar 

 

Fonte: RODRIGUES, 2014. 

 

2.7. Comparação Lake e Back et al.  

 

Para Lake (2015) um projeto de engenharia constitui, de fato, a solução 

de um problema. Na verdade, pode ser definido como “uma abordagem 

estruturada da solução de problemas”. O projeto consiste, basicamente, em 

identificar um problema, pesquisar e definir exaustivamente o problema para 

compreendê-lo melhor, gerar soluções criativas para resolvê-lo, avaliar possíveis 

soluções para verificar se são viáveis, fazer uma escolha racional e implementá-

la. Sendo assim, muitas vezes é necessário repetir vários passos do projeto por 

causa de novas informações, o que dá origem a um processo em espiral. 

Como já se sabe para Back et al. (2008) o desenvolvimento de produto 

como todo entende-se como o processo de transformação de informações 

necessárias para a identificação da demanda, a produção e o uso do produto. 

Desta forma, o trabalho é divido em 3 fases, sendo a primeira o projeto 

informacional, a segunda o projeto conceitual e a terceira o projeto preliminar. 

Desta maneira, pode-se observar que Back et al. (2008) divide o 

desenvolvimento do produto em fases, onde após terminado uma fase, avança 
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para a próxima, ou seja, em uma sequencial unidirecional, o que diferencia de 

Lake (2015), que divide o desenvolvimento do projeto em pequenos estágios, 

onde estes são visitados mais de uma vez. 

Na prática, um projeto de engenharia não é tão estruturado, como 

sugerem os livros que tratam do assunto (LAKE, 2015), e por isso no 

desenvolvimento deste trabalho será usado os dois métodos, uma vez que será 

seguido os passos evidenciados por Back et al. (2008), porém sendo dentro de 

cada estágio aplicado a espiral de Lake (2015), revisitando mais de uma vez ou 

quando necessários tais estágios a fim de sempre melhor o desenvolvimento do 

produto. 

 

2.8. Conclusão da revisão bibliográfica  

 

A Araucária angustifólia tem sua distribuição natural mais 

predominantemente voltada para a região sul do país, com densidades mais 

elevadas nos estados do Paraná e Santa Catarina (BAVARESCO et al., 2016). 

Segundo Guerra et. al. (2008), restaram apenas 2% da vegetação das 

araucárias, devido à forte extração destas madeiras no século XX. 

Devido esta alta exploração de araucárias no passado, a mesma passou 

a ter sua exploração protegida por lei, o que causa o alto deposito de grimpa do 

solo, podendo ser aspiradas pelos bovinos e causar problemas respiratórios ou 

até a morte do mesmo (TRAVERSO et al., 2014). 

Uma grande importância econômica desta espécie (Araucária 

angustifólia) pode ser obtida das grimpas secas que são depositadas no solo 

(RIOS et al., 2015). Segundo BRAND et al (2010) a mistura contendo 25% de 

grimpa e 75% de pinus podem ser utilizados em queimadores domésticos, o que 

fortifica a importância econômica da grimpa, além do benefício ao gado. 

A fim de suprir esta necessidade, o desenvolvimento desta máquina 

seguirá alguns projetos já desenvolvidos, como é o caso das recolhedoras de 

Grimpa Fiuza Filho et al. (2020), de Mendonça et al. (2020) e da empresa 
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Equimor, além de alguns outros produtos de referências existentes no mercado, 

como é o caso do implemento agrícola recolhedor de pedras (FOICHINI, 2013), 

entre outros.   

Portanto para o correto desenvolvimento deste projeto, será usado uma 

integração das metodologias tanto de Back et al. (2008) que divide o projeto em 

fases, sendo elas, o informacional, o conceitual e o preliminar, quanto com a de 

Lake (2015), que apresenta uma espiral dívida em estágios que podem ser 

visitadas e reformuladas mais de uma vez, onde estas serão implementadas 

dentro das fases Back et al. (2008). 
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3. METODOLOGIA  

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia aplicada para o 

atendimento dos objetivos apresentados no primeiro capítulo e a classificação 

dos métodos do trabalho. 

Para Lake (2015), embora o projeto de engenharia seja frequentemente 

descrito como Back et al. (2008), ou seja, como processo sequencial 

unidirecional, pode também ser representado como uma espiral, na qual cada 

estágio é visitado mais de uma vez (Figura 26). 

Desta forma usaremos dos estágios explícitos na espiral da Figura 26 

abaixo, para direcionarmos a sequência do desenvolvimento do projeto.  

 

Figura 26 - Estágios de um projeto de engenharia 

 

Fonte: LAKE, 2015. 
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Afim de revisar o processo de cada estágio mais de uma vez, para Lake 

(2015) os laços de realimentação (Figura 27) fazem parte de todos os estágios 

do processo, onde em muitas das vezes é necessário repetir vários passos do 

projeto por causa de novas informações. 

 

Figura 27 - Laço de realimentação 

 

Fonte: LAKE, 2015. 

 

Seguindo os estágios de um projeto de engenharia (Figura 26), o 

desenvolvimento deste trabalho será exposto abaixo, na seguinte ordem:   

 

3.1. Entregas do Projeto Informacional 

 

a) Levantamento das Necessidades:  

Etapa realizada no projeto informacional; 

b) Definição do Problema:  

Etapa já realizada no tópico 2.2 A Grimpa na Pecuária Local; 

c) Coleta de Informações:  

Etapa concluída e apresentada no tópico 2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA;  

d) Critérios do projeto:  
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Nesta etapa serão realizadas as definições de requisitos do projeto, feitas 

através do contato com a equipe da Epagri; 

e) Restrições do Projeto:  

Nesta etapa do desenvolvimento, será feito os estudos no qual terá como 

base seguir as restrições que deverá ter no projeto. 

 

3.2. Entregas do Projeto Conceitual 

 

f) Soluções Possíveis:  

Nesta etapa serão expostas as prováveis soluções do projeto através das 

concepções realizadas;  

g) Análise: 

Nesta etapa, será analisada todas as concepções desenvolvidas; 

 

h) Avaliação e Seleção:  

Nesta etapa, será determinada a melhor concepção do projeto, na qual 

iremos nos basear para projetar a recolhedora de grimpa; 

 

3.3.  Entregas do Projeto Preliminar 

 

i) Especificação:  

Esta etapa corresponde a modelagem do produto, ou seja, seu 

desenvolvimento em 3D, contendo as principais informações do projeto como as 

dimensões, as peças que darão corpo ao projeto e componentes afins, todas 

com seus devidos matérias já definido. Vale ressaltar que toda a modelagem 

será feita através do software SolidWorks 2018; 
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j) Divulgação:  

Por fim, nesta etapa serão dispostos os dados no tocante ao 

desenvolvimento geral do projeto, com as devidas conclusões e considerações 

finais. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

É apresentado neste capítulo o desenvolvimento de cada fase de projeto, 

proposto na metodologia. O Projeto Informacional, na qual é a primeira fase, são 

postas as necessidades dos clientes quanto a máquina recolhedora de grimpa 

visados no produto final, afim de que concluída esta fase, é dado andamento nas 

demais fases descritas na metodologia. 

 

4.1. Projeto Informacional da recolhedora de grimpa 

 

Esta etapa do projeto tem como base a definição das especificações de 

projeto da máquina agrícola, tais definições que ditarão o desenvolvimento da 

máquina ao longo das demais fases. 

 

4.1.1.  Reconhecimento do cliente 

 

Antes do andamento desta etapa, deve-se conhecer o cliente ao qual a 

máquina deve atender as necessidades. Desta forma, os clientes serão os 

representantes da Epagri, na qual possuem alta grau de conhecimento acerca 

da problemática, e os pesquisadores do IFSC, estes na qual serão responsáveis 

pelo andamento e desenvolvimento do projeto. 
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4.1.2.  Necessidades dos clientes 

 

Como pode-se ver no Quadro 1 abaixo, os clientes da máquina 

recolhedora de grimpa definiram suas necessidades quanto a algumas 

características pertinente ao projeto, operação, manutenção e segurança. 

 

Quadro 1 - Necessidades dos Clientes 

 

 Fonte: Autor (2021) 

 

4.1.3.   Requisitos dos clientes 

 

Depois de classificadas, as necessidades dos clientes foram convertidas 

em requisitos dos clientes para máquina recolhedora de grimpa, evitando que se 
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percam requisitos importantes para o projeto. Com a realização desta conversão, 

obteve-se a lista de requisitos dos clientes como mostra o Quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 - Requisitos dos clientes 

 

Fonte: Autor (2021) 

  

4.1.4.    Valoração dos requisitos do cliente 

 

Estabelecidos os requisitos dos clientes, é necessário fazer uma 

comparação entre os mesmos, afim de gerar uma priorização entre eles, ou seja, 

determinar quais requisitos são os mais importantes. Esta análise de valoração 

é feita através do diagrama de Mudge como mostra o Quadro 3 abaixo. 
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O Diagrama de Mudge é uma ferramenta que permite comparar aos pares um conjunto de critérios, para que ao final se 

possa conhecer a sua importância relativa. A letra representa o elemento de maior importância e o número, uma escala assim 

definida, onde neste caso, 1 é moderadamente mais importante, 3 é medianamente mais importante e 5 é muito mais importante. 

Sendo assim basta relacionar os elementos de cada linha com os elementos de cada colunar e assim evidenciar qual é mais 

importante e seu grau de importância perante ao outro elemento. 

Fonte: Autor (2021) 

Quadro 3 - Diagrama de Mudge 
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Definidos os requisitos dos clientes, começa a definição dos requisitos de 

projeto. O Quadro 4 mostra os requisitos já em ordem decrescente de valores 

atribuídos, ou seja, a sua ordem de importância no projeto. 

 

Quadro 4 - Requisitos dos clientes pelo grau de importância 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.1.5.   Requisitos de Projeto – QFD 

 

Os requisitos de projeto consideram atributos funcionais, ergonômicos, de 

segurança, confiabilidade, modularidade, legais, etc, sendo determinados a 

partir dos requisitos dos clientes. 

Sendo assim foi realizada a transformação dos requisitos de cliente em 

requisitos de projeto da recolhedora de grimpa e essas são listadas no Quadro 

5 abaixo. 
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Quadro 5 - Requisitos de Projeto 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Para avaliação dos requisitos de clientes x requisitos de projeto foi utilizada a Matriz do QFD, ou Casa da Qualidade, como 

se observa no Quadro 6, ela é utilizada para estabelecer relacionamentos entre os requisitos de clientes e requisitos de projeto. A 

QFD possibilita verificar o tipo de relacionamento existente entre os requisitos de projeto, os quais podem ter relações fortes (5 - 

mais importante), relações medianas (3 - igual importante), relações fracas (1 - menor importante) ou relações sem importância (0 - 

nenhuma importância). A pontuação classifica os requisitos de projeto conforme sua “importância “. 

 

Quadro 6 - Matriz QFD 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Da Matriz QFD obtém-se a priorização dos requisitos de projeto. O quadro 

7 mostra esta hierarquização. 

 

Quadro 7 - Hierarquização dos Requisitos de Projeto 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2. Projeto Conceitual da recolhedora de grimpa 

 

No projeto conceitual é possível determinar algumas funcionalidades e 

soluções do produto. Com o intuito de definir e descrever as funções estruturais 

que a Recolhedora de Grimpas deverá executar em seu ciclo de utilização. 

Devemos assim transformar as especificações técnicas, usando como entradas 

os requisitos dos clientes e de projeto, em conceitos físicos do projeto. 
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4.2.1. Função Global da Recolhedora de grimpa 

 

As funções realizadas pela Recolhedora de Grimpa são: recolher a 

grimpa; transportá-la até o triturador, triturar e armazenar. A partir das funções 

definidas, pode-se determinar as estruturas para desenvolver as soluções que 

possam cumprir tais funções requisitadas pelos clientes.  

A função global foi simplificada pela expressão “RECOLHER GRIMPA”. 

Para melhor compreensão, temos um diagrama de entrada e saída a partir da 

função global expressa (Figura 28). 

 

Figura 28 - Função global da Recolhedora de Grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2.2. Definição da estrutura funcional 

 

A partir da função global, foram derivadas mais algumas funções 

exercidas pela recolhedora de grimpa, como está representado na Figura 29. 

Assim foi possível definir melhor a cadeia operacional do equipamento. 

Pensando em atender a função global, foram acrescentadas as funções de 
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locomoção da grimpa até o triturador e trituração da grimpa, bem como o seu 

armazenamento que deve ser suficiente para que o operador consiga coletar um 

montante significativo de grimpa antes de descarregá-los. 

 

Figura 29 - Estrutura Funcional da Recolhedora de Grimpa 

 

 Fonte: Autor (2021) 

 

4.2.3. Princípios de Soluções 

 

Após a concepção da estrutura funcional da máquina, é possível aplicar a 

Matriz Morfológica, que apresenta as funções que foram identificadas na análise 

funcional e um conjunto de soluções para cada uma, que são os princípios 

funcionais.  
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Com a aplicação da Matriz Morfológica têm-se as possíveis concepções, 

que serão avaliadas com o objetivo de encontrar o melhor conjunto de princípios 

de solução para cumprir as funções desejadas para a Recolhedora de Grimpa.  

O grande desafio do projeto é combinar esses princípios gerando uma 

proposta nova e com potencial, logo para cada função foram encontradas três 

concepções alternativas como é mostrado na Quadro 8. 



64 
 

 
 

 

Quadro 8 - Matriz morfológica 

 

Fonte: Autor (2021) 
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4.2.4. Concepções 

 

Definida a matriz morfológica, foram criados os princípios de soluções 

para atender cada função da recolhedora de grimpa, que constam entre 

combinações da matriz morfológica. Será utilizado croquis, como meio de 

concepção das necessidades de trabalho. 

 

4.2.4.1. Concepção A 

 

A primeira concepção possui a seguinte combinação de princípios de 

solução: 

1A      2A      3B     4B      5A      6B      7B 

 

Nesta concepção a recolhedora de grimpa será acoplada ao trator pelo 

pino reboque (1A) e a transmissão de energia ou rotação será feita pelo eixo 

cardan (2A) acoplado na toma de força do trator. A locomoção da máquina será 

via acoplamento personalizado (3B). O recolhimento da grimpa será feita pela 

escova rotativa de aço (4B) movida por polias através do diferencial acoplado no 

cardan. Por conseguinte, a grimpa será jogada na esteira do tipo industrial (5A) 

que fará o transporte da mesma até o triturador horizontal (6B), e por fim a 

despejando no sistema de armazenamento que será uma sacola do tipo Bag 

(7B), mostrada na Figura 30. Tudo será fixada em uma estrutura personalizada. 
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Figura 30 - Concepção A 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2.4.2. Concepção B 

 

A segunda concepção possui a seguinte combinação de princípios de 

solução: 

 

1A      2A      2B     3C     4A      5A      5B       6B      7A  

 

A concepção B (Figura 31), a recolhedora de grimpa será acoplada ao 

trator pelo engate rápido (1A), enquanto que a transmissão de energia ou rotação 

será feita por cardan (2A) para o sistema de condução e por um motor elétrico 

(2B) no triturador. O chassi será personalizado (3C). O recolhimento da grimpa 

será feita por uma escova rotativa de borracha (4A) movida pelo contato com o 

solo apenas. A grimpa será jogada no eixo transportador helicoidal (5B) que fará 

o transporte até a esteira do tipo industrial (5A), onde essa transportará grimpa 

até o triturador horizontal (6B). Por fim a grimpa será despejada no sistema de 

armazenamento que será tipo caçamba (7A).  
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Figura 31 - Concepção B 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2.4.3. Concepção C 

 

A terceira concepção possui a seguinte combinação de princípios de 

solução: 

 

1B      2A      3C       4B      6B     7C 

 

A concepção mostrada na Figura 32, é acoplada ao trator pelo engate 

rápido (1B), enquanto que a transmissão de energia ou rotação será feita pelo 

eixo cardan (2A). Todos sistemas serão locomovidos por um chassi 

personalizado (3C). O recolhimento da grimpa será feita por uma escova rotativa 

de aço (4B) movida pelo diferencial acoplado no cardan em alta rotação. A 

grimpa será jogada diretamente no triturador horizontal (6B), ou seja, o seu 

transporte até o triturador, será apenas a rotação e força com que a grimpa será 

retirada do solo. Por fim a grimpa será despejada no próprio solo (7C), ou seja, 

o armazenamento da grimpa triturada será o próprio solo.  
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Figura 32 - Concepção C 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.2.5.  Escolha da concepção 

 

Depois de geradas as três concepções a partir dos princípios de solução, 

uma é escolhida para dar sequência ao projeto da Recolhedora de Grimpa, logo 

para determinar qual a melhor concepção a ser utilizada para solução do 

problema das grimpas, foi utilizada a matriz de Pugh, que apresenta um 

comparativo entre as concepções em cada requisito de projeto, como é 

apresentado no Quadro 9. 
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Quadro 9 - Mariz de Pugh 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Analisando a Matriz de Pugh (Quadro 9), pode se ver que entre todas as 

concepções comparadas a que apresenta melhor pontuação em relação aos 

requisitos de projeto é a concepção B. 

Sendo assim a concepção B é a escolhida para a Recolhedora de Grimpa, 

mostrada na Figura 33.  

 

Figura 33 - Concepção B escolhida para o projeto 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 
 

4.3. Projeto Preliminar da recolhedora de grimpa 

 

O projeto preliminar tem como principal objetivo o leiaute final da estrutura 

do Recolhedor de Grimpas. É a fase de dimensionamento das estruturas e 

otimização do projeto da máquina. Para isso, são realizadas várias etapas, como 

a definição da arquitetura do produto, criação de leiaute inicial alternativo e 

posterior leiaute final da máquina, com o dimensionamento e seleção de 

materiais, bem como, a otimização dos componentes estruturais. 

 

4.3.1. Estabelecimento da Arquitetura 

 

Para estabelecer a arquitetura do Recolhedor de Grimpas, é necessária a 

criação de um diagrama esquemático dos sistemas e subsistemas da máquina 

segundo a estrutura funcional do Recolhedor de Grimpas. Para tal, como se pode 

observar no Figura 34, primeiro é criado o diagrama esquemático com a estrutura 

do produto. 

 

Figura 34 - Esquema estrutural do Recolhedor de Grimpas. 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Feito o diagrama esquemático com a estrutura do produto é possível 

agrupar os elementos, com a finalidade de gerar os sistemas para a máquina 

(Figura 35). 

 

Figura 35 - Sistemas do Recolhedor de Grimpas 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Na Figura 35, são agrupados os subsistemas da Recolhedora de 

Grimpas, em sistemas com mesma função ou partes físicas em comum. O 

resultado foi o agrupamento de 6 sistemas: sistema mecânico de transmissão, 

sistema de coleta, sistema de condução, sistema de trituramento, sistema de 

armazenamento e chassi.  

Com o agrupamento dos sistemas é criado o leiaute geométrico da 

máquina (Figura 36). 
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Figura 36 - Leiaute geométrico dos sistemas 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A Figura 36 ilustra o leiaute da máquina Recolhedora de Grimpas e mostra 

de forma mais simples como serão distribuídos os sistemas da máquina e quais 

as ordens dos processos. 

 

4.3.2. Leiaute Inicial 

 

O leiaute inicial tem por objetivo definir cada sistema, seus componentes 

e seu funcionamento. Nesta etapa de leiaute inicial é possível identificar as 

interações e interfaces existentes entre os sistemas, estabelecendo soluções e 

verificando possíveis pontos fracos. 

 

4.3.2.1. Chassis e sistema de sustentação 

 

O chassi constitui o sistema que liga todos os demais módulos dando o 

suporte a eles. Trata-se de um conjunto de perfis metálicos ligados entre si 

formando uma estrutura metálica que contêm encaixes para suportar os demais 

sistemas. 
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Análise da forma construtiva 

 

O chassi é constituído em sua maioria por perfis metálicos, desta forma é 

altamente recomentado usar perfis metálicos normalizados e de fácil aquisição. 

Para a fabricação do chassi foi realizada uma análise e definiu-se que o chassi 

deverá ser construído por uma empresa que trabalhe com chassi de reboques, 

ou seja, por terceiros.  

Os seguintes requisitos são procurados nas propostas para o chassi;  

• Ter entre eixo máximo de 1,4 m;  

• Comprimento máximo de 2 m;   

• Possuir 4 rodas;  

• Sistema de suspensão traseiro preferido do tipo feixes de molas;  

• Ter engate padrão para conectar ao trator. 

 

Sendo assim tem-se a proposta do chassi para a recolhedora de grimpa 

como observado na Figura 37 abaixo. 

 

Figura 37 - Chassi 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Junto do chassi principal também se encontra o sistema de sustentação 

por reboque, bem como o eixo traseiro com feixe de molas (Figura 38 e 39). 

 

Figura 38 - Sistema de sustentação 

 

Fonte: Autor (2021) 

  

Figura 39 - Eixo traseiro da recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Sendo assim para a proposta final do chassi, bem como do sistema de 

sustentação do reboque e do eixo traseiro da recolhedora de grimpa (Figura 40), 

é aconselhável que sua construção seja feita em uma metalúrgica da região, 

devido ao custo benefício do mesmo. 

 

Figura 40 - Proposta inicial do chassi da recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3.2.2. Sistema mecânico de transmissão 

 

No sistema mecânico de transmissão estão compreendidos os elementos 

que estão aptos a transmitir energia mecânica aos sistemas de condução e 

trituramento. O sistema permite o movimento de rotação tanto das esteiras de 

condução da grimpa, quanto ao sistema de trituração da grimpa. 
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Análise da forma construtiva 

 

O Quadro 10 abaixo mostra os melhores e mais adequados componentes 

considerados para o sistema de transmissão de energia. 

 

Quadro 10 - Fornecedores e componente do sistema de transmissão 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Implementando ao projeto os componentes expostos no Quadro 10, tem 

se a seguinte estrutura (Figura 41). 

 

Figura 41 - Proposta inicial do sistema de transmissão de energia 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Logo todos componentes do sistema de transmissão de energia podem 

ser comprados de fornecedores, sem existir então a necessidade ou 

possibilidade de ser fabricado sobre medida. 

 

4.3.2.3.  Sistema de coleta 

 

O sistema de coleta terá como função recolher as grimpas depositadas no 

solo, adentrando-as para a próxima etapa de processo na recolhedora. O 
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sistema será realizado por intermédio de uma escova rotativa de forma tubular 

com perfil circular e com cerdas maleáveis (Figura 42). 

 

Figura 42 - Escova rotativa recolhedora. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

O material dos fios da escova que irão recolher a grimpa do solo são de 

borracha de rigidez mediana, capazes de ceder para objetos mais duros, porém 

também capazes de capturar as grimpas (Figura 43).  

As cerdas da Figura 43 serão fixadas no eixo coletor por meio de pressão, 

onde as cerdas terão facilidade para serem encaixadas, devido ao grau de 

entrada, porém terão dificuldades para serem desconectadas do eixo coletor, 

devido estarem em 90 graus com a parede do eixo coletor. 
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Figura 43 - Cerdas do eixo coletor 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Por não haver mecanismos que contemplem fielmente as especificações 

de projeto no mercado brasileiro, para a confecção do componente, será 

realizada a usinagem da alma, com material polimérico, por meio da utilização 

de torno e fresa. 

A Figura 44 abaixo, mostra como o eixo coletor se comportará em relação 

ao seu contato com o solo. Pode-se observar que as cedas tocaram o solo antes 

dos pneus, assim como elas são mais maleáveis, irão ceder levemente, 

aumentando a área de contato e então recolhendo com mais eficiência as 

grimpas.  
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Figura 44 - Contado com o solo do eixo coletor 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Como fonte de inspiração para o desenvolvimento deste eixo coletor, foi 

utilizado um sistema semelhante, que realiza o recolhimento de nozes e também 

de outros elementos, como frutas, castanhas, pinhas e até mesmo bolas de golfe 

(Figura 45 e 46)  

 

Figura 45 - Projeto de escova seguido. 

 

Fonte: Site<https://baganut.com/> (2021) 

https://baganut.com/
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Figura 46 - Detalhes da escova rotativa proposta. 

 

Fonte: Site<https://baganut.com/> (2021) 

 

Acoplado junto a escova recolhedora também está o extrator da grimpa 

(Figura 47), feito todo em polímero de alta densidade, responsável por retirar as 

grimpas fixadas na escova e a levar até o sistema de condução.  

 

https://baganut.com/
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Figura 47 - Extrator de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A Figura 48 mostra o esquema de funcionamento do sistema de coleta da 

recolhedora de grimpa, iniciando pela escova rotativa recolhedora, passando 

pelo extrator e terminado já no sistema de condução da grimpa. 

 

Figura 48 - Sistema coletor de grimpa. 

 

Fonte: Autor (2021) 
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4.3.2.4. Sistema de Condução 

 

O sistema de condução é responsável por movimentar a grimpa até o 

triturador que posteriormente será deposita no sistema de armazenamento. 

Desta forma no projeto da recolhedora de grimpa terá com elemento condutor 

uma esteira helicoidal e uma esteira industrial. 

Foi traçado um esboço inicial para definir os principais componentes do 

sistema de condução, começando pelo eixo helicoidal que será o primeiro 

responsável pelo transporte (Figura 49) 

 

Figura 49 - Eixo helicoidal transportador 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

O eixo helicoidal será envolvido por uma canaleta de alumínio que irá 

auxiliar na condução da grimpa até a esteira principal (Figura 50) 
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Figura 50 - Eixo transportador helicoidal e canaleta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Por fim, após a grimpa ser levada pelo eixo transportador helicoidal, a 

mesma cairá na esteira do tipo industrial (Figura 51) que fará a condução final 

da grimpa até o triturador. 

 

Figura 51 - Esteira do tipo industrial 

 

Fonte: Autor (2021) 
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A esteira contará com apoios laterais, onde serão fixados todos os 

elementos auxiliares, como mancais e parafusos, e também contará com grades 

na parte superior a fim de evitar que grimpas sejam derrubadas da esteira por 

ventos ou desníveis do terreno (Figura 52). 

 

Figura 52 - Base de proteção e fixação para esteira do tipo industrial 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Ao final da esteira se encontra um guia, que tem a finalidade de direcionar 

a grimpa para dentro da tubulação que dará acesso ao triturador (Figura 53). 
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Figura 53 - Guia direcionador da grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Todo o sistema de condução da máquina recolhedora de grimpa, como o 

eixo transportador helicoidal, a canaleta, a esteira do tipo industrial, as laterais 

de apoio, as grades superiores de proteção e o guia de direcionamento podem 

ser fabricados na própria região sob encomenda de empresas do ramo, 

garantindo assim um melhor custo-benefício para o projeto. 

 

4.3.2.5. Sistema de trituramento 

 

O sistema de trituramento, que realiza uma das funções elementares da 

máquina, é constituído por um cilindro om lâminas trituradoras com alta rotação 

(Figura 54) movimentada pelo motor elétrico. O sistema reduz as grimpas em 

pequenas parcelas de matéria, facilitando o armazenamento e possibilitando 

transformá-las em pellets para ser usado como biomassa. 
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Figura 54 - Eixo triturador 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Após as grimpas serem conduzidas pela esteira do tipo industrial e 

direcionadas pelo guia no final da esteira, elas serão jogadas dentro de uma 

tubulação que irá fazer o transporte por gravidade até o triturador, como mostra 

a Figura 55 abaixo. 

Figura 55 - Sistema de trituramento da grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Este sistema poderá ser fabricado por uma empresa especializada neste 

tipo de componente, com flexibilidade para seguir o projeto especificado. 

Podendo ser escolhidas todas as medidas, quantidade de lâminas e demais 

especificações. O material para o componente deve ser um aço, a usa 

especificação pode ser definido com o fornecedor no momento de sua 

fabricação. 

 

4.3.2.6. Sistema de armazenamento 

 

O sistema de armazenamento é composto por um reservatório 

desmontável, muito semelhante a carretinha reboque, responsável pelo 

armazenamento da grimpa após o processo de trituração. Esse sistema terá uma 

porta que permite a coleta total do material dentro do reservatório de forma 

manual e com facilidade no acesso, retirada e também na limpeza e conservação 

(Figura 56). 

 

Figura 56 - Sistema de armazenamento da grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 
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A partir do leiaute inicial foram definidos os principais componentes que 

cada sistema poderá ter e as forma de construção desses, se por compra ou por 

fabricação. Definido então os leiautes iniciais dos sistemas, busca-se então 

expor o leiaute dimensional. 

 

4.3.3. Leiaute Dimensional 

 

O leiaute dimensional define as principais dimensões da recolhedora de 

grimpa, partindo do refinamento dos leiautes já definidos até chegar aos 

desenhos dimensionais com as especificações de tipos de materiais, processos 

de fabricação, tolerâncias, etc.  

4.3.3.1. Dimensionamento do Chassi 

 

Para o dimensionamento do chassi, foi primeiramente estabelecido o perfil 

metálico a ser usado no chassi, um perfil padronizado, em aço AISI 1020. A 

Figura 57 mostra o perfil definido e as características dele. 

 

Figura 57 - Características do perfil retangular. 

 

Fonte: Site www.rcprojeto.com.br/tabelas/tubo_retangular.htm (2018) 

http://www.rcprojeto.com.br/tabelas/tubo_retangular.htm
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O perfil retangular 50x30x3 mm³ foi escolhido como perfil principal do 

chassi. Esse foi o perfil utilizado para fazer toda a estrutura do chassi. Após essa 

definição foi desenhado todo o chassi utilizando o software Solidworks e 

seguindo o dimensionamento proposto que é apresentado na Figura 58, com 

suas dimensões totais. 

Figura 58 - Dimensões totais do chassi. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

No dimensionamento do chassi foi considerado os demais sistemas que 

ele deve suportar, suas dimensões são para suportar os demais sistemas. Essas 

interações, ou interfaces, com os outros sistemas são descritas a seguir. 

A primeira interação onde tem-se duas orelhas que se conectam com o 

engate do trator por meio de um pino e tais é como mostra a Figura 59. 
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Figura 59 - Interação com o reboque sustentador 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A segunda interação é com o sistema de transmissão de energia, que se 

inicia com uma chapa de 5mm de espessura de aço AISI 1020, que fara a fixação 

da caixa de diferencial (Figura 60). 

 

Figura 60 - Chapa de fixação da caixa de diferencial 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A chapa será fixada por solda em cima de duas bases que fazem parte do 

chassi (Figura 61). 
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Figura 61 - Chapa de fixação da caixa de diferencial apoiada no chassi 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A terceira interação é com o sistema de condução, onde a canaleta do 

eixo transportador helicoidal será fixada por parafusos allen M6, devido sua alta 

resistência à tração e ao melhor uso em locais apertados, em cima de duas 

bases do chassi (Figura 62). 

 

Figura 62 - Sistema de condução apoiado no chassi 

 

Fonte: Autor (2021) 
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A quarta interação é com o sistema de coleta, onde o extrator da grimpa 

será fixado no chassi onde é fixado a canaleta também (Figura 63). 

 

Figura 63 - Extrator do sistema de coleta apoiado no chassi 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A quinta interação é com o sistema de trituramento que define os pontos 

de fixação dos elementos do triturador (Figura 64). 
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Figura 64 - Fixação do sistema de trituramento no chassi 

 

Fonte: Autor 

 

A sexta e última interação do chassi é com o sistema de armazenamento 

que define como será fixado a carretinha de armazenamento (Figura 65). 
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Figura 65 - Fixação do sistema de armazenamento no chassi 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3.3.2. Dimensionamento do sustentador do sistema 

 

Para o dimensionamento do sustentador do sistema foi usado o mesmo 

perfil retangular 50x30x3 do chassi. Suas dimensões são limitadas pelas 

especificações do produto, que regula uma distância mínima que deve separar 

o trator da recolhedora de grimpa. A Figura 66 mostra as dimensões totais 

definidas nessa etapa. 
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Figura 66 - Dimensões do sustentador do sistema 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Para esse dimensionamento, assim como o chassi, todas as peças foram 

feitas em aço AISI 1020, a fim de viabilizar o projeto tanto em custo quanto em 

resistência. 

 

4.3.3.3. Dimensionamento do sistema de coleta 

 

O sistema de coleta é um dos sistemas mais importantes para o 

funcionamento da recolhedora de grimpa. Sendo assim, o dimensionamento da 

escova rotativa facilita a modelagem da máquina e possibilita a visualização da 

interação com os outros sistemas.  

Para esse dimensionamento foi especificado que a escova deverá 

apresentar uma boa área de contato durante a coleta, algo entre 550mm² e 

1000mm² mas sem um comprimento exacerbado, algo entre 1150mm e 

1000mm, o que impacta diretamente no peso total da máquina, e por 
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consequência no custo operacional da máquina. A distância entre as cerdas 

também foi especificada de modo a facilitar a coleta dos ramos sem a inclusão 

de muitas impurezas.  

O movimento de rotação da escova é proporcional a velocidade de 

locomoção do trator, sem precisar do sistema de transmissão de energia. É 

sugerido que o condutor do trator ande entre 15 km/h e 20km/h quando a 

recolhedora de grimpa estiver em trabalho. A fixação da escova na máquina se 

dá por meio de mancais (Figura 67). 

 

Figura 67 - Dimensões da escova rotativa do sistema de coleta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Além das dimensões da escova de coleta como mostra a Figura 67, o 

centro da escova será feito em polímero de alta densidade, enquanto que os fios 

recolhedores da grimpa serão feitos em borracha a fim de serem mais maleáveis, 

tanto para o melhor recolhimento da grimpa, quanto para ceder a obstáculos 

mais duros, como galhos e pedras. 
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Para que as grimpas se desprendam da escova, e caiam no eixo 

transportador helicoidal, é necessário que haja um extrator entro os fios da 

escova. A Figura 68 traz as principais dimensões desse componente.  

 

Figura 68 - Dimensões do extrator de grimpa do sistema de coleta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Vale ressaltar que todo o extrator também será fabricado em polímero de 

alta densidade, onde desta forma além de diminuir o peso da peça quando 

comparado com aço, também reduz o custo de fabricação do mesmo.  

 

4.3.3.4. Dimensionamento do sistema de condução 

 

O sistema de condução foi divido em duas partes centrais, a primeira é o 

eixo transportador helicoidal, que irá receber a grimpa e fazer o transporte até a 

esteira do tipo industrial. 

O eixo transportador helicoidal foi todo projetado seguindo alguns 

princípios da engenharia. Desta forma, para o dimensionamento do eixo 
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transportador helicoidal uma serie de equações e dados que serão retratados a 

seguir. 

Para o começo do dimensionamento foi preciso de alguns parâmetros 

básicos, dos quais foram retirados seguindo as dimensões limites da máquina 

como pode ser visto na Figura 69.   

 

Figura 69 - Dimensões do eixo transportador helicoidal 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Definido os parâmetros básicos de dimensionamento para que o eixo se 

encaixe perfeitamente na máquina, para que se avance no equacionamento, é 

necessário definir também a rotação de entrada no eixo helicoidal. Para tanto, 

esta rotação é tabelada de acordo com sua classe (Tabela 1). 
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Tabela 1 - RPM de entrada do eixo. 

 

Fonte: ASSESSOTEC 

 

Já a classe diz respeito ao material no qual será transportado pelo eixo 

helicoidal e suas características, como densidade e abrasividade (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Características do material transportado (Tabela para seleção do grau de 
enchimento α, densidade ϒ e coeficiente de atrito do material com a rosca β). 

 

Fonte: ASSESSOTEC 

 

 Começando pela tabela das classes, é possível observar que a grimpa 

não está descrita em nenhuma das classes, por isso será necessário fazer 

ponderações a fim de se chegar algumas das classes como resposta. 

De acordo com Brand et al (2018), a grimpa possui uma densidade de 

280,34 Kg/m³ ou de 0,3090 t/m³. Logo a classe que a grimpa mais se aproxima 

é a classe I, e neste grupo tendo como maior semelhança o Farelo. Fazendo um 

resumo, a grimpa será considerada na Classe I (material não abrasivo), com 

densidade (ϒ) de 0,3090 t/m³. 

Definido a classe da grimpa, pode-se determinar também a rotação de 

entrada no eixo, que será feita por interpolação utilizando a Tabela 01. Sabendo 
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que o diâmetro externo do helicoidal é de 125mm (Figura 63), a rotação de 

entrada no eixo será de 175 rpm. 

Segundo Pereira (2012), para calcular a velocidade aplicada na hélice, é 

necessário calcular a seção transversal do helicoide. A Equação 1 abaixo 

apresenta a equação para cálculo da área. 

 

(1) 

 

Onde 𝐷 é o diâmetro externo da hélice em metros, 𝑑 é o diâmetro externo 

do eixo também em metros e 𝑆 é a área de seção transversal [m²].  

Segundo Pereira (2012) o valor do diâmetro da hélice deve ser arbitrado, 

ou pelo cliente ou pelo projetista. 

 Para o cálculo da vazão do transportador, ASSESSOTEC - 

ASSESSORIA TECNICA EM ACIONAMENTOS aconselha a utilização da 

Equação 2 abaixo. 

  

(2) 

 

Onde 𝑄 é a vazão que o transportador é capaz de oferecer [t/h], 𝐷 é o 

diâmetro externo da hélice [m], p é o passo da rosca [m], α é o grau de 

enchimento, ϒ é a densidade do material (t/m³) e n é a rotação [rpm].  

Em posse do valor da área do sem fim é possível calcular a velocidade de 

transporte da carga pela seguinte Equação 3. 

 

 

(3) 
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Onde 𝐶𝑒 é o coeficiente de enchimento e 𝐶𝑖 é o coeficiente de inclinação 

e 𝑆 é a área de seção transversal (m²).  

O Coeficiente de enchimento 𝐶𝑒 e o Coeficiente de inclinação 𝐶𝑖 pode ser 

obtido pela Tabela 3 e 4 respectivamente abaixo. 

 

Tabela 3 - Valores de Coeficiente de Enchimento para cada tipo de carga. 

 

Fonte: PEREIRA, 2012. 

 

Tabela 4 - Valores de Coeficiente de inclinação em relação ao ângulo de inclinação 

 

 Fonte: PEREIRA, 2012. 
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Aplicando as equações acima, tem-se que o eixo transportador helicoidal 

terá a capacidade máxima de transporte de aproximadamente 1,78 t/h e que a 

velocidade de condução será de aproximadamente 0,1 m/s. 

 

Todas as equações descritas até o momento não levam em consideração 

a espessura das hélices nem se o diâmetro do eixo é suficiente. Com isso ainda 

se faz necessário dimensionar a espessura das hélices do helicoide e verificar 

se o diâmetro do eixo suporta as tensões as quais o mesmo estará sendo 

submetido.  

Para avaliar se o diâmetro do eixo do transportador helicoidal resiste, será 

feita uma simulação computacional na seção 4.3.4.1.  

Para que a grimpa seja conduzida até a esteira do tipo industrial, além do 

eixo transportador helicoidal, também é necessário que haja um canal para guiar 

a grimpa. Este canal será uma canaleta, feita em chapa dobrada de alumínio 

1060, como mostra a Figura 70. 

 

Figura 70 - Dimensões da canaleta guia 

 

Fonte: Autor (2021) 
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A grimpa então seguirá até a esteira do tipo industrial que fará o transporte 

final até o triturador. A esteira do tipo industrial será de borracha natural com 

alguns ressaltos onde a grimpa se apoiará, a fim de evitar que a mesma role 

esteira a baixo, devido tamanha inclinação. 

Sendo assim, a Figura 71 traz algumas das dimensões básicas da esteira 

do tipo industrial. 

 

Figura 71 - Dimensões da esteira do tipo industrial 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Para que a esteira seja fixada ela contará com duas bases laterais, feitas 

em aço AISI 1020, que darão suporte aos rolos da esteira e a todos outros 

elementos que precisarem de fixação, como por exemplo os mancais (Figura 

72).  
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Figura 72 - Bases laterais de apoio 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Outro componente do sistema de condução são os suportes da esteira do 

tipo industrial, os quais serão responsáveis por fixar e sustentar a esteira no 

chassi da máquina (Figura 73). Esses suportes serão feitos em aço AISI 1020 

cada um sob medida, a fim de se encaixar perfeitamente na estrutura da 

máquina.   
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Figura 73 - Sustentador da esteira 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3.3.5. Dimensionamento do sistema de trituramento 

 

Para dimensionar o sistema de trituramento foi levada em consideração 

que este fosse de um tamanho reduzido e com alta rotação para que triturasse 

bem as grimpas, otimizando o processo. As dimensões dos cilindros trituradores, 

bem como o espaçamento entre eles podem ser observadas na Figura 74. 

Todos os componentes do triturador foram desenvolvidos em aço AISI 

1020, pois este material garante além da viabilidade econômica do conjunto, 

também a resistência necessária para triturar a grimpa. 
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Figura 74 - Dimensões do triturador 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Para que a grimpa chegue até o triturador foi desenvolvido uma tubulação 

em alumínio, que será feita através de chapas dobradas. Suas dimensões 

podem ser vistas na Figura 75. 
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Figura 75 - Dimensões da tubulação guia do triturador 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3.3.6. Dimensionamento do sistema de armazenamento 

 

Para o dimensionamento do sistema de armazenamento foi considerado 

reservatório semelhante aos de carretinha de reboque, porém com adaptações 

ao chassi, o que garante um maior volume de coleta do material. O reservatório 

de armazenamento possui uma construção simples, sendo feito a estrutura de 

apoio com cantoneiras 20x20x3 e barras de 20x3, tudo em aço SAE 1020. 

Já para o revestimento foram utilizadas chapas de alumínio com 

espessura de 2mm. As dimensões do reservatório de armazenamento podem 

ser observadas na Figura 76. 
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Figura 76 - Dimensões do sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Dada as dimensões do sistema de armazenamento, é definido o volume 

de grimpa na qual a recolhedora de grimpa é capaz de carregar, sendo este 

volume de 0,43164m³ ou 431,64 litros. 

De acordo com Brand et al (2018), a grimpa possui uma densidade de 

280,34 Kg/m³. Sabendo que densidade é massa sobre volume, multiplicando a 

densidade encontrada pelo metro cúbico do sistema de armazenamento, tem-se 

o resultado de aproximadamente 121 Kg, número na qual corresponde ao peso 

total quando o reservatório estiver cheio.  
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4.3.3.7.  Dimensionamento de chapas de apoio 

 

 As chapas de apoio, recebem este nome devido sua utilidade na 

máquina, servindo apenas fixar alguns elementos que não podem ou não que 

foram possíveis ser fixados no chassi, ou servindo como nervura para aumento 

de resistência. 

As chapas de apoio que servirão como nervura, serão todas de 8mm de 

espessura e em aço AISI 1020. A Figura 77 abaixo mostra as chapas para 

nervura. 

 

Figura 77 - Nervuras para aumento de resistência 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Já as chapas de apoio que servirão para fixação de elementos e não como 

nervura para aumento de resistência, serão de 5mm de espessura e em aço AISI 

1020 (Figura 78). 

 

Figura 78 - Chapas de fixação de elementos 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3.3.8. Dimensionamento das capas protetoras 

 

Como forma de manter a segurança tanto do operador, quanto de demais 

pessoas que possam ter acesso a máquina, as partes rotativas, como o cardan, 

as polias, o eixo transportador helicoidal e a escova rotativa, foram encobertas. 

Todas estas proteções foram desenvolvidas em alumínio com 2mm de 

espessura, a fim de não acrescentar muito peso a máquina e facilitar tanto o 

processo de fabricação quanto ao de implementação na máquina. 
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A Figura 79 mostra as quatro proteções de partes rotativas, que trazem 

mais segurança na operação da máquina recolhedora de grimpa. 

 

Figura 79 - Capas de proteção contra partes rotativas. 

 

Fonte: Autor (2021) 

  

4.3.3.9. Dimensionamento das polias 

 

Para o dimensionamento das polias para esta máquina, primeiro é 

necessário ter a especificação da rotação média que é fornecida pela tomada de 

potência do trator. 

As opções de rotação estão ligadas com classe de potência, em que 

os tratores menores geralmente apresentam rotação de 540rpm, enquanto que 

os tratores de potência média apresentam tanto a 540rpm e 750rpm, como a 
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opção de 1.000rpm e os tratores de alta potência utilizam principalmente a 

1.000rpm (https://revistacultivar.com.br/). 

Para o dimensionamento ideal das polias deste projeto, o ponto de partida 

será de tomadas de potência de 540 RPM e 65 CV, uma vez que os sistemas da 

máquina não detêm de altas rotações, com exceção do triturador, mas que este 

será tocado por um motor elétrico. 

Outro ponto importante desta decisão é tamanho do trator, já que a 

recolhedora de grimpa necessita de certas especificidades, como por exemplo, 

trabalhar em ambientes reduzidos, ou seja, muitas das vezes no meio das 

próprias araucárias. Sendo assim tratores grandes dificultaria este trabalho, o 

que por consequência faria com que a máquina não atendesse uma de suas 

funções elementares. 

Para melhor visualização, as Figuras 80 e 81 mostram dois modelos de 

tratores que são equipados com tomadas de potência de 540 RPM. 

 

Figura 80 - Trator John Deere 5603. 

 

Fonte: www.mfrural.com.br 

https://revistacultivar.com.br/
http://www.mfrural.com.br/
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Figura 81 - Trator Massey Ferguson 275 advanced. 

 

Fonte: www.mfrural.com.br 

 

Para iniciar os cálculos é preciso ter o entendimento que o tamanho de 

uma polia é inversamente proporcional ao valor de sua velocidade, ou seja, 

quanto menor é uma polia maior será sua velocidade e vice-versa (Figura 82). 

 

Figura 82 - Regra das polias. 

 

Fonte: Redutoresibr (2016) 

http://www.mfrural.com.br/
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Como já é de conhecimento, a rotação fornecida pela unidade de potência 

é de 540 rpm, e que a polia inicial terá 40mm. Para encontrar o tamanho final da 

polia movida é preciso saber a rotação final que é pretendido pra a 

movimentação do eixo transportador helicoidal. A rotação final na polia maior é 

175 rpm.  

Tendo todos os dados em mão, pode-se calcular então o diâmetro final da 

polia movida, usando a formula descrita por Sarkis Melconian (2015) na Equação 

4 abaixo. 

 

(4) 

 

 

Logo, o diâmetro final da polia será o resultado da seguinte equação: 

 

 

 

Definidos assim todos os dados, o dimensionamento das polias fica sendo 

em 40mm a polia motora e 125mm a polia movida. 

 

4.3.4. Leiaute Final 

 

No leiaute final é apresentada a modelagem final da máquina recolhedora 

de grimpa, com as principais validações realizadas para o projeto. Utilizou-se, 



118 
 

 
 

para a validação do projeto, ferramentas de simulações via software 

(Solidworks), estas simulações podem ser vistas mostradas no item 4.3.4.1. 

 

4.3.4.1. Simulações 

 

Primeiramente foi analisado o chassi, na parte onde estará fixado a 

sistema de armazenamento por uma simulação de análise estática como mostra 

a Figura 83. 

 

Figura 83 - Simulação sistema de armazenamento 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A massa máxima no sistema de armazenamento, como já comentado em 

seções anteriores, é de aproximadamente 121 Kg mais 15 Kg da própria 

carretinha, logo a força fica em 1330 N. Aplicando esta força nas vigas do 

sistema de armazenamento e analisando o resultado (Figura 83) pode-se notar 

que a estrutura não atinge a limite de escoamento, garantindo assim a segurança 

do sistema. 
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A esteira do tipo industrial é sustentada por barras de aço AISI 1020, cuja 

fixação se da no chassi da máquina recolhedora de grimpa. Ao todo, o conjunto 

do sistema de condução que fará com que a esteira fique suspensa , terá a 

massa de aproxidamente 60 Kg, logo uma força de 588,6 N. 

Sendo assim, a força preestabelecida de 588, 6 N será divida em 6, devido 

ao número de barras sustentadora, o que significa 98,1 N por barra. A Figura 84 

mostra a simulação realizada seguindo as forças já comentadas.   

 

Figura 84 - Simulação dos apoios da esteira do tipo industrial do sistema de condução 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Diante da simulação, é possível determinar que as barras de sustentação 

irão suportar o peso da esteira, uma vez que o limite de escoamento das barras 

é superior à tensão máxima aplicada as barras. 

Tendo o projeto a importância de ser seguro e robusto, o eixo 

transportador helicoidal também passou por uma série de simulações a fim de 

garantir a o bom funcionamento do sistema. 
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A análise aplicada ao eixo, se difere das demais simulações já expostas 

nesta seção, uma vez que esta, é feita levando em consideração o torque 

aplicado na polia de entrada do eixo transportador helicoidal. Tal torque pode ser 

obtido através da Equação 5 abaixo. 

 

(5) 

 

  

Sendo a rotação de entrada no eixo de 175 RPM e a potência média dos 

tratores de 65 CV, basta aplicar os valores na equação e teremos um torque na 

entrada do eixo de aproximadamente 2611 N.m. 

Em primeiro momento o eixo foi projetado medindo 42 mm de diâmetro e 

em aço AISI 1020, e gerando a simulação é possível visualizar o resultado 

(Figura 85 e 86) 

 

Figura 85 - Simulação do eixo transportador helicoidal do sistema de condução 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 86 - Simulação do eixo transportador helicoidal do sistema de condução 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

É possível reparar na simulação que o limite de escoamento do material 

é vencido pelas tensões geradas pelo torque, mostrando que o material ou a 

espessura do eixo transportado helicoidal precisa variar, a fim de se encaixar 

abaixo do limite de escoamento do material. 

Foi decidido, por ser melhor ao projeto, que o diâmetro do eixo 

permanecerá o mesmo e que o material de fabricação será mudado para o aço 

AISI 1045 trefilado, e realizado nova simulação, para ver se é possível resistir as 

tensões pelo torque (Figura 87). 
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Figura 87 - Simulação do eixo transportador helicoidal do sistema de condução 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Desta forma, pode ser observado na Figura 85 que o novo material 

implementado no eixo, resiste as tensões gerados pelo torque, ou seja, todas 

tensões geradas na peça são inferiores ao limite de escoamento, o que garante 

a peça sua integridade e segurança.  

Com as simulações e cálculos realizados durante o dimensionamento, foi 

concluído o projeto preliminar, obtendo um leiaute final da recolhedora de 

grimpa, onde as Figuras 88,89,90,91,92 e 93 apresentam o leiaute final da 

máquina recolhedora de grimpa em algumas perspectivas. 

 



123 
 

 
 

Figura 88 - Máquina recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 89 - Máquina recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 90 - Máquina recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

Figura 91 - Máquina recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 92 - Máquina recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Figura 93 - Máquina recolhedora de grimpa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

4.3.4.2. Lições aprendidas 

 

Nesta etapa do projeto concebeu-se a máquina recolhedora de grimpa 

totalmente modelada. O desenvolvimento da arquitetura do projeto ajudou muito 

para esclarecer as interações entre os sistemas e agrupá-los da melhor maneira, 

apesar da complexidade na elaboração dela.  

No decorrer do projeto preliminar, para elaboração dos leiautes, foi 

utilizada em grande escala, o software CAD SolidWorks, onde se pode desenhar 

todo o projeto e realizar algumas simulações de suma importância para a 

confiança do produto. 

Um aprendizado, é que o projeto não se baseia somente em desenhos e 

cálculos, as fases de pesquisas e as fases anteriores foram muito importantes 
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para chegar ao leiaute final e no projeto preliminar o estudo das formas 

construtivas de cada conjunto direcionou o projeto para uma solução viável. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O projeto da máquina recolhedora de grimpa para o recolhimento de 

grimpas depositadas nos pastos das regiões das matas de araucárias foi 

realizado através da definição de especificações de projeto, criação de 

concepções e leiautes.  

O dimensionamento da recolhedora de grimpa atende as especificações 

de projeto através das concepções quanto à retirada de grimpa do solo, não 

danificação do pasto, trituragem e armazenamento as grimpas, bem como outras 

necessidades do cliente. 

Sendo assim, seguindo metodologias bem definidas, foi possível concluir 

a máquina recolhedora de grimpa, atendendo os objetivos traçados no início do 

projeto, ou seja, capaz de recolher, triturar e armazenar as grimpas, não fazendo 

dessas mais um perigo a vida do gado.  

Espera-se que a proposta da máquina recolhedora de grimpa possa 

atender as necessidades dos clientes e que seja possível a validação do projeto 

ou de parte dele no futuro. 
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