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Resumo 

 

A presente dissertação tem como principal objectivo a proposta de novas ideias que visam 

mitigar os problemas identificados na actual máquina de colheita em continuo de azeitona. É 

de elevadíssimo interesse para os produtores, assim como para a empresa que desenvolve 

a máquina conseguir uma máquina melhor. Para os primeiros, para que consigam retirar 

mais fruto e ao mesmo tempo reduzir a perda de azeitona. Para os segundos, para que 

consigam tornar a máquina mais apelativa e mais competitiva no mercado.  

Neste trabalho são visados alguns melhoramentos específicos como a sincronização dos 

tapetes de transporte, a remoção de folhas e paus da mistura de azeitona, a melhoria do 

sistema de bombas hidráulicas que fornecem energia a todo o conjunto e a proposta de 

alterações a fazer na plataforma de recepção com vista a reduzir a perda de azeitona. 

O tema mais aprofundado nesta dissertação é a remoção de paus e folhas da mistura de 

azeitona e a proposta feita com vista a solucionar este desafio é a de incorporar na máquina 

um ventilador que terá a função de soprar a matéria indesejada. Para tal, em primeiro lugar, 

investigam-se quais as velocidades mais eficazes a soprar folhas e paus, em seguida 

estima-se a influencia que essas velocidades têm na trajectória de uma azeitona (três tipos 

de azeitona distintos são considerados). Depois disto foi escolhido um ventilador disponível 

no mercado capaz de produzir as velocidades de escoamento de ar pretendidas. Todo um 

conjunto de novos elementos e de alterações feitas ao modelo existente tiveram que ser 

idealizados de modo a que esta solução possa ser implementada. 

Por fim é também realizado um curto estudo de análise de custos de modo a prever quanto 

custará implementar as alterações propostas nesta dissertação. 

 

 

Palavras Chave: 

 Colheita de azeitona; 

 Optimização; 
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 Melhoria de projecto; 

 Remoção de ramos. 
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Abstract 

 

The present dissertation has, as its main objective, the proposal of new ideas that have in 

mind to mitigate the problems identified in the current continuous olive harvester. It is of the 

highest interest not only of the producers that with a better machine are able to retrieve more 

fruit from the tree and reduce losses as it is of the company that produces the machine that 

this one is improved in a way that it can be a competitive option available in the market. 

In this paper there are sighted some specific improvements as the synchronization of the 

mechanical transport carpets, the removal of leaves and sticks from the olive mixture, the 

improvement of the hydraulic pumps system that powers the whole machine and the 

proposal of some concepts to implement on the reception platform in order to reduce olive 

losses. 

The theme that is more deeply studied is the removal of leaves and sticks from the olive 

mixture and the proposed concept to solve this challenge is to incorporate a blower that will 

have the role of blowing the unwanted matter. For such it was investigated the most effective 

range of wind speeds in blowing leaves and sticks, following that it was estimated the 

influence of those speeds in the trajectory of the olives (three different types of olives  were 

used in this model). After all this, it was chosen a blower available in the market that is able 

to produce the wind speeds required by the previous calculations. An all new set of elements 

and alterations to the current machine model where idealized in order for this solution to work 

properly. 

In the end it is also realized a quick study of a cost analysis in order to predict how much 

would it cost to implement the proposed concept in this dissertation. 

 

 

Key-Words: 

 Olive harvest; 

 Optimization; 

 Dimensioning; 

 Project improvement; 

 Stick Removal. 
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1. Memória Descritiva 

 

1.1 Motivação 

 

A indústria da produção de azeite tem elevada importância na economia nacional 

portuguesa representando um volume de negócio de cerca de 383 milhões de euros anuais 

(3.1% de todo o volume do negócio alimentar), empregando cerca de 1500 pessoas e 

apresentando um valor acrescentado bruto de 36 milhões de euros. Portugal é o oitavo 

maior produtor a nível mundial de azeite representando no intervalo de 2013-2015 cerca de 

2.7% da produção mundial em contraste com os 2.1% representados em 2003-2005 [1]. 

Em Portugal a indústria da azeitona é a terceira maior “commodity” a ser produzida o que 

reitera a sua importância no contexto económico português. No ano de 2017 foram 

produzidas cerca de 880k toneladas de azeitona em Portugal [2]. 

A figura 1 representa as “top 10” “commodities” mais produzidas em Portugal e também o 

“top 10” dos países maiores produtores de azeite. 

 

                                 (a)                                                                      (b) 

 

Figura 1 - (a) “Top 10” “commodities” mais produzidas em Portugal. (b) Top 10 dos países 
maiores produtores de azeite. [2] 
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Existiu uma clara evolução do mercado do azeite em Portugal nos últimos anos que se 

deveu essencialmente ao crescente reconhecimento a nível nacional e internacional da 

qualidade do azeite português, à melhoria das tecnologias de produção, à evolução positiva 

dos preços e ao aumento do consumo deste bem. A titulo de curiosidade note-se que de um 

determinado olival em média 97.5% deste está destinado á produção de azeitona para 

fabrico de azeite e o restante para azeitona de mesa [1]. 

No contexto económico actual em que a competição entre produtores e a necessidade de 

dar resposta à procura é elevada, torna-se de extrema importância que todas as etapas 

envolventes  na produção de azeite sejam maximizadas a nível de eficiência e de redução 

de custos para que as empresas apresentem os melhores resultados possíveis e tenham a 

melhor capacidade de resposta possível mediante a crescente procura de azeite no 

mercado Existem diversas opções no mercado de máquinas de maiores ou menores 

dimensões, mais ou menos complexas que aumentam a eficácia do todo o processo quando 

comparado à apanha tradicional da azeitona. 

A máquina de colheita em contínuo de azeitona (MCCA) apresenta uma proposta inovadora  

pois permite minimizar o tempo despendido na colheita e tem todo um conjunto de 

características que não existem em nenhuma outra máquina disponível no mercado 

actualmente. 

O desenvolvimento de novos protótipos e de novas tecnologias de apoio à colheita de 

azeitona é algo de bastante interesse, não só por parte dos produtores mas também das 

empresas fornecedoras deste tipo de equipamentos, e ao mesmo tempo essencial de modo 

a que estes se mantenham competitivos nos seus respectivos sectores. 

Eis pois o interesse desta dissertação de mestrado propor melhorias para  a MCCA 

existente de modo a que esta se vá tornando uma máquina cada vez mais competitiva e que 

seja mais atractiva no mercado nacional e internacional. 
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1.2 Descrição do equipamento 

 

A MCCA é uma máquina reboque composta por três subsistemas principais. O sistema de 

destaque que tem a função de destacar o fruto da árvore, o sistema de recepção que tem a 

função de apanhar o fruto que cai da árvore e de o mover para os respectivos sacos de 

armazenamento e por fim o sistema hidráulico que é aquele que fornece caudal de fluido 

hidráulico com o intuito de alimentar os elementos dos outros sistemas e também os 

diversos cilindros hidráulicos. Na secção 1.2.1 serão analisados em maior detalhe estes 

subsistemas. 

A  MCCA é rebocada por um tractor agrícola e é este, através da sua tomada de potência 

traseira, que fornece energia à estação hidráulica estando estes ligados através de um eixo 

cardã. Estes também se encontram ligados através de uma ligação usual de três pontos. O 

sistema de engate por três pontos permite a correcta e segura fixação da máquina ao 

tractor.  

O modelo da MCCA existente foi projectado pela empresa Cutplant System de Castelo 

Branco sob a marca VICORT em parceria com a Universidade de Évora. A figura 2 ilustra a 

MCCA. 

 

Figura 2 - Máquina de colheita em contínuo de azeitona (MCCA) [3]. 
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1.2.1 Subsistemas  

 

1.2.1.1 Estação Hidráulica 

 

A função da estação hidráulica é fornecer energia a todos os componentes do reboque 

como o sistema de destaque, o sistema de recepção e os vários cilindros hidráulicos. De 

modo a conseguir isto a central possui duas bombas hidráulicas instaladas em série. A 

primeira está destinada a alimentar o motor hidráulico responsável por accionar todo o 

sistema vibratório do sistema de destaque e a segunda alimenta os demais componentes 

que são individualmente comandados por electroválvulas.  

As bombas hidráulicas funcionam a uma velocidade constante imposta por uma caixa 

multiplicadora ligada à tomada de potência do tractor através de um eixo cardan. 

 

1.2.1.2 Sistema de Destaque 

 

O sistema de destaque, como anteriormente explicado, é o sistema responsável por 

destacar da árvore o maior número de fruto possível sem causar dano tanto á árvore como 

ao fruto. 

Na máquina existente o funcionamento deste sistema é puramente mecânico. A bomba 

hidráulica presente na estação hidráulica destinada a esta parte fornece o caudal de óleo 

que vai alimentar um motor hidráulico. Por sua vez esse motor hidráulico através de uma 

corrente vai transmitir movimento a um sistema planetário de rodas dentadas com cinco 

massas descentradas que se encontra ligado ao veio vertical no qual se encontram as 

varetas. Se não existir o atrito dos ramos da árvore e das azeitonas, o sistema vai rodar em 

torno de si próprio a uma dada velocidade angular constante, sem qualquer tipo de 

movimento oscilatório pois a sua própria inércia não é suficiente para tal. Quando as varetas 

entram em contacto com os ramos da árvore, o sistema altera o seu movimento para um 

movimento oscilatório com uma frequência associada que pode ser aumentada ou diminuída 

consoante o caudal de óleo que passa no motor.   
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1.2.1.3 Sistema de Recepção 

 

O sistema de recepção é o responsável por recolher e armazenar toda a azeitona destacada 

como anteriormente explicado. Este sistema é composto por diferentes componentes.  

A figura 3 ilustra o sistema de recepção e os principais elementos que o compõem. 

 

Figura 3 - Sistema de recepção [3]. 

Nota: Na figura 3 o conjunto não se encontra com o saco de armazenamento que se 

localizaria entre as duas barras horizontais ao lado do operador que se encontra em pé. 

Embora não pertencendo ao sistema de recepção, pode-se também observar na figura 3 o 

mastro vertical com as varetas. 

Legenda da figura 3: 

1. Plataforma de recepção da azeitona; 

2. Borrachas rebatíveis(escamas); 

3. TT longitudinal; 

4. TT Lateral; 

5. TT traseiro; 

6. Plataforma do operador; 

7. Mastro; 

8. Varetas. 
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O sistema de recepção segue uma lógica bastante simples. As escamas de borracha são 

rebatíveis e estão em contacto com o tronco da árvore de modo a cobrir a maior área 

possível para que as perdas de azeitona sejam mínima. 

Da azeitona que chega à plataforma ou às borrachas, devido à sua inclinação, estas são 

encaminhadas para o TT longitudinal. Este tapete por sua vez encaminha a azeitona para o 

TT lateral que por sua vez vai a encaminhar para o saco de armazenamento. 

A figura 4 ilustra o funcionamento da plataforma de recepção e dos tapetes transportadores. 

As setas indicam o percurso das azeitonas. 

 

Figura 4 - Percurso das azeitonas destacadas [3]. 

 

1.2.2 Modo de Operação 

 

Para operar a máquina de colheita em continuo de azeitona com a maior eficiência possível, 

isto é, destacando a maior quantidade possível evitando perdas substanciais de azeitona 

são necessários dois conjuntos a actuar em simultâneo, um pelo lado direito e o outro pelo 

lado esquerdo da linha de arvores de modo a cobrir toda a área por baixo da arvore e a 

“abanar” toda a copa da árvore.  

A figura 5 representa uma simulação da MCCA em funcionamento. 



 

7 
 

 

Figura 5 - MCCA em funcionamento [3]. 
 

Cada conjunto, como já anteriormente explicado, é composto por um tractor, uma estação 

hidráulica e um reboque pelo que para operar cada conjunto são necessários dois 

operadores. Assim sendo são necessários quatro operadores no total para operar nas 

melhores condições as respectivas máquinas. 

O primeiro operador de cada conjunto é o condutor do tractor que tem a função de manter o 

conjunto na melhor trajectória possível e a uma velocidade aproximadamente constante de 

aproximadamente 750[m/h][3]. 

Assumindo que a máquina se encontra a destacar e a recolher de uma determinada árvore, 

este elemento tem que estar especialmente atento às árvores que se seguem de modo a 

fazer os ajustes necessários à trajectória de todo o conjunto. Este é também responsável 

pela operação do cilindro hidráulico que faz a ligação entre a estação hidráulica e o reboque. 

Este cilindro é muito importante pois define a posição da frente do reboque relativamente ao 

tractor. O mais usual, em condições de trabalho, é o cilindro estar na posição de extensão 

máxima apesar de em situações mais especificas  poder estar noutras posições e em 

condições de transporte encontra-se na posição de extensão mínima de forma a que o 

reboque se encontre alinhado geometricamente com o tractor.  

Na figura 6 pode-se observar com maior detalhe a ligação entre o reboque e a estação 

hidráulica, na qual o cilindro hidráulico se encontra na sua extensão máxima(condições de 

trabalho usuais). 
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Figura 6 - Ligação entre o reboque e estação hidráulica [3]. 

 

O segundo operador, localizado na parte traseira do reboque do lado oposto à arvore a ser 

destacada tem as funções descritas nas seguintes subsecções. 

 

1.2.2.1 Definição da inclinação da máquina 

 

A MCCA possui na sua parte traseira duas rodas, cada uma delas respectivamente 

conectadas a um cilindro hidráulico alimentado pela central hidráulica à qual se conecta o 

reboque e é controlado pelo operador através do painel de controlo. Dependendo assim da 

configuração do terreno, da existência ou não de algum obstáculo e da altura da copa da 

árvore o operador pode definir a extensão de cada um dos cilindros hidráulicos 

individualmente ajustando assim a inclinação do reboque .  

A figura 7 representa o conjunto num plano inclinado.  
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Figura 7 - Conjunto em plano inclinado (vista traseira) [3]. 

 

Note-se que o eixo traseiro na MCCA actual não é o que está representado na figura 6 mas 

sim um distinto. Pode-se observar o eixo actual no anexo A. 

 

1.2.2.2 Ajuste da trajectória da máquina 

Assim como que para definir a inclinação da máquina, o operador pode ajustar a direcção 

das rodas traseiras do reboque através de um cilindro hidráulico controlado pelo mesmo 

painel de controlo. Esta característica permite ao segundo operador fazer ajustes na 

trajectória do reboque de modo a prevenir embates da estrutura com a árvore e para que o 

aproveitamento de azeitona destacada sejam o maior possível. 

 

1.2.2.3 Definição da distância do sistema de destaque à árvore 

De modo a que o destaque seja efectuado da maneira mais eficiente e eficaz possível, é 

possível controlar a distância do eixo vibratório à copa da arvore. De notar que a maior 

concentração de azeitona se localiza, como foi explicado pelos responsáveis e por um 

operador da MCCA , “um metro do exterior da copa para o interior”. Este controlo é feito 

através de um cilindro hidráulico que se encontra numa das extremidades fixo ao chassis do 

reboque e da outra fixo à caixa vibratória. O operador pode então através do painel de 

controlo decidir a posição do sistema de destaque.  
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A figura 8 representa o cilindro hidráulico na posição de extensão máxima como 

consequência o sistema de destaque encontra-se na posição mais “aproximada” da árvore.   

 

 

Figura 8 - Aproximação do sistema de destaque à árvore (vista de topo) [3]. 

 

1.2.2.4 Definição da frequência do sistema de destaque  

A frequência de vibração da caixa vibratória pode ser controlada através do aumento de 

caudal de óleo que passa no caixa planetária vibratória. Aumentando a frequência de 

vibração em teoria aumenta o número de fruto destacado embora possa causar danos de 

grande dimensão tanto às varas como às árvores o que não é de todo pretendido pois pode 

vir a  reflectir-se numa diminuição de produção nos anos seguintes e num decaimento da 

longevidade das árvores. Há por isso a necessidade de estabelecer um compromisso 

adequado. 

1.2.2.5 Controlo da altura da plataforma do operador e do saco 

O segundo operador encontra-se em pé numa plataforma que partilha com o saco de 

armazenagem e, de modo a descarregar o mesmo quando este esteja na sua capacidade 

máxima. Existem dois cilindros hidráulicos também controlados a partir do painel de controlo 

que servem para levantar e baixar, conforme desejado, esta plataforma.  

A figura 9 ilustra com maior detalhe a plataforma, o operador, o saco de armazenagem e os 

cilindros hidráulicos que regulam a altura deste conjunto. 
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Figura 9 - Plataforma do operador e do saco de armazenagem [3]. 

 

1.2.3 Alterações feitas ao projecto inicial 

Uma vez entregue a máquina protótipo por parte da empresa Cutplant System, os ensaios 

no terreno permitiram identificar a necessidade de efectuar algumas alterações ao 

funcionamento da mesma. Os principais obstáculos encontrados com a máquina protótipo 

recém entregue foram os seguintes: 

 a cota da copa das árvores ser mais baixa do que aquela para a qual a máquina foi 

inicialmente projectada; 

 ser necessária uma maior aproximação do eixo vibratório às árvores; 

 alguma azeitona, folhagem e ramos ficam “agarrados” às chapas da plataforma de 

colecção de azeitona devido a estas se encontrarem molhadas. 

Como consequência dos factores anteriormente descritos existiu a necessidade de haver 

um rebaixamento e um afastamento relativamente ao centro geométrico da plataforma da 

máquina que está efectivamente em contacto com a árvore através das borrachas rebatíveis 

(nº2 na figura 3).  

Surgiu então a principal alteração feita ao projecto original que consistiu em soldar ao 

chassis da máquina uma estrutura que funciona como uma espécie de extensão deste 

rebaixada e mais afastada do centro da máquina onde vão assentar o TT longitudinal, as 

escamas de borracha que estão em contacto com a árvore e algumas chapas que se 

destinam a evitar a perda de azeitona destacada entre o tapete longitudinal e as chapas da  

antiga plataforma de recepção de azeitona que integram agora a mesma.  
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As figuras 10(a) e 11(a) apresentam o chassis e a MCCA antes das alterações serem 

efectuadas e as figuras 10(b) e 11(b) apresentam os respectivos após as alterações serem 

efectuadas. 

 

 

(a)  

 

 

(b)  

Figura 10 - Chassis: a)antes das alterações e b) depois das alterações. 
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(a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)  

Figura 11 - MCCA: a)antes das alterações e b) depois das alterações. 

 

Nota: A cor verde encontram-se representados os componentes não originais desenhados a 

fim de representar a máquina actual. 
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É de salientar que as alterações feitas à máquina inicial foram realizadas sem um “estudo de 

engenharia” pelo que, não tendo sido disponibilizado qualquer documento referente às 

mesmas, foi necessária uma deslocação ao local onde se encontra a máquina para poder 

registar as principais dimensões alteradas. Tendo em conta a realidade dos factos, pode-se 

afirmar que a representação feita em Solid Works da máquina assim como ela está no dia 

de hoje não é 100% fidedigna mas sim uma aproximação bem conseguida cuja qualquer 

pequena diferença para o modelo real não tem importância relevante para o 

desenvolvimento desta dissertação de mestrado. No total foram modelados 20 componentes 

diferentes com o intuito de representar o melhor possível a máquina existente.  

Em termos de princípio de funcionamento nada se altera. A azeitona cai na plataforma de 

recepção composta pelas variadas chapas já existentes e agora também pelas novas 

chapas modeladas com base nas dimensões tomadas no local, de onde em seguida é 

encaminhada para o TT  longitudinal devido à inclinação das chapas. Uma vez no TT 

longitudinal, a azeitona é encaminhada para o TT lateral que não é o mesmo utilizado na 

máquina inicialmente projectada devido ao facto da cota do fim do TT  longitudinal ser mais 

baixa do que a cota do inicio do TT vertical. Assim sendo, o novo TT lateral necessita de ter 

uma maior inclinação de modo a compensar essa diferença de cotas e, devido a haver 

restrições de espaço, a sua geometria também se vê alterada passando de um tapete com 

uma geometria “linear” para um tapete com uma geometria “pescoço de cavalo”. Do TT 

lateral a azeitona é encaminhada para o TT vertical o qual dirige a azeitona para os sacos 

de armazenamento.  

Uma alteração que não se encontra no modelo Solid Works é o aumento ligeiro da 

inclinação das chapas da plataforma de recepção que não foi respectivamente modulada 

pois envolvia demasiadas alterações ao modelo existente. As mesmas apesar de serem 

importantes para um melhor funcionamento da máquina não têm especial relevância para 

esta dissertação. Outra alteração não incluída no novo modelo é a incorporação de um 

dispositivo eléctrico que quando accionado vibra. Este elemento tem a função de transmitir a 

sua vibração para as chapas da plataforma de recepção de modo a desprender a azeitona e 

restantes elementos que estejam mais húmidos e que devido a essa humidade fiquem 

agarrados às mesmas. 

Estas alterações não serão alvo de “projecto-mecânico” nesta dissertação pois já se 

encontram implementadas. 

Apesar das alterações efectuadas terem melhorado significativamente a performance da 

máquina, ainda existem vários problemas a resolver que serão enumerados e explicados na 

seguinte secção. 
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1.2.4 Alternativas disponíveis  

Existem no mercado várias máquinas alternativas à do caso em estudo. Umas de maior 

dimensão e mais eficientes e outras de menor dimensão mas com outras vantagens. Em 

seguida serão apresentadas algumas das alternativas. 

A primeira é a Oxbo olive 6430. Esta representa o state of the art no que toca a máquinas de 

colheita em continuo de azeitona. Existem outros modelos de outros fabricantes que são em 

muito semelhantes. De destacar nesta máquina pela positiva a elevada eficiência não só a 

nível de desperdício de azeitona mas também do tempo de todo o processo, o que reduz 

drasticamente o tempo de mão-de-obra necessário e pela negativa a baixa versatilidade 

pois esta máquina só serve para um determinado tipo de oliveira (estreita) e é de difícil 

transporte devido às suas elevadas dimensões (6.4[m] de comprimento, 3.63[m] de largura e 

4.32[m] de altura) [4]. 

A Oxbo 6430, como ilustrada na figura12, e equivalentes são então uma opção para quem 

explore grandes herdades e o determinado tipo de oliveira para a qual a máquina foi 

concebida. 

 

Figura 12 - Oxbo olive 6430 [4]. 

 

Outra alternativa disponível no mercado é o Solano Horizonte Front Olive Harvester ou 

semelhantes [5]. A figura 13 ilustra a Solano Horizonte Front Olive Harvester sem estar em 

funcionamento e em funcionamento. 
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Figura 13 - Solano Horizonte Front Olive Harvester [5] : a) vista frontal e b) em 
funcionamento. 

Na figura 13 pode-se observar uma outra solução bastante utilizada na apanha da azeitona. 

Esta consiste num acessório que pode ser adaptado a uma grande variedade de tractores 

agrícolas o que desde logo torna esta solução bastante atractiva. Enquanto que um 

abanador pneumático abana a árvore, a azeitona cai em cima das redes de protecção e é 

em seguida encaminhada para um local de armazenamento especifico. Este tipo de 

equipamento tem como vantagem a sua elevada versatilidade devido às pequenas 

dimensões do mesmo e ao facto de poder trabalhar em terrenos mais “difíceis”. Outra 

vantagem é que para apenas é necessária uma pessoa para a sua operação. A maior 

desvantagem deste processo é o facto de não ser em continuo o que se reflecte num maior 

dispêndio de tempo necessário para apanhar uma determinada quantidade de fruto 

comparativamente a alguns concorrentes.  

Outra alternativa é o Pellenc Expand R5090 que é uma das opções tecnologicamente mais 

avançadas no mercado. Este equipamento consiste numa plataforma em PVC que se 

estende automaticamente ao longo de 11 metros ficando assim toda a área por baixo da 

árvore coberta. Enquanto que o Pellenc Expand R5090 cobre a área da árvore, um tractor 

com um sistema abanador do tipo do Solano Horizonte Frontal abana a árvore e a azeitona 

cai toda na plataforma de PVC. Ao recolher esta possui guias para que a azeitona seja 

encaminhada especificamente para o local de armazenamento [6]. 

Esta solução é bastante inovadora pois o processo de recolha e de extensão da plataforma 

é bastante rápido e pois permite segundo a marca um destaque e consequente 

aproveitamento de 99% de toda a azeitona da árvore. 

 

 

 (a)                                                                        (b) 
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A figura 14 ilustra o Pellenc Expand R52090 em funcionamento. 

 

Figura 14 - Pellenc Expand R5090 [6]. 

 

2. Problemas Existentes e Objectivo da Dissertação  

 

2.1 Problemas existentes 

Como referido anteriormente, a máquina protótipo mostrou-se completamente funcional. 

Porém, existem ainda alguns problemas que tendo como objectivo um funcionamento da 

máquina o mais eficiente possível convém serem solucionados. Estes problemas advêm da 

utilização da máquina e de os operadores da mesma se terem dado conta que devem ser 

resolvidos. Em seguida serão enumerados e explicados os respectivos problemas/possíveis 

melhorias  e as suas causas. 

2.1.1 Sistema de destaque 

O sistema de destaque é muito pesado e estando este sujeito a elevadas frequências de 

vibrações por vezes causa falhas. As varetas que estão em contacto com as oliveiras, 

devido à sua rigidez, às vibrações a que estão sujeitas e aos sucessivos embates com 

ramos de maior calibre por vezes fracturam não sendo assim efectivas no destaque, 

encarecendo a manutenção da máquina e causando paragens para a sua substituição. Uma 

solução para estes problemas não será abordada nesta dissertação já que será dada 

prioridade a outros temas. 
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2.1.2 Sistema Hidráulico 

O sistema de bombagem de fluido hidráulico é composto por duas bombas (radiais) 

equipadas em série e, são estas que fornecem energia a todos os componentes hidráulicos 

da MCCA. A primeira (e maior) alimenta exclusivamente o sistema de destaque e apresenta 

um funcionamento suave e sem compromissos já a segunda, de menores dimensões e que 

alimenta todos os restantes elementos da máquina como os TT’s, o cilindro hidráulico que 

tem como função deslocar o sistema de destaque, o cilindro que controla a direcção, os 

cilindros independentes ao qual se conectam as rodas traseiras e os cilindros que controlam 

a inclinação da MCCA apresenta variados sintomas de estar a funcionar acima das suas 

limitações. Alguns sintomas são a demora no accionamento dos cilindros hidráulicos o que 

pode indicar que o fluido hidráulico se encontra com valores de pressão baixos, a paragem 

de um ou mais TT’s perante um bloqueio físico de alguma azeitona, ramo ou conjunto de 

folhas ou simplesmente por uma quantidade demasiado alta de azeitonas destacadas o que 

aumenta o peso na plataforma do tapete subsequentemente aumentando o atrito no tapete 

em questão levando à sua paragem. Este segundo problema pode também dever-se ao 

facto dos motores hidráulicos que accionam os tapetes poderem requerer mais potência. Os 

dois sintomas anteriormente enumerados causam problemas na eficiência da máquina, 

especialmente o sintoma do bloqueio dos TT’s  que causa que toda a operação seja 

temporariamente suspensa para um dos operadores se deslocar a esse tapete  para que o 

possa desimpedir de modo a retomar o seu normal funcionamento. 

 

2.1.3 Sistema de Recepção 

Os dois principais desafios de melhoria deste sistema são um pouco distintos e pouco 

relacionados entre si. O primeiro problema deve-se ao facto de existirem algumas perdas 

(não de grande quantidade mas de quantidade suficiente para não serem desprezadas) de 

azeitona destacada o que reduz a eficiência de todo o processo em questão. Acontece que 

uma vez destacada a azeitona, uma pequena percentagem desta não chega a cair na 

plataforma de recepção e da que cai na plataforma uma outra percentagem é perdida devido 

a aberturas na ligação entre  os elementos do sistema de recepção. Este problema deve-se 

essencialmente à posição das máquinas relativamente ao tronco da árvore, o que provoca 

que entre as duas máquinas exista um espaço que não está coberto pelas escamas 

rebatíveis de borracha e no qual cai alguma azeitona.  

O segundo desafio de melhoria deste sistema é a contaminação de ramos e folhas que se 

obtém no cesto de armazenamento e que não é de todo desejável. Este aspecto não é de 

extrema importância para o processo da máquina em si mas é sim de elevada importância 

para o processo que vem a jusante deste (separação da azeitona dos ramos e folhas) sendo 
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que este mesmo processo poderia ser eliminado no caso de apenas se obter azeitona no 

cesto  de armazenamento o que aumentaria bastante a eficiência do processo global (todo o 

processo desde a apanha da azeitona até à produção de azeite). 

Outro aspecto a melhorar é a dessincronização das velocidades dos TT’s o que causa 

entupimentos. Este problema é de simples solução e será também abordado mais à frente. 

 

2.1.4 Dimensões Principais 

A MCCA tem como dimensões principais 3.59 metros de largura, comprimento de 6.3 

metros e uma altura ligeiramente superior a 3.9 metros.  

Por lei, para ser permitida a circulação nas estradas portuguesas, um reboque não pode 

exceder os 4 metros de altura, 12 metros de comprimento e 2.55 metros de largura [7]. 

Após comparação das dimensões da MCCA com as máximas permitidas facilmente se 

conclui que a largura da máquina actual é demasiado elevada para que esta possa circular 

na estrada. Como consequência desta elevada dimensão o transporte da MCCA tem que 

ser feito através de contractos com empresas transportadoras sob o regime de transporte 

especial o que encarece substancialmente e torna bastante mais demorado todo o processo 

de transporte e como tal retira muito sentido pratico à máquina. 

 

2.2 Objectivos da dissertação 

A presente dissertação tem assim como objectivo propor a implementação de novas e 

inovadoras soluções para a  actual MCCA com a missão de melhorar a performance da 

mesma e como tal torna-la mais competitiva relativamente às opções já existentes no 

mercado. 

O primeiro objectivo desta dissertação é a proposta de uma solução economicamente viável 

e de relativa fácil implementação que visa abordar o tema da separação dos materiais não 

desejados (folhas e ramos) da azeitona. O segundo objectivo consiste na proposta de 

soluções que visem a melhoria do sistema de recepção no que toca à diminuição de perdas 

de azeitona e à sincronização dos tapetes transportadores de azeitona. O terceiro objectivo, 

e este já apresentado anteriormente (secção 1.2.3), é o de representar em modelo 3D a 

máquina existente ao dia  de hoje, isto é, após as alterações feitas à mesma. Este ultimo 

tem também como objectivo fornecer uma base de trabalho o mais fiável possível  para 

futuros estudos e desenvolvimentos assim como possibilitar a implementação e visualização 

dos objectivos anteriormente mencionados. 
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Outros temas de elevada importância para o desempenho eficiente da MCCA e que não 

serão objecto de estudo nesta dissertação serão brevemente abordados na secção 6, onde 

serão feitas propostas de futuros desenvolvimentos sobre o tema. 

Por fim, o quarto e ultimo objectivo, é o de dar a conhecer ao leitor o projecto da  MCCA . 

3. Conceitos 

3.1 Conceitos propostos 

Os conceitos apresentados de seguida têm ambos como objectivo o de separar a azeitona 

dos ramos e folhas que caem também na plataforma de recepção.  

 

3.1.1 Conceito Ventilador 

Este conceito consiste em incorporar um ventilador a meio do percurso da azeitona 

destacada entre o TT longitudinal e o saco de armazenamento de modo a que as folhas e os 

ramos presentes na mistura sejam separados da azeitona pretendida. 

A figura 15 representa um esquema deste conceito. 

 

Figura 15 - Conceito ventilador (vista de topo). 

 

Nota: As setas indicam o sentido de funcionamento dos TT’s. 
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Do lado direito da figura 15 pode-se observar a vista em corte imposta pelo plano 

representado a traço interrompido. 

Legenda da Figura 15: 

(1) TT longitudinal; 

(2) TT lateral traseiro (novo); 

(3) Pára-azeitonas; 

(4) TT traseiro; 

(5) Ventilador. 

 

Na imagem anterior podemos identificar as alterações feitas à máquina existente. Note-se 

que a figura mostra a MCCA vista de cima. 

Estas alterações consistem no seguinte: 

 

1. Alteração do TT lateral traseiro: Este tapete vai sofrer alterações significativas na sua 

geometria para que se possa ganhar o máximo de altura possível (sem interferir com 

as varas do mastro) de modo a que exista o maior “espaço” possível para a actuação 

do soprador. 

 

2. Incorporação de um soprador (“blower”): Este é o elemento chave desta proposta de 

solução. O soprador vai ter como missão separar as azeitonas dos restantes 

elementos indesejados no cesto de armazenamento.  

O principio de funcionamento deste elemento é bastante simples: Ao impor um 

escoamento externo com uma determinada velocidade (a ser calculada mais à 

frente) à mistura de azeitona com folhas e ramos, as azeitonas ao serem mais 

densas e ao possuírem uma geometria muito mais aerodinâmica, vão sofrer uma 

menor alteração na sua trajectória já as folhas e os ramos ao serem influenciados 

por este escoamento terão maior tendência a ser expulsos do circuito de transporte 

da matéria destacada.  

Os principais desafios no projecto deste elemento são a determinação da velocidade 

do escoamento e a previsão da trajectória das azeitonas quando sujeitas a este. 

 

3. Introdução do elemento pára-azeitonas: Será necessária a introdução de um novo 

elemento que terá como função impedir que as azeitonas saiam do circuito de 

recolha e encaminhar as mesmas para a base do TT traseiro. Para o projecto deste 

componente será essencial conhecer a trajectória das azeitonas. Um desafio deste 

componente é que seja colocado de modo a apanhar todas as azeitonas e a não 

interferir com a trajectória dos ramos e das folhas. Esta parte apenas poderá ser 
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verificada experimentalmente já que prever a trajectória de folhas é algo muito 

complicado. 

 

3.1.2  Conceito “Saca-Paus” 

O segundo conceito envolve mais modificações à MCCA existente e apresenta 

relativamente ao primeiro vantagens e desvantagens que serão respectivamente discutidas 

na seguinte secção. 

Na figura 16 pode-se observar o segundo conceito proposto para a plataforma de recepção 

da MCCA. 

 

Figura 16 - Conceito saca-paus 

 

Legenda da Figura 16: 

(1) TT longitudinal (alterado); 

(2) TT lateral frontal (novo); 

(3) “Saca-paus”; 

(4) TT longitudinal oposto (novo); 

(5) TT lateral traseiro (alterado); 

(6) TT traseiro. 
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À semelhança do que foi feito para a proposta anterior, serão em seguida enumeradas e 

respectivamente explicadas as principais alterações feitas ao projecto existente: 

 

1. Alteração do sentido de movimento do TT longitudinal: O sentido do movimento deste 

tapete vê-se assim alterado de modo a que a azeitona destacada (em conjunto com 

as folhas e ramos) seja transportada para o seguinte TT que se vai localizar na 

extremidade oposta à anterior localização do TT lateral traseiro. 

 

2. Introdução de novo TT lateral (frontal): Este novo tapete terá como missão transportar 

o material destacado no sentido lateral da máquina. Na sua extremidade estarão 

localizados os elementos que irão separar a azeitona dos restantes materiais 

indesejados 

 

3. Incorporação de dispositivos “saca-paus”: Na extremidade do novo TT lateral frontal 

serão instalados dois dispositivos distintos: O primeiro é composto por várias filas de 

espirais (com um movimento de rotação sincronizado) não simétricas concêntricas 

com um eixo de rotação compostas por um material polimérico de elevada aderência. 

Estas “espirais” têm entre si um espaçamento suficiente para que se efectue a queda 

de azeitona para uma cota inferior mas não de ramos ou folhas de maior dimensão 

que devido à sua geometria e à das espirais serão expulsos do sistema na 

extremidade da ultima fila destas. 

O segundo elemento é uma estrutura metálica que roda em torno de um eixo de 

rotação que tem como função retirar os ramos de maior dimensão (que tipicamente 

possuem folhas) antes de toda a mistura chegar ao “saca paus” de modo a prevenir 

entupimentos neste elemento. 

 

4. Introdução de novo TT longitudinal: Do lado oposto ao TT longitudinal já existente 

(agora com o sentido do movimento contrário) localizar-se-á o um novo tapete  com 

dimensões bastante aproximadas ao já existente. Este TT tem como função 

transportar  a azeitona que cai do elemento “saca- paus” já sem contaminação por 

parte de folhas e de ramos ao longo da máquina até ao próximo tapete. 

 

5. Alteração do TT lateral traseiro: O TT lateral traseiro mudará de lado, localizando-se 

agora em frente ao operador da máquina. Este tapete poderá sofrer algumas 

alterações geométricas relativamente ao tapete original. O novo TT lateral traseiro 

tem assim como função transportar a azeitona desde o fim do novo TT  longitudinal 
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para o TT vertical que em seguida encaminhará esta para os cestos de 

armazenamento. 

3.2 Selecção do conceito a desenvolver 

De modo a poder prosseguir com o desenvolvimento de um dos conceitos anteriormente 

enumerados é necessário proceder à decisão de qual de eles é o melhor. 

Para tal será utilizado o método da “concept scoring matrix” proposto em [8]. 

O primeiro passo é encontrar os critérios ideais para avaliar e fazer a respectiva 

comparação entre os diferentes conceitos. Os parâmeros escolhidos foram os seguintes: 

 Custo da implementação: Este parâmetro tem como objectivo comparar a 

necessidade de investimento para implementar cada conceito; 

 Eficácia na remoção de folhas e paus:  Este parâmetro avalia a eficácia do conceito 

em remover paus e folhas da mistura de azeitona destacada; 

 Exigência hidráulica: Este parâmetro tem como objectivo comparar entre os dois 

conceitos aquele que necessita de maior capacidade por parte das bombas 

hidráulicas. Quanto menos capacidade hidráulica o conceito requerer, maior será o 

rating; 

 Facilidade de implementação: Este parâmetro avalia a quantidade ou dificuldade de 

implementar o conceito na MCCA existente; 

 Possíveis falhas: A inclusão deste parâmetro é feita com o objectivo de quantificar a 

probabilidade de um conceito ter mais ou menos falhas/avarias; 

 Simplicidade: Quanto menos elementos mais simples se considera o conceito; 

 Manutenção: Este parâmetro tem como objectivo comparar os possíveis custos de 

manutenção dos diferentes conceitos. 

A estes critérios será atribuído uma valorização de 0 a 5 em que: 

 0: Muito mau; 

 1:Mau; 

 2:medíocre; 

 3:satisfatório; 

 4:Bom; 

 5:Muito bom. 

A cada um dos critérios estará também associado um peso devido ao facto de existirem 

alguns relevância superior a  outros. Os respectivos pesos são: 
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 Custo da implementação: 0.3 

 Eficácia na remoção de folhas e paus: 0.3 

 Exigência hidráulica: 0.15 

 Facilidade de implementação: 0.3 

 Possíveis falhas: 0.15 

 Simplicidade: 0.1 

 Manutenção: 0.15 

Nota: Os valores atribuídos aos pesos têm apenas a função de determinar quais os 

parâmetros mais ou menos importantes, sendo que o importante não é o seu valor absoluto 

mas sim relativo. A justificação para os ratings atribuídos a cada parâmetro encontra-se 

mais à frente. 

Tem-se então que: 

                                                𝑆𝑗 = ∑ 𝑟𝑖𝑗𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1                                                       (1)                  

Onde: 

𝑆𝑗= valor total; 

𝑟𝑖𝑗= valor do critério i para o conceito j; 

𝑤𝑖= peso do critério i; 

n = numero de critérios. 

 

A tabela 1 apresenta a “concept scoring matrix”  preenchida com os valores devidamente 

atribuídos a cada um dos conceitos.  

Tabela 1 - “Concept Scoring Matrix” 

 Conceito Ventilador Conceito “saca-paus” 

Custo da implementação 4 2 

Eficácia na remoção de folhas e paus 5 4 

Exigência hidráulica 3 1 

Facilidade de implementação 3 2 

Possíveis falhas 4 3 

Simplicidade 3 4 

Manutenção 4 3 

Sj 5.55 4 
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O custo de implementação da solução “saca-paus” é bastante mais elevado 

comparativamente  ao custo de implementação da solução ventilador pois esta contém mais 

dois tapetes hidráulicos que têm um custo bastante superior ao de um ventilador eléctrico e 

esta solução incorre também em mudanças bastante mais substanciais ao projecto existente 

devido á passagem de dois novos TT’s  em zonas onde apenas existe chapa e chassis. 

Estes factos também justificam a diferença de valores dados para a facilidade de 

implementação. 

A diferença de valores de eficácia na remoção de folhas e paus deve-se ao facto da solução 

ventilador ser aquela que é mais comum neste tipo de máquinas mas também ao facto de 

folhas e paus de pequenas dimensões dificilmente serem correctamente eliminados do 

sistema. No conceito “saca-paus”, quando estes se encontram húmidos, podem existir 

complicações, podendo mesmo resultar na paragem deste elemento devido a possíveis 

acumulações de folhas húmidas. Com um soprador não se verifica nenhum destes 

problemas embora não se garanta a remoção de 100% da matéria indesejada. 

O conceito “saca-paus” exige maior potência das bombas hidráulicas do que o conceito 

ventilador pois o primeiro possui maior numero de componentes hidraulicamente accionados 

e o ventilador é um componente que requer energia eléctrica. 

Quanto a possíveis falhas e a custos de manutenção também foram atribuídos ratings 

superiores ao conceito ventilador devido, fundamentalmente, ao facto de componentes 

hidráulicos serem uma maior fonte de problemas e avarias mas também muito devido ao 

bloqueio e á infiltração de matéria em zonas delicadas como por exemplo entre os tapetes e 

entre os “saca-paus”. Em termos de manutenção e de substituição de componentes são tão 

mais caros quantos mais componentes hidráulicos estiverem presentes no sistema. A 

substituição de componentes eléctricos é normalmente barata e rápida. A estes são 

atribuídos custos de manutenção muito baixos. 

Em termos de simplicidade foi dada preferência ao conceito saca-paus pois este não 

necessita da adição de um elemento eléctrico ao sistema (mantendo o sistema apenas 

composto por elementos hidráulicos). 

Podemos concluir após a realização da “concept scoring matrix” que o conceito a 

desenvolver nesta dissertação, aquele que intuitivamente seria escolhido e que será 

portador de maiores vantagens ao projecto é sem duvida o conceito ventilador. 
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4.1 Ajuste da Velocidade dos TT’s 

De modo a evitar entupimentos nos TT’s é essencial que estes estejam devidamente 

sincronizados. 

Para tal é essencial saber o caudal de azeitona que cai na plataforma. 

Tomando as máquinas em separado, segundo os responsáveis e operadores da máquina, 

estima-se que esta destaque: 

 160 árvores por hora; 

 10Kg de azeitona por cada árvore e por cada máquina. 

Obtém-se então para cada MCCA um caudal de : Q ≈ 3200Kg/hora :≅ 0.89kg/s 

Considerando que uma azeitona média pode ser aproximada a uma esfera com um 

diâmetro de 15mm, pode-se calcular o volume de uma azeitona: 

                                                     𝑉𝑎𝑧𝑒𝑖𝑡𝑜𝑛𝑎 ⇔ 𝑉𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
4

3
𝜋𝑟3                             (2)                

Substituindo valores obtemos: 𝑉𝑎𝑧𝑒𝑖𝑡𝑜𝑛𝑎 = 1.767[𝑚𝑚3] 

Aproximando a densidade de uma azeitona à densidade da água podemos obter o caudal 

volúmico de azeitona: 

                                                 𝑄𝑣 =
𝑄𝑚

𝜌
=

0.89

1000
= 8.9 × 10−4 [

𝑚3

𝑠
]                       (3) 

De modo a poder calcular a velocidade dos tapetes assume-se que a máquina se encontra 

sempre a destacar fruto da árvore e que o caudal de azeitona é constante e igual ao 

calculado anteriormente. 

Para calcular a velocidade dos tapetes considera-se uma área transversal a estes com a 

largura do tapete e com a altura de uma azeitona. 

A figura 17 ilustra o problema. 
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Figura 17 - Secção transversal de um TT. 

Sabendo a área, sabendo o caudal e assumindo um fluxo uniforme de azeitona facilmente 

se obtém a velocidade mínima necessária para os tapetes. 

                                            𝑄 = 𝑉 × 𝐴 ⇔ 𝑉 =
𝑄

𝐴
=

8.9×10−4

15×10−3×𝑙
=

0.06

𝑙
[

𝑚

𝑠
]                                   (4) 

A tabela 2 indica os resultados das velocidades que cada tapete deve ter em função do seu 

cumprimento. Estes valores são obtidos substituindo os valores da coluna “𝑙” na equação 

(4). 

Tabela 2 - Velocidades para os diferentes tapetes. 

 𝑙 [mm] V[m/s] 

TT longitudinal 280 0.21 

TT lateral traseiro 265 0.23 

TT traseiro 488 0.13 

 

Nota: Os valores das larguras dos tapetes foram retirados dos modelos Solid Works da 

MCCA através da ferramenta “measure”. 

De modo a ajustar a velocidade individual de cada tapete é necessário ajustar as 

electroválvulas correspondentes a cada um destes presentes na central hidráulica de modo 

a controlar o caudal de fluido que passa por cada motor hidráulico individualmente. 

Controlando o caudal de fluido hidráulico admitido em cada motor controla-se a velocidade 

do TT respectivo.  
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4.2 Ventilador 

4.2.1 Velocidades de sopro  

De modo a saber um intervalo de velocidades de vento eficientes para deslocar folhas e 

ramos foi feita uma pesquisa dos equipamentos disponíveis no mercado que têm como esta 

a sua função. Existe uma elevada oferta de equipamentos deste tipo (conhecidos como 

“blowers”). 

A tabela 3 apresenta diferentes equipamentos disponíveis no mercado e as velocidades de 

escoamento correspondentes a cada um destes. 

Tabela 3 - Blowers e velocidades de escoamento. 

Nome do equipamento: Velocidade do escoamento [m/s] 

BlackandDecker  PT 3000W Blower Vac [9] 116 

STIHL BR 800 C-E MAGNUM [10] 107 

STIHL BR200 [11] 67 

STIHL BGE71 [12] 47-66 

 
As velocidades indicadas na tabela 3 são as velocidades medidas à saída do bocal de cada 

soprador. 

A figura 18 ilustra o soprador STIHL BR 800 C-E MAGNUM. 

 

Figura 18 - STIHL BR 800 C-E MAGNUM [10]. 
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Note-se que estas velocidades não são as que realmente influem sobre as folhas em 

condições normais pois usualmente ao operar este tipo de aparelhos a ponta do bocal dos 

mesmos encontra-se a uma distância razoável das folhas que está a soprar. As distâncias 

típicas de funcionamento estão entre 1 e 2 metros aproximadamente. 

Como tal, é de elevada importância estimar qual a velocidade que realmente actua sobre as 

folhas com este tipo de aparelhos. 

De modo a estimar estas velocidades serão usadas as “Self Similar Solutions” para um 

escoamento de jacto livre [13]. 

A figura 19 ilustra o problema em questão. 

 

Figura 19 - Perfis de velocidades em jacto livre [14]. 
 

Nota: A velocidade do escoamento na linha central vai decaindo à medida que aumenta a 

distância ao bocal devido à dissipação de energia do escoamento (turbulento). 

Pretende-se então calcular a velocidade média do escoamento a uma distância x (entre 1 e 

2 metros) da saída do nozzle. Para simplificar o problema serão apenas calculadas as 

velocidades na linha média do escoamento, ou seja as velocidades máximas. 

Sabe-se então que [13]: 

𝑢0(𝑥)

𝑢𝑗
=

𝐵

(𝑥−𝑥0)/𝑑
 

Em que B é uma constante de valor 5.9, d é o diâmetro da secção final do nozzle, x é a 

coordenada do ponto no qual se calcula a velocidade, x0 é a coordenada  do fim do nozzle, 

𝑢𝑗 é a velocidade de saída do escoamento (apresentadas na tabela 3) e 𝑢0(𝑥) é a 

velocidade do escoamento na linha central na coordenada x. 

(5) 
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De modo a simplificar o problema assume-se o valor de x0 como 0 ficando x como a 

distância ao fim do nozzle e um valor de d de 8cm. 

A tabela 4 obtém-se substituindo na equação (5) os valores de 𝑢𝑗 pelos valores da tabela 3 

obtendo-se os seguintes resultados: 

Tabela 4 - Velocidades na linha média do escoamento a 1 e 2 metros. 

Nome do equipamento: 
Velocidade na linha 

média a 1m [m/s] 

Velocidade na linha 

média a 2m [m/s] 

BlackandDecker  PT 3000W Blower Vac 54.8 27.4 

STIHL BR 800 C-E MAGNUM® 50.5 25.3 

STIHL BR200 31.6 15.8 

STIHL BGE71 22.1 11.1 

 

Note-se que os resultados obtidos nesta tabela podem não ser extremamente precisos mas 

apresentam uma estimativa bastante fiável. O modelo STIHL BGE71 é um dos de mais 

baixa potencia disponíveis no mercado pelo que a sua utilização a 2 metros das folhas pode 

já não ser muito eficiente. Como tal a velocidade na linha média a 2m do STIHL BGE71 não 

será tida em conta. 

Podemos observar pelos resultados obtidos que o intervalo de velocidades de escoamento 

de interesse é de 16 a 55 m/s. Todas estas velocidades deverão ser  eficientes para o que 

se deseja sendo que o BlackandDecker  PT 3000W Blower Vac é um dos blowers mais 

potentes que se encontram no mercado. Trivialmente sabe-se que quanto maior a 

velocidade do escoamento maior a eficácia da máquina na sua tarefa mas também a força 

que o escoamento exerce nas azeitonas. Como não se pretende que estas sejam 

projectadas a velocidades muito elevadas (elevada energia cinética) para evitar fugas e 

possíveis danos nas azeitonas tem que se optar por uma velocidade que sendo eficiente 

não projecte com demasiada força as azeitonas. 

 

4.2.2 Influência de diferentes velocidades na trajectória de uma azeitona 

Na escolha da velocidade do escoamento para em seguida se decidir que soprador usar na 

máquina o que se pretende é que a  velocidade do escoamento de ar seja a máxima 

possível sem que as azeitonas sejam expulsas da MCCA. 
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Para tal é necessário um estudo aerodinâmico não muito complexo que dê ideia da força de 

arrasto (D) que o vento imprime numa azeitona.  

A figura 20 ilustra o esboço do problema: 

 

Figura 20 - Força de arrasto resultante de um escoamento externo a uma azeitona. 
 

De modo a tornar um problema que pode ser complexo num problema relativamente 

simples, assume-se, tal como na secção 4.1, que uma azeitona é uma esfera com diâmetro 

de 15mm em média. É também extremamente importante de modo a poder projectar os 

demais componentes (TT’s, elementos pára-azeitonas) o estudo da trajectória de uma 

“azeitona limite”. Para tal considera-se uma azeitona muito pequena, com diâmetro de 8mm 

e uma azeitona muito grande com um diâmetro de 25mm. 

O primeiro objectivo deste problema é saber qual a força que um escoamento externo 

exerce sobre uma azeitona.  

A equação (6) descreve o problema [15]. 

                                                      𝐷 =
1

2
× 𝐶𝑑 × 𝜌 × 𝐴 × 𝑉2                                                    (6) 

Na equação (6) D (drag) refere-se à força de arrasto, Cd (drag coefficient) é o coeficiente de 

arrasto, ρ é a densidade do fluido, A é a área eficaz do objecto sujeito ao escoamento e V é 

a velocidade do escoamento. 

Sabe-se que o fluido em questão é o ar atmosférico pelo que ρ (20ºC) tem o valor de 

1.204kg/m^3. O objecto sujeito ao escoamento é uma azeitona pelo que a sua área eficaz é 

igual á área de uma circunferência com o mesmo diâmetro. Tem-se então de forma trivial 

que A=πxr^2=1.767*10^-4[𝑚2] para a azeitona média, A=5.02*10^-5[𝑚2] para a azeitona 

mais pequena e A=4.9*10^-4[𝑚2] para a maior azeitona. 
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De modo a calcular a intensidade da força resultante na azeitona, tendo já os valores de A e 

de ρ basta obter o valor de Cd. O coeficiente de atrito (Cd) varia com o número de Reynolds: 

                                                             𝑅𝑒 =
𝑉𝑙

𝜈
                                                                       (7) 

Onde V é a velocidade do escoamento, 𝑙 é o comprimento característico e 𝜈 é a viscosidade 

cinemática do fluido. 

Sabe-se que a fórmula para calcular 𝑙 a divisão entre o volume e a área da superfície o que 

para uma esfera é R/3. Assim sendo 𝑙 para uma esfera de 1.5cm de diâmetro toma o valor 

de 2.5*10^-3m, para uma esfera de 8mm de diâmetro 𝑙=0.0013m e para uma esfera de 

25mm de diâmetro 𝑙=0.0042m. 

À semelhança do que foi feito para a densidade do ar, assume-se que este se encontra a 

20ºc pelo que o valor de 𝜈 é de 15.06X10^-6 m^2/s. 

Os valores do coeficiente de atrito (Cd) são obtidos experimentalmente. Nesta dissertação 

vão-se usar os valores obtidos em [13]. 

A figura 21 ilustra a variação do coeficiente de atrito (Cd) com o número de Reynolds. 

 

Figura 21 - Variação do coeficiente de atrito com o número de Reynolds [15]. 
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Sabe-se então o seguinte:  

 ρ=1.204 [kg/m^3]; 

 𝜈=15.06X10^-6 [m^2/s]; 

 𝑙 =2.5*10^-4m ou 𝑙 =0.0013m ou 𝑙 =0.0042m. 

Utilizando valores de velocidade compreendidos no intervalo de interesse, e substituindo-os 

na equação (7) obtém-se os números de Reynolds representados na tabela 5. 

Tabela 5 - Números de Reynolds para velocidades de escoamento de interesse. 

Velocidade de 

escoamento [m/s] 

Reynolds (azeitona 

média) 

Reynolds 

(azeitona mais 

pequena) 

Reynolds 

(azeitona maior) 

16 15936 8499 26560 

32 31872 16998 53120 

40 39840 21248 66401 

55 54781 29216 91301 

 

Assumindo que uma azeitona tem uma superfície não hidrodinamicamente lisa, para os 

números de Reynolds anteriormente calculados, observando o gráfico da figura 20 pode-se 

afirmar com relativa segurança que o valor de Cd varia muito pouco para os valores do 

número de Reynolds obtidos em na tabela . Assim sendo , retira-se da figura 20 o valor de 

Cd (coeficiente de arrasto) de 0.5.  

Calculando os valores de D obtém-se os resultados representados na tabela 6. 

Tabela 6 - Forças de atrito correspondentes a cada velocidade de escoamento. 

Velocidade do 

escoamento [m/s] 
D(média) [N] 

D(azeitona mais 

pequena) [N] 

D(azeitona maior) 

[N] 

16 0.014 0.004 0.024 

32 0.054 0.015 0.097 

40 0.085 0.024 0.151 

55 0.16 0.046 0.286 

 

Estas forças são bastante significativas devido ao facto de uma azeitona ser um objecto de 

massa reduzida. 
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As forças actuantes numa azeitona após esta deixar o tapete lateral transportador e ficar 

sujeita ao escoamento de ar são a força de atrito (D) e a força da gravidade (g). 

Para poder calcular a força da gravidade tem que se estimar a massa média de uma 

azeitona. Para isso efectuou-se uma pesquisa sobre diferentes espécies de azeitona e os 

respectivos calibres de cada uma. 

A tabela 7 apresenta os calibres das diferentes espécies consideradas.  

Tabela 7 - Calibres de diferentes espécies de azeitona [16]. 

Espécie: Calibre [g/fruto] 

Manzanilla 3.5 - 5 

Gordal 12.5 

Cacareña 3.5 - 5 

Negrinha de Feixo 3 - 5 

Galega Vulgar < 2 

 

Após analisar a tabela 7 atribui-se  à maior azeitona uma massa de 12.5 gramas, à azeitona 

média uma massa de 4.5 gramas e à menor azeitona uma massa de 1 grama.  

Assim sendo, a força da gravidade actuante numa azeitona é o produto da sua massa pela 

aceleração da gravidade (9.81 [m/s^2]) resultando numa força de 0.044N para a azeitona 

media, 0.01N para a azeitona mais pequena e 0.12N para a  azeitona de maior dimensão. 

A figura 22 representa o diagrama de forças que actuam numa azeitona. 

 

Figura 22 - Diagrama de forças actuantes numa azeitona. 
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Nota: A figura é meramente ilustrativa, isto é, a intensidade das forças representadas pode 

não corresponder à real. 

O seguinte passo para escolher correctamente a velocidade de funcionamento do ventilador 

a incorporar na MCCA é determinar para diferentes velocidades de escoamento de ar dentro 

do intervalo de interesse a trajectória das azeitonas.  

Para tal serão utilizadas as equações usualmente utilizadas nos problemas de lançamento 

de projecteis. 

A figura 23  ilustra o problema de lançamento horizontal de um projéctil. 

 

Figura 23 - Lançamento de Projéctil [17]. 

As equações do lançamento horizontal de um projéctil são as seguintes [18]:  

                                                           𝑉0𝑥 = 𝑉0 cos 𝜃                                                               (8) 

                                                           𝑉0𝑦 = 𝑉0 sin 𝜃                                                               (9) 

𝑉0𝑥 é a componente horizontal da velocidade de uma azeitona no fim do TT lateral traseiro  e 

𝑉0𝑦 é a componente vertical da velocidade de uma azeitona no fim do mesmo em que V0 é o 

módulo da velocidade na extremidade do tapete e θ é o angulo que o vector velocidade no 

fim do tapete faz com a horizontal. 

                                                    𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑉0𝑥𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2                                                    (10) 

                                                    𝑦(𝑡) = 𝑦0 + 𝑉0𝑦𝑡 −
1

2
𝑔𝑡2                                                    (11) 

                                                           𝑉𝑦(𝑡) = 𝑉0𝑦 − 𝑔𝑡                                                         (12) 
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                                                           𝑉𝑥(𝑡) = 𝑉0𝑥 + 𝑎𝑡                                                          (13) 

X representa a posição no eixo dos xx’s da azeitona e y a posição no eixo dos yy’s. x0 e y0 

são o par de coordenadas da origem do referencial. g é a aceleração da gravidade e toma o 

valor de 9.81m/s^2. “a” designa a aceleração devida á presença da força de arrasto (D). 

De modo a calcular a aceleração “a” utiliza-se a segunda lei de Newton: 

                                                               𝐹 = 𝑚𝑎                                                                  (14) 

Em que F  é substituída pelos valores de D e m é a massa de uma azeitona estimada 

anteriormente.  

A tabela 8 obtém-se substituindo os valores de m e de D pelos valores presentes na tabela 6 

e pelas massas das azeitonas. 

Tabela 8 - Valores de aceleração imposta por cada velocidade de escoamento. 

Velocidade do 

escoamento [m/s] 

Aceleração (azeitona 

média) [m/s^2] 

Aceleração (azeitona 

mais pequena) 

[m/s^2] 

Aceleração (azeitona 

maior) [m/s^2] 

16 3.03 4.00 1.92 

32 12.10 15.00 7.76 

40 18.91 24.00 12.08 

55 35.75 46.00 22.88 

 

De modo a fazer uma boa representação das trajectórias é importante o cálculo de um 

intervalo de tempo para calcular os respectivos pontos. Para tal vai ser tida em conta toda a 

trajectória da azeitona até esta se distanciar em 1 metro na direcção vertical do fim do TT 

lateral traseiro. 

Assim sendo e substituindo na equação (11)  y por -1, y0 por 0 e V0y por 0 (assume-se 

lançamento horizontal) obtém-se um t limite (de interesse) de 0.45 segundos. 

Para obter as trajectórias minimamente bem definidas serão calculadas para 11 pontos 

equidistantes na escala temporal isto é, serão tomados pontos de 0.045 em 0.045 

segundos. 

Assume-se como valor de V0x o valor da velocidade do TT lateral traseiro como forma de 

simplificação. 
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As figuras 24, 25 e 26 representam a trajectória das diferentes azeitonas para diferentes 

velocidades de vento. 

 

Figura 24 - Trajectória de uma azeitona média para distintos valores de velocidade de 
escoamento. 

 

Figura 25 - Trajectória da azeitona mais pequena para distintos valores de velocidade de 
escoamento. 
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Figura 26 - Trajectória da maior azeitona para distintos valores de velocidade de 
escoamento. 

 

Nota: Na elaboração destas linhas assume-se que a azeitona está sempre exposta à força 

do vento constante e máxima o que não é de todo verdade pois a velocidade do vento decai 

com o aumento da distância horizontal ao ventilador pelo que estas representam uma 

abordagem bastante conservadora. 

O cálculo das trajectórias e realização dos gráficos foi realizado em software Matlab. 

Através da observação dos gráficos acima representados conclui-se com elevada facilidade 

que a azeitona “limite” é a azeitona de menores dimensões pelo que será a trajectória desta 

a definir as restrições durante a resolução do resto do problema.  

Uma vez obtidas as trajectórias das azeitonas é necessário decidir qual a velocidade de 

escoamento de ar que se pretende para este problema. Observando a figura 23 pode-se 

afirmar que a velocidade de 55m/s é muitíssimo elevada pois projecta as azeitonas com 

muita energia, assim como a velocidade de 40m/s. Assim sendo a velocidade ideal de 

funcionamento do ventilador a escolher compreende-se entre os 16 e os 32 m/s.    
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4.2.3 Escolha do ventilador 

 

Foi realizada uma pesquisa no mercado de ventiladores tanto eléctricos como hidráulicos. 

Os ventiladores hidráulicos para além de muito mais dispendiosos, também acrescem 

custos de manutenção mais elevados que os eléctricos e em geral são equipamentos de 

grandes dimensões e de massa muito elevada. 

Como tal optou-se por utilizar um ventilador eléctrico que produzisse um caudal volúmico 

dentro da gama de interesse do problema (correspondente a uma velocidade de 

escoamento entre 16 e 32 m/s). 

Como parâmetros de escolha para o equipamento foram usados o preço, características 

técnicas, manutenção futura e garantias. Após analisar o mercado optou-se por um 

ventilador da marca Sodeca modelo CBD-3333-6T. 

O ventilador  tem uma velocidade de funcionamento de 850 rpm, corrente máxima 

admissível de 6.60[A] (para 220V de diferença de potencial), potência de 1.10 [Kw], caudal 

volumétrico máximo de 7800[m^3/h], nível sonoro de 75[dBA] e uma massa de 24.5 [kg] 

[19].  

Após contactar a Sodeca Portugal, o valor orçamentado para o ventilador pretendido é de 

412.79 €. 

A figura 27 ilustra o ventilador. 

 

Figura 27 - Sodeca CBD-3333-6T [19]. 

 

Este modelo é um dos mais potentes disponíveis pela Sodeca na gama de ventiladores 

centrífugos pelo que é algo volumoso e pesado (24.5Kg).  
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A figura 28 explicita as dimensões do equipamento. 

 

 

 

Figura 28 - Dimensões do ventilador Sodeca CBD-3333-6T (em milímetros) [19]. 

. 

4.2.3.1 Bocal 

 

Uma vez que a área de saída do escoamento de ar é o produto de K com L, que o caudal 

máximo volúmico de ar é de 7800 [m^3/h] e sabendo que 𝑄 = 𝑉 × 𝐴 obtém-se que a 

velocidade do escoamento à saída do ventilador é de 16.2m/s. Este valor de velocidade 

encontra-se no limite inferior da gama de valores de velocidades de escoamento 

pretendidas pelo que, se necessário aumentar a velocidade do escoamento, poderá 

incorporar-se um bocal. 

O principio de funcionamento deste elemento é bastante simples e baseia-se no principio de 

conservação de caudal escoado. Sabendo que o caudal à saída do ventilador com uma área 

K * L é de 7800m^3/h então, se projectarmos um componente que faça a ligação entre a 

saída do ventilador e a saída do mesmo com uma área mais pequena, garantimos que a 

velocidade do escoamento à saída é superior. 

A figura 29 representa o esquema do principio de funcionamento de um bocal. 
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Figura 29 - Esquema de funcionamento de um bocal. 

´ 

Se A1 > A2, então, por conservação de massa  V1 < V2. 

No projecto do TT lateral traseiro(componente no qual será acoplado o ventilador) será tido 

em conta a possível necessidade da utilização de um bocal para o aumento da velocidade 

do escoamento pelo que a distância do fim do ventilador ao fim do tapete deverá ser 

ajustável. 

 

4.3 TT Lateral Traseiro 

 

4.3.1 Tapete  

Como referido em 3.1.1 é necessário um TT que ganhe altura suficiente para albergar 

debaixo deste o ventilador escolhido em 4.2.3 e para que as azeitonas tenham suficiente 

“espaço” para se separarem das folhas. Para tal, decidiu-se optar por um tapete com duplo 

pescoço de cavalo que ganhe uma cota de aproximadamente um metro (distância suficiente 

para a incorporação do ventilador e para uma eficaz remoção das folhas e ramos). O 

patamar mais baixo deste tapete tem a função de aceitar a mistura de azeitonas e folhas 

vindas do tapete longitudinal. O patamar superior tem a função de “largar” a azeitona na 

zona de escoamento imposto pelo soprador e também é a este patamar que será acoplado 

o mesmo. 

A figura 30 mostra as dimensões necessárias para que este elemento cumpra as suas 

funções. 
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Figura 30 - Dimensões do TT lateral traseiro (unidades em metros). 

 

Nota: A figura 28 foi obtida no Solid Works Drawings, sendo esta um desenho do tapete 

modelado em 3D também no Solid Works. 

Este tapete tem uma largura de 310 mm. Assim sendo e substituindo esse valor na equação 

(4) obtém-se que a velocidade a que este tapete actua de modo a que o fluxo de azeitona se 

mantenha constante é de 0.19 [m/s]. 

 

4.3.2 Calha  

Como referido na secção 4.2.3.1, pretende-se que a distância do ventilador ao fim do tapete 

possa ser regulada de modo a se poder realizar ajustes no campo caso as velocidades do 

escoamento do ventilador (com ou sem nozzle) sejam demasiado elevadas ou demasiado 

baixas. Para tal será soldada uma “calha” à parte inferior do TT lateral traseiro onde se 

deslocará a parte superior do ventilador.  A calha terá 5 furos com um espaçamento de  8cm 

ficando assim a distancia do fim do ventilador ao fim do tapete de 0,8,16,24 ou 32 

centímetros. A figura 31 apresenta a modulação feita em SolidWorks da calha. 
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Figura 31 - Calha ajustadora da posição do ventilador. 

 

Nota: A componente superior da calha será soldada à parte inferior do TT lateral traseiro e a 

parte inferior da calha é soldada à parte superior do ventilador. 

De modo a fixar a calha numa posição usar-se-á um pino que restringe o movimento desta. 

O pino tem um diâmetro máximo de 10mm e um comprimento de cerca de 150mm.  A figura 

32 ilustra este elemento. 

 

Figura 32 - Pino de fixação da calha 

 

4.3.3 Verificação das soldaduras  

Uma vez que o ventilador é um elemento com uma massa de 24.5Kg é importante verificar 

se as soldaduras tanto do ventilador com a calha e da calha com o tapete suportam os 

esforços com segurança de modo a garantir que este elemento se encontra correctamente 

fixo. 

A primeira soldadura a verificar é a que faz a ligação entre o ventilador e a calha. Para 

efeitos de cálculo será considerado como centro de massa do ventilador o ponto coincidente 

com o  centro do motor eléctrico. O motor eléctrico não se encontra simetricamente 

colocado no ventilador pelo que existirão alguns esforços de flexão. Para simplificar o 
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problema assume-se que a carga é simétrica e como tal não existem esforços de flexão mas 

apenas esforços resultantes da tração. 

Tem também que se contemplar a força realizada pela quantidade de ar deslocada, que vai 

resultar numa força de corte. 

Sabe-se então que a força resultante a actuar no ventilador é o produto entre a massa deste 

e a aceleração da gravidade. Ou seja, F=9.81*24.5=240.4[N]. 

A força que resulta do deslocamento de ar pode-se calcular a partir da relação entre a 

potencia do ventilador e o trabalho (energia transferida) como demonstrado em seguida: 

       𝑃 =
𝑊

𝑡
=

𝐹×𝑑

𝑡
=

𝐹×𝑉𝑜𝑙

𝑡×𝐴
⇔ 𝐹 =

𝑃×𝑡×𝐴

𝑉𝑜𝑙
=

1.10×103×(0.345×0.387)

7800/3600
= 67.78[𝑁]       (15) 

Em que P é a potência do ventilador, W é o trabalho, F é a força que se pretende calcular, 

Vol/t é o caudal volumétrico produzido pelo ventilador e A é a área de saída do ventilador. 

Dado que as duas forças acima calculadas são perpendiculares, pode-se então calcular a 

força resultante da seguinte forma:  

                                     𝐹𝑟𝑒𝑠 = √240.42 + 67.782 ≅ 250[𝑁]                             (16) 

O cordão de soldadura encontra-se então sujeito a uma tensão de: 

                                                        𝜎𝑟𝑒𝑠 =
𝐹𝑟𝑒𝑠

𝐴
                                                (17) 

Na figura 33 pode-se observar a geometria do cordão de soldadura: 

 

Figura 33 - Cordão de soldadura [20]. 
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Em que b=100[mm] e d=230[mm] (igual ao valor de E na figura 26). 

Sabe-se então da tabela 9-2 de [20] que a área da garganta da soldadura tem o valor de 

A=1.414hd em que h é a largura de cada cordão e d é o comprimento do mesmo. Para este 

problema assume-se que h=4[mm]. 

Assim sendo, A=1.414*4*10^-3*0.230=1.3*10^-3 [m^2]. 

Substituindo valores na equação (17) obtém-se σ=0.192 [MPa]. 

Uma vez calculado o valor das tensões actuantes no cordão de soldadura, pode-se então 

proceder à verificação do mesmo.  

A verificação será feita segundo o código “AISC Code for Weld Metal”  [20]. O código dita 

que para carregamentos como o tido neste problema: 

                                                           𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 = 0.40𝑆𝑦                                                   (18) 

Em que Sy é a tensão de cedência dos materiais soldados. A chaparia do reboque é 

composta por um aço denominado de DOMEX 460MC. Embora existam três tipos de 

DOMEX 460 denominadamente “hot rolled”, “cold rolled” e “metal coated”, todos eles 

possuem uma tenção de cedência de 460 [MPa] [21]. 

Visto que os componentes a ser projectados podem não vir a ser feitos do mesmo aço, de 

modo a verificar a soldadura com maior segurança, assume-se que os componentes em 

questão neste problema são compostos de aço AISI 1006HR, um dos aços com menor valor 

de tensão de cedência tendo a mesma o valor de Sy=170[MPa] [20]. 

Assim sendo, calculando o valor da tensão admissível, obtém-se:  𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 = 68[MPa], 

logo 𝜎 = 0.192 [𝑀𝑃𝑎] << 𝜎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙 podendo assim concluir-se que o cordão de soldadura 

cumpre com elevadíssima segurança o seu propósito. Devido à tensão admissível ser muito 

superior à tensão normal que se verifica pode-se fazer uma soldadura por pontos ou do tipo 

“junta em ângulo descontínuo” [22] desde que verifique sempre 𝜎 ≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙. 

Nota: Não foi tido em conta nos cálculos a diminuição de Sy do material próprio da 

soldadura que ocorre devido às elevadas temperaturas do processo. Ainda assim 

seguramente que    𝜎 << 𝜎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒𝑙. 

Estando verificada esta ligação pode-se afirmar com toda a segurança que a ligação entre a 

calha e o tapete também verifica as condições de segurança devido ao facto da carga ser 

pouco maior pois apenas acresce o peso da calha mas a dimensão do cordão aumenta pois 

o valor de d passa de  230[mm] para 480[mm].  
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Desconhece-se a espessura da chapa superior do ventilador pelo que pode ser necessário 

adicionar a esta um reforço também este soldado caso esta não tenha resistência suficiente 

para suportar o seu próprio peso. 

 

4.4 Pára-azeitonas 

De modo a prevenir perdas de azeitona devido ao escoamento de ar imposto pelo soprador 

tem que ser incorporada na MCCA um componente com esta função. 

Uma vez já obtidas as dimensões do novo TT lateral traseiro e as trajectórias da azeitona 

crítica estão reunidas as condições para o projecto desta componente. 

O problema em causa é exemplificado na figura 34. 

 

 

Figura 34 - Esquema do problema do distanciamento do pára-azeitonas. 
 

Nota: dx é a distancia horizontal do fim do TT lateral traseiro ao inicio do pára azeitonas e dy 

é a distancia vertical do fim do TT lateral traseiro ao inicio do pára-azeitonas. 

Note-se também que devido ao comprimento do TT lateral traseiro (2.07metros) e tendo em 

conta que a largura do reboque é de 3.08 metros (medido utilizando a ferramenta “Measure” 

disponível no software Solid Works) o valor de dx não pode ser superior a 1.01 metros. 
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Tomando todos estes factores em conta e considerando a trajectória prevista em 4.2.2 para 

a azeitona crítica, um  local plausível para apanhar a azeitona será então a uma distância 

horizontal do fim do tapete de 1metro e a uma distância vertical de 0.4 metros (dx=1m, 

dy=0.4m).  

Importante ter em conta que os cálculos das trajectórias foram muito conservadores pelo 

que muito provavelmente a distância dy possa ser consideravelmente aumentada. No caso 

de experimentalmente se notar que dy pode e deve ser aumentado, uma vez que pode 

interferir com a trajectória de algumas folhas projectadas (o que não é de todo pretendido) 

deverá ser feito um ajuste a este componente. 

Este elemento terá também a função de encaminhar as azeitonas para o TT traseiro uma 

vez que se pode aproveitar a diferença de cotas para que as azeitonas se desloquem por si 

apenas devido à acção da gravidade sem necessidade de outro TT. 

Na figura 35 encontra-se representado o elemento pára-azeitonas. 

 

Figura 35 - Pára-azeitonas. 

Este elemento é composto por duas travessas paralelas que acompanham a  chapa 

principal (soldadas a esta) e que serão por sua vez também soldadas ao chassis do reboque 

(necessitará de uma estrutura de ligação), por um elemento de chapa principal e por três 

elementos de chapa soldados a este cuja função é evitar a perda de azeitona e ao mesmo 

tempo encaminhá-la na direcção correcta. O pára azeitonas possui no fim um ligeiro 

afunilamento de modo a que a azeitona caia na zona do TT traseiro pretendida. O elemento 

tem uma inclinação de 11.3º o que deverá ser mais que suficiente para que a azeitona se 

desloque sem qualquer tipo de problema. Desenhos geométricos deste componente estarão 

disponíveis nos anexos. 
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Uma vez que este elemento não está sujeito a esforços elevados (não é um elemento 

estrutural), pode ser composto por qualquer aço, propondo-se a utilização daquele que for 

mais económico. 

4.5 Ajustes 

Para a montagem correcta do elemento pára-azeitonas é necessário remover o “Tubo 

70X70 Fix Chapas Queda Azeitona Vertical” e reduzir o comprimento do “Tubo 70X70 Fix 

Chapas Queda Azeitona”. Imagens destes elementos e mais detalhes fornecidos no anexo 

B e C. Foi também necessário ajustar a posição do TT traseiro rebaixando-o em cerca de 

15cm. Para tal alterou-se o componente “Suporte Tapete Traseiro”. Serão também 

necessárias alterações no suporte traseiro do TT traseiro.  

Na figura 36 estão representadas as alterações feitas ao elemento “Suporte Tapete 

Traseiro”. 

 

(a) Suporte Tapete Traseiro antes das alterações. 

 

 

 

(b) Suporte Tapete Traseiro depois das alterações. 

Figura 36 - Modificações necessárias no “suporte tapete traseiro”. 
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Nota: Devido ao aumento da dimensão da chapa vertical e da chapa horizontal do “Suporte 

Tapete Traseiro” pode ser necessário a de um reforço devido ao aumento do momento 

realizado na secção soldada entre as duas chapas. 

 

4.6  Aumento de Potência das Bombas 

Como mencionado na secção 2.1.2 foi referido pelos operadores da MCCA que a bomba 

que se destina a fornecer energia aos TT’s e aos cilindros hidráulicos se encontra a 

funcionar acima do recomendado. Os principais sintomas são a paragem dos tapetes e o 

avanço lento dos cilindros hidráulicos. 

As bombas presentes na MCCA são ambas da marca italiana IPH (Inter Pump Hidraulics) 

sendo a que alimenta o sistema de destaque da série XP 3.1.2.3, referência  

3.1.2.3.075.X.0.X.0. Esta bomba tem uma cilindrada de 75 [cm^3/revolução] e não 

apresenta problemas no seu funcionamento. A bomba que alimenta os tapetes e os cilindros 

hidráulicos é da série 54SCT 3.1.5.6, referência  3.1.5.6.043.0.1.00 com uma cilindrada de 

43 [cm^3/revolução] [23],[24]. 

Pode-se observar uma fotografia da montagem das bombas na figura 39 do anexo A. 

Na figura 37 estão representadas imagens das duas bombas presentes na MCCA. 

 

      (a) Bomba XP 3.1.2.3.075.X.0.X.0                     (b) Bomba 54SCT 3.1.5.6.043.0.1 

Figura 37 - Bombas Hidráulicas presentes na MCCA [23], [24]. 

 

De modo a poder resolver este problema é importante estimar a quantidade de óleo em 

litros por minuto que cada elemento individual da MCCA consome e determinar a 

quantidade de óleo que cada bomba consegue fornecer. É também importante determinar a 

pressão de óleo requerida por cada um dos componentes da MCCA. 
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Sabe-se da norma ISO-500-1:2014 que a velocidade normalizada para tomadas de força de 

tractores agrícolas com potência inferior a 65[KW] (maior parte dos tractores agrícolas) é de 

540[rpm] [25].  

Esta velocidade é algo baixa pois, embora as bombas possam funcionar a estas rotações o 

seu rendimento aumenta com o aumento das rotações e como tal aumenta também o 

caudal de fluido e a pressão deste. 

Devido a este facto foi incorporada aquando do desenvolvimento da máquina uma caixa de 

velocidades multiplicadora com um factor de multiplicação de 1:3.7. As bombas encontram-

se ligadas à saída desta caixa multiplicadora e como tal funcionam a uma velocidade de 

rotação de n=540*3.7=2000[rpm]. 

A figura 38 indica a variação de caudal escoado de fluido hidráulico com a velocidade de 

rotação de cada uma das bombas. 

 

 

 

                                              (a)                                                                  (b) 

Figura 38 - Caudal de óleo escoado por uma determinada bomba para cada velocidade de 
rotação. (a) Bombas da série XP 3.1.2.3. (b) Bombas da série 54SCT 3.1.5.6. 

 

Obtidos os valores da velocidade de rotação das bombas, da  figura 37 obtém-se que: 

 q1=150[l/min]; 

 q2=80[l/min]. 

Sabe-se que a MCCA (modelo existente) possui três TT’s e 6 cilindros e 3 motores 

hidráulicos. 
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Os motores dos TT’s existentes são da marca Danfoss modelo OMM-32. Estes motores 

segundo têm uma velocidade máxima de 630[rpm], um binário máximo em condições de 

funcionamento contínuo de 40[Nm] e um valor de caudal de óleo admitido máximo de 

20[l/min] [26] 

Os cilindros hidráulicos que regulam a altura da máquina são dois da marca Cicrosa e 

modelo 707/5. Estes cilindros têm um volume de 5.65 litros cada um. Os cilindros 

responsáveis por definir a inclinação da MCCA são também desta marca e são o modelo 

703/1 que possui um volume de 0.28 litros cada cilindro. [27] 

Os cilindros cuja função é ajustar a posição da caixa vibratória e alterar a trajectória da 

MCCA foram produzidos internamente na Vicort sob a referencia VVC480A19.  

A tabela 9 apresenta todos estes constituintes e os dados relevantes para o problema 

respectivos a cada um deles. 

Tabela 9 - Caudais e volumes dos componente hidráulicos  da MCCA 

 
Caudal de fluido 

[l/min] 
Volume [l] Quantidade 

Cicrosa 707/5 - 5.65 2 

Cicrosa 703/1 - 0.28 2 

Vicort VVC480A19 - 0.29 2 

Danfoss OMM-32 20 - 3 

TOTAL 60 12.44 - 

 

Assumindo que a máquina se encontra em funcionamento e que nenhum dos cilindros 

hidráulicos se encontra a ser accionado, em teoria, e apenas analisando o caudal de fluido 

necessário para a actuação dos componentes não deveria de existir nenhum problema no 

funcionamento (ver tabela 9). Acontece que existem perdas de carga ao longo de toda a 

instalação hidráulica que não estão a ser contempladas e que alguns dos elementos para 

serem accionados necessitam de uma elevada pressão de óleo. Com essas perdas de 

carga, a pressão do fluido na instalação decai e é este o factor que causa a demora no 

accionamento dos cilindros hidráulicos e a perda de potência dos motores associados aos 

TT’s. 

Assim sendo e tendo em consideração os factores anteriormente descritos, de modo a obter 

um correcto funcionamento sem interrupções é necessário que a bomba da família 54SCT 

seja substituída por uma de maior capacidade. Uma abordagem distinta seria optar por uma 
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nova bomba de maiores dimensões que substituiria as duas bombas existentes, 

alimentando assim todos os sistemas. 

Uma proposta seria substituir a bomba existente por uma semelhante à utilizada para 

alimentar o sistema de destaque. Poderá utilizar-se uma bomba igual á já utilizada (XP 

3.1.2.3.075.X.0.X.0) ou uma bomba com uma capacidade ligeiramente inferior mas que 

mesmo assim deverá cumprir os requisitos sem qualquer problema como é a XP 

3.1.2.3.065.X.0.X.0 ou a XP 3.1.2.3.057.X.0.X.0. Com a nova bomba XP 3.1.2.3 a 

capacidade de fornecimento do conjunto de bombas passaria no seu total de 230 [l/min] 

para respectivamente 280 [l/min] ou 265[l/min]. 

Na óptica de propor uma bomba única  capaz de alimentar todos os sistemas da MCCA a 

bomba escolhida para desempenhar tal papel é da marca PARKER modelo F12-150-RF-SV-

T. Esta bomba tem uma cilindrada de 150 cm^3/rev pelo que uma vez estando conectado à 

caixa multiplicadora de velocidades, a 2000 rpm, deverá fornecer perto de 300 [l/min] de 

óleo a todos os sistemas da máquina. A capacidade actual das duas bombas  a trabalhar 

em conjunto é de q1+q2 = 230 [l/min] pelo que, com a nova bomba, garante-se não só o 

funcionamento suave de todos os constituintes hidráulicos existentes como, se necessário 

adicionar algum motor ou cilindro hidráulico extra, esta bomba terá capacidade para 

alimentar esse novo elemento.  

As duas soluções propostas anteriormente cumprem o objectivo a que se propõem. A 

adição de uma bomba XP 3.1.2.3 tem a vantagem de ser mais fácil pois existe uma 

compatibilidade entre as falanges das duas bombas e também tem a vantagem de ser uma 

bomba mais barata que a PARKER. A incorporação da bomba PARKER tem a vantagem de 

simplificar o sistema ao ser apenas composto por uma bomba ao invés de duas. A bomba 

PARKER devido a ter uma falange diferente da bomba XP 3.1.2.3, ao ser incorporada 

necessitará que se realizem alterações na saída da caixa multiplicadora de velocidades visto 

que esta está preparada para uma bomba com uma falange do tipo da XP 3.1.2.3.  

Após analisar os prós e os contras de cada solução, conclui-se que a solução que traz mais 

vantagens ao projecto é a da substituição da bomba 54 SCT por uma das bombas da marca 

IPH propostas anteriormente. 
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4.7 Melhorias na plataforma de recepção 

 

De todas as melhorias estudadas e projectadas até agora nenhuma delas se dedica a 

melhorar a plataforma de recepção de forma a reduzir as perdas de azeitona destacada. Na 

visita a Monforte observando a MCCA, pessoalmente, e falando com os responsáveis da 

mesma foram observadas algumas falhas e consequentemente possíveis melhorias na 

plataforma de recepção que ajudariam a reduzir as perdas de azeitona destacada. De modo 

a tornar a máquina mais eficaz e competitiva as perdas devem ser reduzidas. 

Notou-se então que existem perdas nas zonas consideradas “entre elementos”. Exemplos 

destas zonas são as transições dos TT’s, espaços entre os TT’s e a chaparia e a zona onde 

se localiza a base do mastro vibratório. A solução em prática para as transições entre os 

tapetes actualmente é a de minimizar os interstícios por onde se pode escapar azeitona com 

segmentos de borracha maleáveis e redes. Esta solução não é a ideal especialmente nas 

zonas que envolvem os TT’s pois nestas zonas existe geralmente movimento e 

normalmente os elementos aí colocados saem do lugar pretendido ou nos piores casos 

chegam mesmo a encravar os tapetes. Propõe-se então que, para solucionar este problema, 

sejam bem projectadas e acopladas na respectiva posição elementos de chapa rígidos feitos 

à medida com elevada precisão. Estes elementos deverão reduzir as perdas de azeitona 

destacada uma vez que são elementos rígidos e com uma posição fixa relativamente aos de 

mais componentes.  

Na zona de transição da base do veio vibratório a solução anterior não é particularmente 

aconselhada devido ao movimento desta componente e á possibilidade de este se deslocar 

no plano da plataforma. 

Uma vez feitas as modificações na MCCA referidas no secção 1.2.3 é no sentido prático 

impossível projectar com precisão a partir dos modelos tridimensionais feitos estes 

componentes pelo que tal não será feito nesta dissertação de mestrado. Tal deverá ser feito 

no local tomando notas de todas as dimensões e pensando meticulosamente como será 

desenhado cada elemento. 

Notou-se também que existem perdas entre as duas máquinas. Tal acontece 

essencialmente devido ao facto das borrachas rebatíveis não conseguirem cobrir a área 

toda. A solução proposta para este problema é a alteração das borrachas rebatíveis em 

apenas uma das MCCA’s para umas novas com uma inclinação e comprimento superiores. 

Deste modo as escamas das duas máquinas a destacar uma dada árvore estarão 

sobrepostas e consequentemente toda a área por baixo da árvore estará coberta. 
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A figura 39 ilustra o esquema da solução para as escamas de borracha rebatíveis. 

 

Figura 39 - Esquema da solução para escamas de borracha da MCCA. 

 

A figura 38 exemplifica a alteração que se pretende instituir. De modo a observar a alteração 

para o modelo actual, observe-se a figura 4. 

Implementar esta alteração deverá ser bastante fácil visto que o único que se propõe fazer é 

substituir as escamas de borracha existentes numa das MCCA’s pelas  novas. 

Algo que seria bastante interessante para a plataforma de recepção e que melhoraria a sua 

performance seria a aplicação de um produto com características hidrofóbicas a toda a sua 

superfície. A aplicação de tal produto evitaria acumulação de matéria húmida em certas 

partes. Uma vez  que a MCCA trabalha com produtos alimentares, são muito poucos os 

produtos que atribuam características hidrofóbicas a superfícies que possam ser aplicados 

neste caso. 

Após alguma pesquisa encontrou-se um produto químico que a ser aplicado em toda a 

chaparia e TT’s deverá tornar estas superfícies bastante menos aderentes e mais 

hidrofóbicas. O produto em questão é da marca Förch e tem a referencia S474. Este produto 

possui uma acreditação NSF H1 (NSF: “Organização de saúde e segurança publica”). Esta 

acreditação “indica que o lubrificante em causa está apto para estar em contacto com 

produtos alimentares e ser utilizado em zonas de processamento alimentar” [28] . 
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5. Análise de Custos 

Fazer a análise de custos é essencial de modo a saber quanto se tem que investir na MCCA 

de modo a que as alterações propostas nesta dissertação sejam implementadas. Nesta 

secção apenas serão analisados os custos de investimento iniciais para implementar as 

mudanças propostas (CAPEX). Não serão contemplados outros custos como os custos fixos 

e variáveis de funcionamento da MCCA. 

Com a finalidade de orçamentar os preços dos diferentes constituintes diferentes 

abordagens foram utilizadas. Alguns dos constituintes foram orçamentados a partir de 

informação provida pela Cutplant Systems e outros através do contacto directo com os 

fornecedores destes. 

Os TT’s utilizados na MCCA são da marca JPM (automação e equipamentos industriais) e , 

segundo apurado em conjunto com a Cutplant Systems cada um destes tapetes tem um 

valor aproximado de 19.000 €. Este valor será utilizado como o valor do novo TT lateral 

traseiro. 

As escamas poliméricas  rebatíveis foram já instaladas após o fabrico da máquina e os 

responsáveis pela instalação deste elemento foram os elementos da Universidade de Évora 

em conjunto com o dono da herdade onde se encontra a MCCA. O valor orçamentado a 

estes foi de 12.5 € por cada unidade de escama. Assim sendo e considerando que cada 

máquina tem 24 escamas o valor investido nestas foi de 240 € por máquina. Tendo em 

conta que estes elementos apenas serão alterados em uma das máquinas como se pode 

observar na figura 39, e dado que os novos elementos serão relativamente maiores então 

um valor realista para estas novas escamas é o de 300 €. 

O ventilador CBD-3333-6T foi orçamentado junto da própria empresa Sodeca no valor de 

412.79€. 

As bombas  IPH, após contactar a cutplant systems que por sua vez consultou os 

orçamentos do projecto, têm um custo aproximado de 1300€/unidade. 

De modo a quantificar a quantidade necessária de  Domex 460MC a encomendar de modo 

a fabricar os componentes projectados foi utilizado o Solid Works de modo a saber o volume 

de material de cada um destes componentes. Alguns dos componentes são dimensionados 

em chapa com 3mm de espessura e outros em chapa de 5 mm de espessura. Considerando 

para apenas uma máquina, são necessários 0.00323 m^3 de chapa de 3mm de espessura e 

0.00314 m^3 de chapa de 5mm de espessura. 
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A tabela 10 indica o volume de cada componente e se é composto por chapa de 3mm ou de 

5mm. 

Tabela 10 - Volumes de cada componente individual 

 Volume [cm^3] e = 3mm e = 5mm 

Calha macho 812 - SIM 

Calha Fêmea 548 - SIM 

Pára-azeitonas 3230 SIM - 

Suporte Tapete Traseiro 1778 - SIM 

TOTAL [cm^3] - 3230 3140 

 
A densidade do Domex 460 é de 7870 [kg/m^3] [29] . 

Do contacto com o fornecedor sabe-se que a chapa de 3mm se vende em dimensões de 

6000 X 1250 X 3 pelo que estas têm um volume de 22500 cm^3. Considerando agora as 

duas máquinas, necessitam-se então de 3230 x 2 =6460 cm^3 de chapa de 3 mm de 

espessura. Assim sendo uma chapa de 3 mm de espessura deverá ser encomendada sendo 

que ainda sobra mais de 2/3 do material. Este material que sobra pode ser utilizado na 

chaparia da MCCA que vai obrigatoriamente necessitar de alterações devido à introdução 

dos novos componentes. O material tem o preço de 780€/tonelada pelo que uma chapa de 

3mm com as dimensões anteriores tem o preço de 138 € (sem IVA). Com IVA o valor fica de 

170€. A chapa de 5mm vende-se nas dimensões 6000 X 1500 X 5 tendo assim um volume 

de 45000 cm^3. O preço por kg do material mantém-se pelo que uma chapa com 5mm de 

espessura tem o preço de 277€ (sem IVA). Com IVA incluído o preço fica no valor de 340€. 

À semelhança da chapa de 3mm irá sobrar uma quantidade considerável de material que 

poderá ser utilizada noutras situações. 

A tabela 11 representa os  diferentes componentes do projecto que serão necessários 

comprar e os respectivos preços (para uma MCCA apenas). 

Tabela 11 - Custo total do investimento. 

 Quantidade Preço [€/unidade] 

Bomba IPH 1 1300 

Sodeca ventilador 1 412.79 

TT Lateral Traseiro 1 19000 

DOMEX460 (3mm) 1 170 

DOMEX460 (5mm) 1 340 

Escamas 24 12.5 

TOTAL - 21523 
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Conclui-se então que serão necessários aproximadamente 21523 euros de modo a 

conseguir implementar as soluções propostas neste texto excluindo a mão de obra 

necessária. 

6. Desenvolvimentos Futuros 

 

Após a realização desta dissertação de mestrado e de terem sido partilhadas algumas das 

dificuldades dos responsáveis e dos operadores da MCCA existem ainda muitas alterações 

que a ser efectuadas melhorariam significativamente a performance e a competitividade em 

termos de mercado da máquina existente.  

Para futuros desenvolvimentos e melhoramentos propõe-se o descrito nas secções 6.1, 6.2 

e 6.3. 

 

6.1 Melhoria a nível estrutural 

A estrutura da presente MCCA é bastante pesada e de elevadas dimensões pelo que a sua 

movimentação e transporte em reboques é considerada complicada. De modo a que estes 

factores sejam facilitados, um estudo estrutural da base da MCCA deveria ser realizado.  

A MCCA contém elementos claramente sobredimensionados como por exemplo os dois 

cilindros hidráulicos responsáveis por elevar  a máquina. Estes cilindros são extremamente 

pesados e são desenhados de fábrica para elevar cargas bem superiores às presentes. 

Outros elementos também são sobredimensionados como por exemplo o cilindro hidráulico 

e respectivas hastes  responsáveis por alterar a direcção da trajectória da máquina (que 

segundo foi relatado já quebraram numa determinada situação).  

Seria um tema bastante interessante de abordar numa outra dissertação  de mestrado na 

área de produção em que a modulação do chassis da máquina e consequente estudo dos 

esforços presentes neste permitiria averiguar a possibilidade de reduzir a massa deste e as 

suas dimensões. 
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6.2 Automação 

A vertente de automação é altamente aplicável à MCCA. Vários processos da máquina 

podem ser automatizados recorrendo a sensores e actuadores. Por exemplo a proximidade 

da máquina à árvore, a posição do mastro vibratório, distância ao solo, inclinação e os 

próprios ajustes da trajectória poderiam ser processos automatizados. Seria também um 

tema bastante interessante de estudar em futuras dissertações (estas mais na vertente da 

automação) e que seguramente tornaria a MCCA bastante mais competitiva e até mesmo 

mais económica de operar pois eventualmente deixariam de ser necessários os operadores 

da máquina em si passando a ser apenas necessários os condutores dos tractores. 

 

6.3 Melhorias no sistema de destaque 

O presente sistema vibratório funciona através de um sistema planetário de massas 

descentradas que produz o movimento oscilante. Todo este sistema é bastante pesado e 

está sujeito a grandes esforços devido ao seu próprio movimento. Um sistema sujeito a 

esforços menos intensos seria aconselhável e também um  possível caso de estudo em 

futuras dissertações. Um motor eléctrico poderia ser uma proposta interessante de estudo. 

O mastro ao qual as varas se encontram ligadas tem secção quadrada e como tal está 

sujeito a concentração de tensões devido à inercia deste e das varas durante as cíclicas 

mudanças de direcção do movimento. O desenho de um mastro de secção circular seria 

altamente aconselhável até porque com uma secção circular muito possivelmente o mastro 

poderia ter uma massa mais reduzida. 

As varas podem também ser um objecto de estudo bastante interessante na óptica de 

engenharia dos materiais. As varas por vezes fracturam e a sua substituição pode ser por 

vezes demorada e encarecer o processo. Deste modo encontrar a forma e o material ideal 

para que estas desempenhem o seu trabalho sem falhas é também importante para a 

melhoria do desempenho da MCCA. 
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7. Conclusão 

Ao longo deste texto foram propostas várias alterações a fazer à MCCA pelo que, uma vez 

que ainda não se encontram implementadas, é impossível concluir acerca da sua eficácia na 

solução do problema a que se propõem. No anexo B podem ser observadas algumas 

imagens da modulação da máquina com as soluções propostas implementadas ao lado da 

máquina actual. 

A incorporação da solução ventilador destina resolver o problema da matéria indesejada na 

mistura de azeitona, o que reduzirá os custos de toda a operação (deixando de ser  assim 

necessário a realização de um processo de separação das azeitonas dos restantes detritos 

à parte e a jusante da colheita). Esta solução ainda tem que ser testada no campo e poderá 

necessitar ainda de algumas pequenas alterações que não foram tidas em conta no 

desenvolvimento desta dissertação. 

As soluções propostas para a plataforma de recepção da azeitona devem resultar numa 

melhoria em termos da redução das perdas de azeitona destacada. 

A época da colheita da azeitona ocorre entre fins de Setembro e fins de  Outubro pelo que é 

de elevada importância que as alterações propostas nesta dissertação sejam 

implementadas, o mais rapidamente possível, de modo a que já na próxima época de 

colheita possam ser devidamente testadas. Uma vez que as alterações propostas 

necessitam de um investimento ainda considerável, conforme avaliado no capitulo 6, 

propõe-se que apenas sejam implementadas as alterações na máquina que se encontra 

num estado mais avançado de desenvolvimento.  

Para finalizar, pode-se concluir que esta dissertação cumpriu os seus objectivos na óptica 

da proposta de alterações que visam a resolução dos problemas dando resposta ao que se 

propôs inicialmente. 
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A. Anexo I 

Neste anexo encontram-se imagens da MCCA. 

 

Figura 40 - Ligação entre as duas bombas hidráulicas. 

 

 

 

Figura 41 - Ligação de eixo cardan. 
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Figura 42 - Eixo Traseiro. 
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B. Anexo II 

Neste anexo apresentam-se imagens obtidas da modulação em SolidWorks da MCCA com 

as soluções propostas já implementadas da MCCA actual 

 

(a) Antes das alterações. 

 

 

(b) Depois das alterações. 

Figura 43 - MCCA antes e depois das alterações propostas. 
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(a) Antes das alterações. 

 

 

 

(b) Depois das alterações. 

Figura 44 - MCCA antes e depois das alterações propostas (2). 
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C. Anexo III 

Neste anexo encontram-se os desenhos técnicos dos componentes projectados. 

Nota: Toda a modulação e respectivos desenhos foram realizados em software Solid Works. 
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Figura 45 - Conjunto MCCA. 
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Figura 46 - Conjunto Tapete e Calha. 
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Figura 47 - Calha Suporte Ventilador Fêmea. 
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Figura 48 - Calha Suporte Ventilador Macho. 
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Figura 49 - TT Lateral Traseiro. 
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 Figura 50 - Pára-azeitonas. 
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Figura 51 – Suporte Tapete Traseiro. 


