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RESUMO 
 

Dentro de vários segmentos da indústria, a limpeza e sua manutenção são 
problemas encontrados, tendo que ser alocada mão de obra e recursos para se 
manter os níveis exigidos. Este trabalho está tratando da elaboração de um kit de 
adaptação para instalação de um sistema de varrição mecanizado em 
empilhadeiras, assim se utilizando de um tempo ocioso (movimentação da máquina) 
para realizar uma tarefa adicional, sem a necessidade de outro operador para isto. 
Foram elaboradas algumas alternativas para a solução do problema de pesquisa, 
sendo efetuada uma análise da que melhor se encaixa nos objetivos estabelecidos, 
também avaliando possíveis mercados para o produto. Examinando um modelo de 
empilhadeira, que se deseja instalar o sistema, foi delimitada as dimensões 
máximas, para então projetar os componentes mecânicos responsáveis pelos 
acionamentos dos mecanismos de varrição, tanto das escovas laterais como da 
escova central. Em paralelo ao projeto mecânico, foram dimensionados e escolhidos 
os componentes hidráulicos, para então ter o projeto do sistema de varrição 
completo finalizado e assim resolvendo o problema de pesquisa estabelecido e 
atendendo aos objetivos propostos.  
 
Palavras – chave: Varredeira, hidráulica e adaptação de equipamento. 
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ABSTRACT 
 

Within many segments of the industry, cleaning and its maintenance are a problem, 
having to be allocated manpower and resources to maintain the required levels. This 
work is dealing with the production of an adapter kit for installation of a sweeping 
mechanized system for forklifts, thus using an idle time (machine drive), to perform 
an additional task without the need for another operator for this. We made some 
alternatives to the search problem solution, and an analysis of that best fits the 
established objectives, also evaluating possible markets for the product. Examining a 
forklift model that you want to install the system was defined maximum dimensions, 
and then design the mechanical components responsible for the sweeping drive 
mechanisms, both of the side brushes and the main brush. In parallel to the 
mechanical design, were chosen and dimensioned hydraulic components, and then 
have the complete sweeping system design finalized and thus solving the 
established research problem and meeting the proposed objectives. 
 
KeyWords: Sweeper, hydraulic and equipment adaptation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em uma era, em que não só a produção, mas, também a qualidade 

ambiental é algo muito importante para as empresas e para as pessoas. O meio 

ambiente, já não representa mais uma fonte inesgotável de recursos a muito tempo, 

percebemos, que se não preservado e dado a atenção que é fundamental logo se 

esgotará (NIELLO et al., 2005). 

Com esse pensamento, as empresas buscam cada vez mais os cuidados 

ambientais, não só pela conscientização ecológica, mas, porque os seus 

consumidores exigem isso, assim surgem as certificações ambientais, sendo a mais 

importante constituída pelas normas da série ISO 14000, a qual garante segundo 

(CASTRO et al., 2004) um "passaporte verde" para os negócios nos mercados 

modernos. 

As indústrias estão investindo cada vez mais na limpeza dos ambientes fabris, 

quando se trata de grandes áreas, a limpeza manual se torna inviável, assim sendo 

necessária a mecanização desta tarefa, para isto, diversos equipamentos já foram 

desenvolvidos, dentre eles: varredeiras industriais, aspiradores de resíduos, 

lavadoras de alta pressão, entre outros. 

As varredeiras são utilizadas em pequena escala a muitos anos, tem-se 

registros de patente de projeto deste equipamento desde os anos 20, muito se 

evoluiu desde então e atualmente esses equipamentos já são bem mais presentes 

dentro das industrias. Porém, ainda são vistos mais como um equipamento supérfluo 

do que como algo essencial, esta afirmação pode se justificar devido ao valor de 

aquisição, dedicação exclusiva de um operador para a atividade de limpeza, entre 

outros. 

As empilhadeiras diferentes das varredeiras, quando necessária à sua 

aplicação se tornam indispensáveis, fazendo com que, em muitos casos, seja mais 

fácil conseguir justificar o investimento em um equipamento deste tipo. 

Como foco central deste projeto, a ideia é criar um kit de adaptação de uma 

varredeira industrial, sendo um acessório para instalação em empilhadeiras, o qual 

não afetará em nada as características originais da mesma, como a movimentação 

de cargas ou o percurso de manobras, apenas acrescentará a funcionalidade de 

varrer e coletar resíduos sólidos. 
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Diante ao explanado, surge o problema de pesquisa: Como desenvolver o 

projeto de um sistema de varrição mecanizado adaptado em uma empilhadeira? 

Normalmente dentro das industrias, as empilhadeiras percorrem grandes 

distâncias dentro de um dia de trabalho, quando dotadas do implemento proposto 

neste trabalho, não só passarão pelo seu trajeto rotineiro, como também irão 

promover a limpeza do mesmo, trazendo benefícios dentro de um período 

considerado ocioso. 

Agregando esta função, pretende-se reduzir o custo de implantação e de 

operação do sistema de limpeza por varredeira, pois, a aquisição do kit de 

adaptação, será bem inferior ao valor de um implemento destinado somente a 

varrição. Também, não será necessário um operador em tempo integral nesta 

função. 

O objetivo geral deste trabalho, é o desenvolvimento de um sistema de 

varrição mecanizado, capaz de ser adaptado em uma empilhadeira, sem 

comprometer o seu funcionamento. Em consequência aos requisitos já citados, tem-

se como objetivos específicos: 

a) Analisar os sistemas de varrição já empregados nos equipamentos atuais, 

buscando o mais compacto possível e fazendo as melhorias que possam 

surgir; 

b) Escolher um modelo de empilhadeira para fazer o estudo de aplicação do 

implemento, verificando a sua viabilidade; 

c) Selecionar os modelos de atuadores empregados no projeto, buscando o 

mais confiável e economicamente viável; 

d) Levantar possíveis empresas interessadas no sistema proposto aqui, fazendo 

uma pesquisa de mercado; 

e) Melhorar a eficiência energética, através da otimização de um equipamento 

desempenhando mais atividades. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento é a etapa onde o trabalho acadêmico acontece, através 

de pesquisas bibliográficas, para então fundamentar suas ideias aplicando os 

conhecimentos dentro de uma metodologia de trabalho, então, analisando e 

ponderando se os resultados obtidos atendem aos anseios propostos no trabalho. 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No referencial teórico, serão abordados tópicos pertinentes a este trabalho, 

tais como, conceitos de projeto, definição de empilhadeira, conceitos e 

características de varredeiras (este sendo o grande foco, pois pouco se encontra a 

respeito deste equipamento em livros ou trabalhos acadêmicos, somente em 

catálogos de fabricantes), entre outros.  

 

2.1.1 Engenharia de Projetos 

 

No nosso dia-a-dia nem nos damos conta, da quantidade de projetos que 

estamos envolvidos, seja na vida profissional, pessoal ou acadêmica. Basicamente 

um projeto se caracteriza por uma ideia que tenha início e resulte em algo, seja criar 

um produto, um método, um serviço, enfim que tenha um resultado exclusivo 

(GORGES, 2007). 

Norton (2013, p.3) define projeto de engenharia como: "O processo de 

aplicação de várias técnicas e princípios científicos com o intuito de definir um 

dispositivo, um método ou um sistema suficientemente pormenorizado para permitir 

sua realização". 

Budynas, Mischke, Shigley (2005, p.26) define projetar como: 

 
Projetar consiste tanto em formular um plano para a satisfação de 
uma necessidade específica quanto em solucionar um problema. Se 
tal plano resultar na criação de algo tendo uma realidade física, então 
o produto deverá ser funcional, seguro, confiável, competitivo, 
utilizável, manufaturável e mercável. 
 

Todas essas características citadas por Budynas, Mischke e Shigley podem 

ou não serem atendidas em um projeto, vale lembrar que para todo o projeto, existe 

um ou mais problemas envolvidos, estes justificando os esforços empregados no 
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mesmo, mas, deve-se ter ciência, que algumas vezes, na conclusão de um projeto, 

não seja possível solucionar os problemas propostos. Isso tendo diversos fatores 

que possam influenciar, tais como: o projetista pode não ser criativo o suficiente, 

torna-se economicamente inviável, falta de tecnologia à época em que foi projetado, 

enfim, fatores que podem não levar a soluções viáveis (BUDYNAS, MISCHKE, 

SHIGLEY, 2005). 

Norton (2013, p.4) comenta que: 

 
O objetivo final do projeto de máquinas é dimensionar e dar forma às 
peças (elementos de máquinas) e escolher os materiais e os 
processos de manufatura apropriados, de modo que a máquina 
resultante possa desempenhar a função desejada sem falhar. Isso 
requer que o engenheiro seja capaz de calcular e de prever o modo e 
as condições de falha de cada elemento e, então, projetá-lo para 
prevenir tal falha.  
 

2.1.2 Empilhadeira 

 

A empilhadeira é um veículo automotor que utiliza gasolina, álcool, diesel, 

GLP1 ou mesmo eletricidade para desempenhar a sua função, no qual basicamente 

é movimentar, transportar e sustentar cargas, para isto, utiliza garfos e outros 

dispositivos que permitem essa movimentação de materiais, tanto no sentido 

horizontal como vertical, carregando e/ou empilhado (NASCIMENTO, PINHEIRO, 

2009). 

 

Figura 1 – Componentes da empilhadeira 
 

 
Fonte: (ALMEIDA, 2016). 

_______ 
1 GLP - Gás Liquefeito do Petróleo muito usado como combustível industrial para 
empilhadeiras. 
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A Figura 1 representa os componentes básicos de uma empilhadeira, os itens 

1,2,3,6 e 7 compõem o sistema de elevação e movimentação horizontal e vertical de 

carga, utilizando um atuador hidráulico linear para promover os movimentos e 

através de polias e correias ou correntes, tem-se um ganho mecânico do sistema 

(DEMICHEI, 2014). 

O item 4 representa o controle destes atuadores citados anteriormente, onde, 

através de alavancas, são pilotadas mecanicamente, eletricamente ou 

hidraulicamente as válvulas que acionam os cilindros hidráulicos. 

O sistema hidráulico, apresentado pelo número 5, na verdade está espalhado 

pelo equipamento, pois, é composto de bomba hidráulica, válvulas direcionais, 

mangueiras e cilindros hidráulicos. 

Os itens 8,9 e 10 são partes estruturais da empilhadeira, que tem a função 

tanto de suporte para motor, contrapeso, banco, mastro, etc., como também a 

intenção de proteger o operador e o equipamento, por exemplo a parte traseira da 

empilhadeira onde está o contrapeso, tem um formato de arrestas arredondas, para 

evitar danos em possíveis colisões com determinados objetos nas manobras em 

corredores ou espaços reduzidos (DEMICHEI, 2014). 

 

2.1.3 Varredeira 

 

A varredeira foi concebida basicamente para limpar através do processo de 

varrição em pisos lisos e sólidos, em espaços públicos e industriais, 

desempenhando também a coleta de poeiras e detritos leves, em condições 

seguras, avaliadas por um operador qualificado (TERRA 4300, 2009). 

Pode-se subdividir as varredeiras em dois grupos básicos, as que o operador 

conduz o equipamento caminhando e as que ele está embarcado. Quando é 

necessário limpar grandes áreas, o modelo de operador embarcado é o melhor, 

pois, a velocidade de varrição é bem superior (WELFAUX, 2016). A maioria dos 

fabricantes estabelecem o nome para ambos equipamentos (operador caminhando 

ou embarcado) como varredeira industrial, porém, neste trabalho o foco será para 

equipamentos com operador embarcado. 

O funcionamento destes equipamentos é basicamente a combinação de 

varrição mecânica, através das escovas laterais e da escova principal, juntamente 

com um sistema de vácuo e aspiração (WELFAUX, 2016). 
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A Figura 2 ilustra o funcionamento de uma varredeira industrial, onde tem-se 

segundo Nilfisk (2015, p.18): 

 
1-Escova lateral, a escova lateral concentra a sujeira na parte central 
dianteira: não há nenhum tipo de aspiração e na realidade não 
recolhe nada, simplesmente desloca o material.2-Escova principal 
cilíndrica, esta é a peça mais importante da máquina, já que é o 
dispositivo que recolhe fisicamente a sujidade e a lança até ao interior 
do depósito. Quanto maior for a escova principal mais rápida será a 
máquina.3-Sistema de flap basculante, é um dispositivo desenhado 
para permitir o acesso de materiais volumosos ao espaço à frente da 
escova principal.4-Depósito, o depósito é o local onde se carregam 
os materiais; quanto maior for o depósito, maior autonomia terá a 
varredeira. Existem dois tipos de descarga: Manual, no caso das 
varredeiras pequenas, e hidráulica, para os modelos de maior 
dimensão.5-Aspiração, este é outro fator chave de uma varredeira. 
Na realidade uma boa aspiração garante um funcionamento sem pó. 
Garante também que não haverá pó no solo depois da passagem. O 
sistema de aspiração é composto de:6-Turbina: Garante o vácuo 
necessário.7-Filtro: Limpa o ar aspirado antes de o devolver 
aoambiente.8-Batedor de filtro, sistema para desprender partículas 
sólidas do filtro. 
 

Figura 2 – Funcionamento de uma varredeira 

 

 
Fonte: (NILFISK, 2015) 

 

Outros aspectos importantes nas varredeiras é o posicionamento do depósito 

de resíduos coletados, que podem seguir dois modelos: um posicionado pós escova 

principal e outro posicionado à frente da escova principal. Nos pós escova tem-se as 

seguintes vantagens: maior capacidade, pois, utiliza melhor o espaço do depósito; 
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melhor visibilidade e maior segurança, isto em função do depósito ficar na parte 

traseira do equipamento, não obstruindo a linha de visão do operador; melhor 

eficiência com pequenos sólidos e folhas. Nos modelos pré escova, pode-se citar 

vantagens como: captação de grande porte, devido ao fato destes não necessitarem 

rodar sobre a escova; velocidade de varrição maior; melhor eficiência com pó e 

resíduos pesados, pois a distância da escova até o depósito é menor (NILFISK, 

2015). 

 

Figura 3 – Posicionamento de depósitos de varredeiras 

 

 
Fonte: (NILFISK, 2015) 

 

A Figura 4 e Figura 5 mostram componentes da varredeira modelo Exterra® 

da empresa Nilfisk-Advance Inc. 

 

Figura 4 – Componentes da varredeira 

 

 
Fonte: (EXTERRA, 2009) 
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Figura 5 – Componentes da varredeira 

 

 
Fonte: (EXTERRA, 2009) 

 
Tabela 1 – Componentes da varredeira 
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2.1.4 Hidráulica 

 

Desde as mais remotas eras, o conhecimento sobre a energia contida nos 

fluídos e a sua utilização econômica têm sido um dos fatores primordiais para o 

desenvolvimento da humanidade (HENN, 2012). 

A hidráulica propriamente dita é a ciência que estuda líquidos em escoamento 

e sob pressão, quando se trata de óleo como fluído, é denominado como óleo-

hidráulica (FIALHO, 2003). 

Segundo Stewart (2013) uma característica favorável no uso de um sistema 

óleo-hidráulico é a lubrificação que este óleo promove, assim evitando oxidação e 

também se utilizando da propriedade de incompressibilidade, garantindo que o seu 

volume não se altere quando a pressão for variada. 

De acordo com Fialho (2003, p.31): “ os sistemas hidráulicos são 

empregados, quando os sistemas mecânicos e/ou elétricos se tornam impossível ou 

quando uma força grande é exigida em uma área relativamente pequena. “ 

A Figura 6 representa um esquema geral de um sistema hidráulico, onde a 

fonte de energia pode ser a mais diversa possível, como elétrica, motor à 

combustão, eólica, entre outras; no grupo de geração, segundo Fialho (2003) tem-se 

o reservatório, filtros, bombas, motores, acumuladores, intensificadores de pressão e 

outros acessórios; para Parker (2001) o grupo de controle é composto por comandos 

e válvulas, que podem ser direcionais, de controle de pressão ou fluxo, entre outras; 

no grupo de ligação Parker (2001) define como integrantes as conexões, tubos e 

mangueiras; já no grupo de atuação tem-se os cilindros (atuadores lineares), 

motores hidráulicos e osciladores Fialho (2003), que basicamente atuam na 

transformação da energia hidráulica em mecânica. 

 

Figura 6 – Esquema geral de um sistema hidráulico 

 

 
Fonte: (PARKER, 2001) 
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2.1.4.1 Bombas de deslocamento positivo 

 

Estes tipos de bombas, também podem ser chamados de bombas 

volumétricas. A transferência de energia para o líquido ocorre através do contato 

físico propriamente dito, de um dos elementos mecânicos da bomba, seja ele um 

êmbolo ou pistão, um dente de engrenagem, um parafuso, um lóbulo, uma palheta 

ou uma membrana, estes, agem no deslocamento de um volume (fixo ou ajustável, 

dependendo do modelo de bomba) do fluido em direção a tubulação de recalque 

(HENN, 2012). 

Para Çengel, Cimbala (2015, p.788): “a finalidade de uma bomba é adicionar 

energia a um fluido, resultando em um aumento da pressão do fluido, não 

necessariamente em um aumento da velocidade do fluido através da bomba”. 

As bombas de deslocamento positivo, são as mais adequadas para 

transmissões que exijam mais força, pois, elas têm uma vedação efetiva entre as 

portas de entrada e saída, assim garantem o fluxo contínuo do fluido, independente 

das resistências que tenham no circuito, em consequência, a capacidade de 

suportar pressões aumenta (MOREIRA, 2012). 

De acordo com Henn (2012, p.421) “pode-se classificar as bombas de 

deslocamento positivo, de acordo com o tipo de movimento do elemento transmissor 

de energia”. 

 

Figura 7 – Classificação dos tipos de bombas 

 

 
Fonte: (HENN, 2012) 

 

Normalmente para escolha de uma bomba e análise de seu desempenho, 

considerando um escoamento incompressível, vários fatores devem ser 
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considerados, tais como: a vazão volumétrica, pressão de trabalho, cargas do 

sistema, ambiente externo, enfim, fatores que influenciam na decisão de escolha de 

uma bomba (ÇENGEL, CIMBALA, 2015). 

 

2.1.4.2 Motor hidráulico 

 

O motor hidráulico é um atuador do tipo rotativo, que basicamente transforma 

energia hidráulica, proveniente de um fluido em movimento e com certa pressão, em 

energia mecânica sob a forma de torque e rotação (FIALHO, 2003). 

Sua forma construtiva é bem semelhante a uma bomba, porém 

desempenhando o papel contrário, ou seja, consumindo energia hidráulica e não 

gerando (FRANCO, 1987). 

Quanto aos tipos de motores, pode-se relacionar semelhantes as bombas 

também, podem ser unidirecionais (girar em sentido único) ou bidirecionais (girar em 

ambos sentidos). Eles podem ter sua vazão fixa (engrenagens, palhetas, pistões 

entre outros) ou variável (palhetas, pistões) (FIALHO, 2003). 

Existem três características básicas nos motores hidráulicos, quem tem 

relação direta umas com as outras, são elas: 

§ Deslocamento, que fundamentalmente é a capacidade de fluido que o motor 

utiliza em uma rotação, sendo esta grandeza normalmente expressa em litros por 

rotação (l/rot) ou centímetros cúbicos por revolução (cm³/rev) (FIALHO, 2003). 

§ Torque, nos motores hidráulicos, não precisa necessariamente ter 

movimento para se ter torque, pois, inicialmente é necessário um torque para vencer 

a força de atrito e a resistência da carga (FRANCO, 1987). 

Segundo Franco (1987, p.188): “o torque está sempre presente no eixo de 

acionamento e será igual à carga multiplicada pelo raio, uma dada carga dará ensejo 

a um torque menor, no eixo, se diminuirmos o raio. ” 

O momento ou torque pode ser calculado pela equação 1: 

 

                                                              M = F × l                  (1) 

 

Onde: 

M: Momento ou Torque dado em (Nm); 

F: Força ou Carga em (N); 
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l: Distância em (m). 

  

§ Pressão, este é um fator que é diretamente ligado ao torque e ao 

deslocamento, pois, a pressão em um motor sobe à medida que o torque aumenta, 

porém, com um motor de deslocamento maior é possível ter um certo torque com 

uma pressão menor, comparado a um de pequeno deslocamento (FIALHO, 2003). 

Para calcular a vazão necessária dos motores hidráulicos, utiliza-se a 

e[\]^_` 2 abdfdghi 2006jk 

 

                                                         Q = 
V × n

1000 × !vol
                                               (2) 

 

Onde: 

Q: Vazão ou Fluxo volumétrico em (l/min); 

V: Deslocamento nominal em (cm³/rev); 

N: Rotação de saída do motor em (rpm); 

!vol: Rendimento volumétrico (de 0,9 a 0,95). 

 

Tanto para calcular a pressão do motor, como o torque, utiliza-se a equação 3 

abdfdgh, 2006)k 

 

                                 Mab  = 
∆p × V × "mh

200 × π
 (3) 

 

Onde: 

Mab: Torque de saída do motor em (daNm = 10 x Nm); 

∆p: Diferença de pressão entre entrada e saída do motor em (bar); 

V: Deslocamento nominal em (cm³/rev); 

!mh: Rendimento mecânico hidráulico (de 0,9 a 0,95). 
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2.2 METODOLOGIA E MATERIAIS 

 

Nos próximos tópicos, será abordado efetivamente a solução para os 

objetivos e delimitações propostas para este trabalho, seguindo uma metodologia 

própria para levantar ideias, analisa-las e então trabalhar na que melhor se 

enquadre nas pretensões deste trabalho. 

 

2.2.1 Brainstorming de Possíveis Soluções 

 

Quando se pensa em projetar algo, normalmente nos vem à cabeça várias 

possíveis soluções, avaliar qual é a melhor nem sempre se torna uma tarefa fácil, 

pois, para isto, avalia-se vários aspectos, tais como, custo de instalação, custo de 

aquisição, estética, complexidade de uso, manutenção facilitada, entre outros. 

Neste projeto, levantou-se algumas alternativas para a implementação do 

sistema de varrição acoplada a empilhadeira, os quais foram evidenciados alguns 

aspectos positivos e negativos para cada alternativa. Os próximos parágrafos 

relatam as ideias básicas. 

 

2.2.1.1 Acoplado ao garfo 

 

Nesta primeira ideia, o implemento proposto, foi acoplado ao garfo da 

empilhadeira. Na Figura 8 é possível ver um esboço do projeto quando acoplado a 

empilhadeira base. 

 

Figura 8 – Implemento acoplado ao garfo 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 
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Como pontos positivos, pode-se citar: a intercambialidade do implemento, 

podendo este, ser usado em diferentes modelos e marcas de empilhadeiras, sem a 

necessidade de modificações; a facilidade na manutenção e acesso ao 

componentes do implemento, por estar separado da empilhadeira, é fácil o alcance 

nas partes dos sistemas da varredeira para uma possível manutenção ajuste ou 

troca; boa visibilidade, mais uma vantagem por estar à frente da empilhadeira, 

assim, o operador está sempre vendo o implemento, evitando colisões e facilitando 

manobras. 

Um ponto negativo para a ideia descrita, é o uso exclusivo da empilhadeira 

para o processo de varrição, assim, de certa forma, já impossibilitando o uso desta 

concepção, visto que, um dos objetivos deste trabalho, é a aplicação do sistema, 

mantendo as funcionalidades de elevação e transporte de carga. 

Portanto, o implemento acoplado ao garfo, mostra-se ineficaz ante aos 

objetivos propostos. 

 

2.2.1.2 Acoplado a traseira da empilhadeira 

 

Esta concepção, traz o implemento de varrição, acoplado a parte traseira da 

empilhadeira. Na Figura 9 é possível ver uma ilustração da ideia, onde as escovas 

laterais foram removidas, ficando somente a escova principal. 

 

Figura 9 – Implemento acoplado a traseira da empilhadeira 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 
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Neste projeto, pode-se atribuir como pontos positivos: a intercambialidade, 

nesta situação, também pode-se notar, que há uma facilidade em acoplar esse 

sistema a diferentes tipos de empilhadeiras, entretanto, não é tão intercambiável 

como o modelo anterior (nos garfos da empilhadeira), porém, dependendo de como 

o projeto seja executado, isso pode ser facilitado; melhoria no contrapeso, esse 

aspecto pode ser considerado positivo, no sentido de que pode-se eliminar uma 

parte ou totalmente o contrapeso original da empilhadeira dependendo do peso do 

sistema, assim otimizando a estrutura; funcionalidade de movimentação de carga 

mantida, como este projeto é na traseira da empilhadeira, não afeta em nada a 

movimentação de carga a través dos garfos. 

Como aspectos negativos para este projeto, pode-se citar: dificuldade em 

manobras, por ter um volume protuberante na traseira da empilhadeira, pode 

dificultar as manobras em espaços pequenos; facilitar a colisão do sistema de 

varrição, pois estando atrás da linha de visão do operador, está mais suscetível a 

possíveis esbarrões; redução de espaço do sistema de varrição, para não alongar 

muito o comprimento da empilhadeira, deve-se usar o mínimo de espaço possível, 

assim, dificultando o projeto; possível comprometimento na estabilidade da 

empilhadeira se eliminado o contrapeso totalmente ou em excesso. 

 

2.2.1.3 Acoplado no centro da empilhadeira 

 

Na ideia expressa pela Figura 10 é possível observar que, agora o sistema de 

varrição está acoplado no centro da empilhadeira, onde estão as vassouras laterais 

próximas aos pneus dianteiros e a vassoura principal logo atrás, próxima ao pneu 

traseiro. 
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Figura 10 – Implemento acoplado ao centro da empilhadeira 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 

 

Os pontos positivos observados são: raio de manobras não afetado, o sistema 

está localizado na região central da empilhadeira, não sendo necessário 

prolongamento ou qualquer outra alteração nas dimensões, que influenciariam 

dificultando as manobras da empilhadeira em locais com pouco espaço; esta 

posição também contribui, no sentido de o operador não precisar cuidar de possíveis 

colisões, não há nenhum componente saliente a estrutura base da empilhadeira; 

movimentação de carga plena, como um dos requisitos do projeto foi a manutenção 

da capacidade de transporte de carga, esta proposta traz esta função inalterada. 

Pontos negativos: dificuldade no acesso aos componentes do sistema, para 

possíveis manutenções ou trocas de componentes, este esboço, se mostrou um 

pouco mais complexo quanto a acessibilidade dos elementos do sistema de 

varrição; ao contrário das ideias anteriores, esta mostrou-se difícil quanto a 

intercambialidade, pois, trata-se de uma customização, exclusiva para cada modelo 

de empilhadeira, é claro que os componentes podem ser os mesmos, porém, a 

disposição deles na empilhadeira, pode mudar de um modelo para o outro; a 

compactação do sistema de varrição também é um ponto negativo, pois, como o 

espaço é bem restrito, dificulta a instalação de todos os componentes na região 

demonstrada no esboço. 
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2.2.2 Analise das Ideias Apresentadas 

 

Esta análise foi feita, levando em conta os requisitos levantados nos objetivos 

deste trabalho, como também, alguns critérios como inovação, possível atratividade 

de mercado, estética, facilidade na operação, entre outros. 

Como já mencionado, a primeira ideia, por ocupar os garfos da empilhadeira, 

já não atente ao proposto neste trabalho, portanto, foi descartada. Cabe salientar, 

que existem modelos comercializados no mercado, os quais são similares a 

concepção. 

l` men\op` qs`teu`i ]v`qw]p` ] us]mexs] p] eyqxwz]pexs]i ]ueope\ ] [\]me

u`p`m `m se[\xmxu`mi {xv]op` ]qeo]m ] q]sue `qes]vx`o]wi o` meouxp` pe y]o`|s]m p]

eyqxwz]pexs]i v`y` \y q`ou` {s]v`} Fazendo pesquisas de patentes, foi encontrado 

\y qs`teu` m`| ] q\|wxv]^_` (US 5416949 A) de 1994, que é similar a este proposto 

o] xpex] 2i ]qem]s pe o_` ues mxp` eov`ous]p` oeoz\y xyqweyeou` `\ e[\xq]yeou`

v`yesvx]wx~]p` ]u\]wyeoue} �x]oue ]` e�q`mu` oemue q]s�ns]{`i levando em conta a 

[\emu_` pe xo`�]^_` uevo`w�nxv]i este modelo também foi descartado. 

Foi escolhida a terceira concepção, para dar andamento ao projeto proposto 

neste trabalho, pois este, atente aos requisitos e nas pesquisas feitas não se 

identificou nenhuma patente ou comercialização de produto similar, atribuindo assim 

a princípio um caráter inovador a esta ideia.  

 

2.2.3 Analise de Viabilidade de Mercado 

 

Um produto sem um mercado promissor, está fadado ao fracasso. Para testar 

a viabilidade e interesse do mercado para o nosso potencial produto, foi elaborado 

um questionário (com base em uma pesquisa quantitativa) e este encaminhado para 

diversas pessoas de vários segmentos da indústria, somando um total de 31 

pessoas que responderam. O apêndice A exibe as perguntas feitas no questionário 

citado. O Gráfico 1 expressa quais as diferentes áreas das pessoas que 

responderam à pesquisa. 
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Gráfico 1 – Diferentes áreas dos entrevistados 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 

 

A maioria das empresas dos entrevistados, tem em média de 3 a 5 

empilhadeiras, que normalmente são próprias com operador próprio também as 

quais trabalham em torno de 6 a 8 horas por dia. Também foi questionado a respeito 

das varredeiras, em média as empresas possuem 1 a 2 varredeiras, sendo tanto a 

varredeira quanto o operador próprio da empresa, tendo uma carga de trabalho 

diário de menos de 6 horas. 

O Gráfico 2 representa o grau de importância que cada um atribuiu ao 

processo de varrição na sua empresa. Sendo a cor azul, não se pode ficar um dia 

sem este serviço; a cor vermelha, pode-se ficar um ou dois dias sem executar esta 

tarefa; a cor amarela, pode-se ficar uma semana sem varrer; e a cor verde, este 

serviço é irrelevante, não afeta nossa produção ou nosso produto. 

 

Gráfico 2 – Grau de importância do processo de varrição 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 
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Quando questionado, referente a quais os fatores de relevância, para a 

implementação de um sistema de varrição mecanizado, cerca de 58,3% consideram 

que o ambiente seria mais saudável, 83,3% acreditam que seriam evitados riscos de 

elementos contaminantes, 66,7% avaliam interesse para atender a normas ou 

sistemas de qualidade, 66,7% seria indicado para a melhora da estética da empresa 

e 25% ponderam a respeito de uma consciência ecológica e ambiental da empresa 

em que trabalham. 

Dos entrevistados, 100% acreditam que o processo de varrição mecanizado 

traz benefícios para a saúde dos trabalhadores e para a qualidade do produto que 

fabricam. 

Quanto a viabilidade de aplicação do sistema de varrição integrado a 

empilhadeira, 23,1% avaliam de forma positiva para novas empilhadeiras, 46,2% 

apontam de forma favorável, para empilhadeiras que a empresa já possua com a 

adaptação de kits de instalação, 15,4% dizem que não se aplica a empresa em que 

trabalham e 15,4% acharam interessante, porém, sua empresa já tem varredeiras 

suficiente para a sua demanda. 

Dentre os fatores levantados, que podem influenciar na decisão de compra de 

uma empilhadeira com esse sistema de varrição, ou na aquisição de um kit de 

adaptação para instalar em empilhadeiras que a empresa já possua, 91,7% 

consideram que o custo inferior a aquisição de um equipamento exclusivo para 

varrição seria um aspecto importante, 41,7% necessitam de um ambiente mais limpo 

na rota das empilhadeiras, 83,3% pensam na otimização de equipamento e mão de 

obra, 41,7% calculam redução de consumo de combustível como um fator crucial. 

O Gráfico 3 exibe uma estimativa de até quantos por cento os entrevistados 

julgam viável pagar pelo sistema de varrição, a cor azul, representa 15% a mais do 

valor da empilhadeira; a cor vermelha, representa 25% a mais do valor da 

empilhadeira; a cor amarela, representa 35% a mais do valor da empilhadeira; a cor 

verde, representa 45% a mais do valor da empilhadeira e a cor roxa, representa 

quem entende que o valor deveria ser inferior ao mínimo estabelecido na pesquisa.  
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Gráfico 3 – Estimativa de valor aceitável 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 

 

Com base na pesquisa realizada, foi possível identificar bastante interesse, 

principalmente, na elaboração de kits, que possam ser instalados em empilhadeiras 

que as empresas já possuem. Dos setores pesquisados, o alimentício é um grande 

potencial, visto a rigorosidade da higiene e partículas sólidas em suspenção, podem 

causar grandes problemas e prejuízos a este segmento da indústria. Já dentro do 

setor metal mecânico, as partículas em suspenção podem por exemplo contaminar 

óleo hidráulico, encrustar em superfícies não desejada entre outros, trazendo 

retrabalhos, desgastes prematuros e afetando a qualidade do produto fabricado. 

Então, vemos que existe um potencial mercado, tendo a necessidade de projetar um 

sistema de qualidade e ter um bom planejamento de vendas. 

 

 

2.2.4 Analise da Empilhadeira 

 

Para a análise de aplicação do implemento, foi utilizada uma empilhadeira da 

marca Yale, modelo GLP 050LX, ela possui um motor de combustão interna de 62hp 

e utiliza como combustível GLP. Para os atuadores de levantamento e deslocamento 

de carga, este equipamento utiliza energia hidráulica para isto, a qual é proveniente 

de uma bomba hidráulica, que está acoplada ao motor de combustão. Esta bomba 

fornece uma pressão máxima de 155bar. 
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Quanto a características operacionais, a empilhadeira possui, altura máxima 

de elevação 3792mm, deslocamento máximo lateral do garfo de 300mm, raio 

mínimo de manobra de 2216mm, altura do chassi ao solo de 160mm e capacidade 

de carga máximo de 2500kg. 

Um aspecto muito importante que não foi encontrado em catálogos, foi, o 

espaço interno disponível para a instalação do sistema de varrição e aspiração. 

Visto que este espaço já é ocupado em partes pelo motor à combustão, transmissão 

e outros componentes da empilhadeira. 

Nas Figura 11 e Figura 12, é mostrado o compartimento abaixo do banco do 

operador, onde foi analisado a aplicação do sistema de varrição. Notou-se que o 

espaço neste modelo de empilhadeira, é bem compacto, assim tendo que compactar 

os componentes da adaptação também. Foram feitas algumas medições, onde se 

concluiu que o espaço disponível para fixação das escovas laterais, foi de: largura 

de 250mm, profundidade de 225mm e altura de 315mm. Já para a alocação da 

escova central o espaço disponível foi de: largura de 425mm, profundidade de 

930mm e altura de 315mm. A Figura 11 mostra a referência para as dimensões 

acima citadas. 

 

Figura 11 – Compartimento abaixo do banco e dimensões 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 

Profundidade Altura 

Largura 
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Figura 12 – Visão em baixo do banco do operador 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 

 

Cabe salientar, que para cada modelo de empilhadeira, é necessária uma 

verificação para a instalação do sistema de varrição, pois, como serão necessárias 

transformações, furos e cortes, estes podem afetar estruturalmente a empilhadeira, 

assim inviabilizando a implementação. 

 

2.2.5 Determinação dos Componentes do Sistema de Varrição 

 

No projeto, foram utilizados componentes já empregados em varredeiras 

industriais comercializadas, pois assim, fica mais fácil a aquisição e a reposição dos 

mesmos. Porém, como se trata de um projeto de adaptação, alguns elementos 

foram projetados especificamente para a máquina base analisada, assim sendo, 

para cada equipamento a ser adaptado, é necessária uma análise de implantação 

do dispositivo de varrição. 

Dividiu-se os componentes utilizados em dois grupos para uma melhor 

organização, sendo o primeiro o mecânico e o segundo o hidráulico, segue a 

apresentação dos dois grupos. 
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2.2.5.1 Componentes mecânicos 

 

Dentre os principais componentes mecânicos utilizados, pode-se citar: as 

escovas laterais com diâmetro de 300mm, elas são confeccionadas em aço carbono, 

com cerdas em polímero e aço, pela empresa Nilfisk Advance; a escova central ou 

principal, têm diâmetro de 260mm e comprimento de 700mm, fabricada em aço 

carbono e cerdas em polímero e aço também fabricada pela Nilfisk Advance. 

Para fixar a escova lateral a máquina base, foi desenvolvido um suporte, este 

projetado para ser fabricado em chapas de aço ASTM A36, soldadas e 

posteriormente feitas as furações para fixação do motor hidráulico e junção do 

mecanismo como um todo ao chassi da empilhadeira, a Figura 13 exibe uma vista 

isométrica explodida do conjunto citado, mostrando cada componente com a sua 

respectiva descrição e quantidade a ser utilizada. 
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Figura 13 – Montagem do mecanismo da escova lateral 

  

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 

 

A Figura 14 mostra o mecanismo de sustentação da escova central, este 

exigiu um dispositivo um pouco mais complexo, pois o acionamento da escova se dá 

por meio de um entalhado de grande porte comparado ao eixo do motor, assim 

sendo, foi necessário projetar um eixo de acoplamento, em aço SAE 1045. O 

suporte do motor, como o da escova lateral, também utiliza chapas de aço ASTM 

A36, sendo necessária soldagem e usinagem posterior, tanto dos furos como da 

cavidade para assento do rolamento. No lado oposto ao motor, tem-se um suporte 

juntamente com um mancal, formando um mancal de rolamento, este com a 

finalidade de apoiar a escova. 
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Figura 14 – Montagem do mecanismo da escova central 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 
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2.2.5.2 Componentes hidráulicos 

 

Basicamente tem-se atuadores hidráulicos rotativos do tipo motores 

empregados em nosso equipamento, para as escovas laterais e para a escova 

central. 

Para se chegar a valores de pressão e vazão ao quais os motores serão 

submetidos, foi necessário descobrir qual o momento na ponta do eixo e qual a 

rotação de trabalho. 

Nas escovas laterais, foi considerada uma carga máxima de 10kg, ou seja, 

100N para gravidade de 10m/s² e o diâmetro da escova, como já foi mencionada é 

de 300mm, então a distância vai ser 0,15m, usando a equação 1 tem-se: 

 

M = 100 × 0,15 

M = 15Nm 

 

A escova central, foi considerada uma carga máxima de 20kg, então, 200N o 

diâmetro desta escova é 260mm, assim a fica em 0,13m, calculando agora o 

momento na escova central: 

 

M = 200 × 0,13 

M = 26Nm 

 

Depois de calculado os momentos, foi levantado quais as rotações de 

trabalho para estes motores, onde, através de medições realizadas em varredeiras 

industriais, chegou-se aos seguintes valores: escova lateral 80rpm e escova central 

250rpm. 

Como já mostrado anteriormente, nos desenhos das montagens dos 

mecanismos de acionamento, o motor hidráulico empregado no projeto, foi o OMS 

80 da Danfoss, este escolhido, pois é um motor muito confiável e custo 

relativamente baixo é o menor motor hidráulico desta linha que a Danfoss possui e 

atende muito bem as pressões e vazões que foram requeridas através dos cálculos 

abaixo. A respeito deste motor, ele tem deslocamento de 80,5cm³, máxima rotação 

contínua de 810rpm, torque máximo contínuo de 240Nm e potência máxima 

continua de 15,5kW ou 21,06cv. 
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Para calcular a vazão necessária em cada motor, foi utilizada a equação 2. 

Calculando para as escovas laterais tem-se: 

 

Q = 
80 × 80

1000 × 0,9
 

Q = 7,11l/min 

 

Calculando para a escova central tem-se: 

 

Q = 
80 × 250

1000 × 0,9
 

Q = 22,22l/min 

 

Usando o momento calculado para a escova lateral 15Nm ou 1,5daNm e 

substituindo na equação 3 tem-se: 

 

1,5 = 
∆p × 80 × 0,9

200 × π
 

∆p = 13,1bar 

 

Usando o momento calculado para a escova central 26Nm ou 2,6daNm e 

substituindo na equação 3 tem-se: 

 

2,6 = 
∆p × 80 × 0,9

200 × π
 

∆p = 22,7bar 

 

Com base nas pressões e vazões que foram calculadas, verificou-se que os 

motores aplicados atendem plenamente as solicitações e ficam em um regime de 

trabalho leve. 

Em sequência foram especificadas as válvulas direcionais para o 

acionamento dos motores, as mesmas devem ter piloto elétrico, para facilitar a 

instalação, outra característica importante é que os dois lados do motor devem estar 

ligados ao tanque quando não estiver em uso, isto para deixar o motor girar 

livremente e evitar cargas que possam surgir nos deslocamentos da empilhadeira 
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com o sistema de varrição desligado. O modelo escolhido foi a série cetop 03, 

código DF-A-02-2B4BL-D12 da Verion Óleo Hidráulica, no anexo A é possível ver o 

catálogo desta válvula. 

Na Figura 15 é possível ver um diagrama elétrico e hidráulico de acionamento 

do sistema de varrição, onde na parte superior encontra-se a lógica elétrica, que 

através de botões, energizam relés e estes por sua vez comando os solenoides das 

válvulas hidráulicas. Na parte inferior, tem-se a ligação hidráulica de cada motor das 

escovas na sua respectiva válvula e elas ligadas a bomba e ao tanque da 

empilhadeira. 

 

Figura 15 – Circuito eletro-hidráulico da varredeira 

 

 
Fonte: (PRÓPRIA, 2016) 
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2.3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

O projeto exposto neste trabalho, teve o intuito de direcionar uma solução 

para o problema de como se adaptar um sistema de varrição em uma empilhadeira. 

Aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Engenharia Mecânica 

e no decorrer do projeto pesquisando novas tecnologias e soluções, para que assim 

possa ser encontrada a melhor alternativa, dentro dos requisitos de confiabilidade, 

custo, segurança e eficiência. 

Analisando três ideias básicas e ponderando os pontos positivos e negativos 

de cada uma delas, chegou-se as seguintes conclusões, a primeira, foi descartada 

pois impossibilitava o uso dos garfos para transporte de cargas, apesar de ter pontos 

positivos consideráveis, tais como o fácil acesso aos componentes e a possibilidade 

de usar o equipamentos diferentes facilmente, porém, além do já citado problema 

como garfo, também já existem diversos fabricantes de equipamentos similares a 

este; a segunda  ideia, tem como vantagens aspectos similares a primeira ideia, tais 

como, acesso fácil a componentes, intercambialidade facilitada, entretanto, o espaço 

seria reduzido, para não aumentar muito o comprimento da empilhadeira e dificultar 

ainda mais a manobrabilidade, dificultaria a saída do ar que passou pelo motor 

resfriando-o, também foi encontrada uma patente registrada de um projeto similar, 

assim sendo esta ideia também descartada; na terceira concepção, se chegou a um 

conceito para o projeto, onde este, trouxe os aspectos importantes, tais como, não 

afetar o funcionamento da empilhadeira (dimensões, manobrabilidade, transporte de 

carga, etc.), estética agradável, caráter inovador ao projeto, é claro que este projeto 

tem pontos negativos, como manutenção dificultada, devido ao acesso aos 

componentes, dificuldade na adaptação a empilhadeira, em decorrência do espaço 

reduzido, contudo, esta foi a opção escolhida pelos critérios acima citados. 

Após a definição do esboço básico, foi feita uma análise do mercado, com 

algumas questões focadas a coleta de informações a respeito de empilhadeiras e 

varredeiras, bem como suas expectativas e anseios ao equipamento proposto e a 

necessidade dele em suas empresas. Com isso, foi mostrado um panorama de 

mercado e algumas diretrizes a serem seguidas. Também, foi possível observar, que 

algumas pessoas que responderam à pesquisa, sinalizaram que suas empresas 

teriam interesse neste projeto, tais como: BRF; Frameport; Vallourec; Adami; Cia 

Olsen TMO; Viposa; entre outras. O Gráfico 4 mostra em quais sentidos as 
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empresas estariam interessadas no implemento, o campo outros representa 

empresas que acharam o produto viável, porem já tem a sua demanda atendida 

atualmente com os equipamentos que tem. 

 

Gráfico 4 – Panorama de interesse no equipamento   

 

Fonte: (PRÓPRIO, 2016) 
 

Posteriormente foi analisado um modelo de empilhadeira, fazendo um 

levantamento de características presentes em catálogos e o mais importante, a 

avaliação do espaço físico livre para a instalação do implemento, onde foi 

constatado que o espaço é bem restrito, porém, com a proporção certa dos 

mecanismos, foi possível projetar eles para se encaixar dentro dos limites e sem 

afetar estruturalmente a empilhadeira. 

Estabelecidos os elementos mecânicos, foram efetuados cálculos para definir 

as vazões e pressões necessárias para os atuadores hidráulicos, estes escolhidos 

de acordo com critérios de confiabilidade, custo acessível e disponibilidade de 

mercado, além é claro de atender aos valores calculados. Também foi escolhido o 

modelo de válvula e seu piloto de acordo com as diretrizes do projeto, posterior a 

isso foi elaborado um diagrama de ligação elétrico e hidráulico. 

Chegando neste ponto, pondera-se como positiva, a solução do problema 

proposto, pois, foi idealizado um sistema de varrição, que pode ser adaptado a uma 

empilhadeira, mantendo as características básicas da mesma e cumprindo com a 

funcionalidade do implemento.  
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3 CONCLUSÃO 

 

Toda empresa busca se aprimorar as exigências do mercado, consciência 

ambiental, saúde coletiva, qualidade do produto, contaminantes provenientes de 

meios externos ou internos, são fatores que motivam a aplicação de sistemas mais 

rígidos de limpeza industrial, investir em equipamentos para isto, muitas vezes torna-

se inviável.  

Este trabalho teve o intuito de desenvolver um mecanismo de varrição, o qual, 

acoplado a uma empilhadeira, garante a ela uma funcionalidade a mais, visto que, 

normalmente estes equipamentos, passam a maior parte do seu turno de trabalho se 

movimentando. 

Foram levantados no primeiro capitulo deste trabalho, alguns conceitos 

básicos para justificar a necessidade deste, como também o problema de pesquisa e 

alguns objetivos delimitados. 

No segundo capitulo, foi elaborado um referencial teórico, com temas 

pertinentes a pesquisa, onde foi dada uma ênfase maior ao equipamento varredeira, 

pois este, pouco se acha conteúdo técnico disponível, apenas se limitando a 

manuais e catálogos de fabricantes. A metodologia de trabalho usada para elaborar 

o projeto da solução apresentada, bem como algumas análises, também se encontra 

nele. 

Avaliando a solução encontrada, é possível perceber que o problema de 

pesquisa, foi atendido. Porém, como todo projeto mecânico, este, deve ser testado 

para ver a sua eficiência na prática, onde sempre surgem dificuldades e melhorias a 

serem feitas. 

Contudo, a implantação desse implemento se justifica, visto que, será 

executada uma tarefa a mais, em um tempo, dito como ocioso, sem a necessidade, 

de alocação de mão de obra exclusiva para o processo de varrição, isto, 

consumindo praticamente o mesmo combustível que já estaria sendo usado. 
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APÊNDICE A – Pesquisa de Produto Realizada 

1) A empresa em que você trabalha, pertence a que área de indústria: 
a- Alimentício; 

b- Vestuário e Calçadista; 

c- Papel e Celulose; 

d- Madeireiro e Moveleiro; 

e- Metal-Mecânico; 

f- Farmacêutico; 

g- Automobilístico; 

h- Logística e Transporte; 

i- Mineração e Siderurgia; 

 

2j Quantas empilhadeiras a sua unidade fabril possui? 

a- 0-2 

b- 3-5 

c- 6-10 

d- 11-20 

e- 21 ou mais 

3) Quanto as empilhadeiras usadas na empresa elas são: 

a- Própria da empresa, com operador próprio; 

b- Terceirizado, com operador terceiro também; 

c- Terceirizado, com operado próprio; 

d- Nenhuma das opções. 

4) Qual o regime de trabalho das empilhadeiras? 

a- Menos de 6 horas diárias; 

b- 6 a 8 horas diárias; 

c- 8 a 12 horas diárias; 

d- 12 a 16 horas diárias; 

e- Mais de 16 horas diárias. 

5) Quantas varredeiras yev]ox~]p]m av`y` ] p] xw\mus]^_`j ] m\] \oxp]pe {]|sxw
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q`mm\x² 

]- Nenhuma 

b- 1-2 

c- 3-5 

d- 6-10 

e- 11 ou mais 

6) Quanto as varredeiras usadas na empresa elas são: 

a. Própria da empresa, com operador próprio; 

b. Terceirizado, com operador terceiro também; 

c. Terceirizado, com operado próprio; 

d. Nenhuma das opções. 

 

7j Qual o regime de trabalho das varredeiras? 

a- Menos de 6 horas diárias; 

b- 6 a 8 horas diárias; 

c- 8 a 12 horas diárias; 

d- 12 a 16 horas diárias; 

e- Mais de 16 horas diárias. 

 

8j Dentro do segmento que sua empresa atua, qual a xyq`su³ovx] [\e �`v´ ]usx|\x

q]s] ` qs`vemm` pe �]ssx^_` xop\musx]w² 

a- Essencial – não pode-se ficar sem este serviço nenhum dia; 

b- Importante – pode-se ficar 1 ou 2 dias sem executar esta tarefa; 

c- Pouco importante – pode-se muito bem ficar uma semana sem este mes�x^`� 

p- Irrelevante – emue uxq` pe mes�x^` o_` ]{eu] ` o`mm` qs`p\u` `\ o`mm]

qs`p\^_`� 

 

9j µ\]xm `m qsxovxq]xm {]u`sem [\e �`v´ ]�]wx] v`y` sewe�]ouem q]s] ] xyqw]ou]^_`

pe \y mxmuey] pe �]ssx^_` yev]ox~]p]² aPode mewevx`o]s y]xm pe \y] `q^_`j 

]- Ambiente mais saudável; 

b- Evitar riscos de elementos contaminantes; 

c- Exigência de normas ou sistemas de qualidade; 
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p- Melhorar a estética da empresa; 

e- Conscientização ecológica; 

 
10j�`v´ ]vsepxu] [\e ` qs`vemm` pe �]ssx^_` yev]ox~]p`i us]~ |eoe{�vx`m q]s] ]

m]¶pe p`m us]|]wz]p`ses e para a qualidade do produto que você fabrica? 

a- Sim; 

b- Não; 

c- Outro. 

 

11jl] m\] `qxox_`i \y] eyqxwz]pexs] v`y \y mxmuey] pe �]ssx^_` xouens]p`i ` [\]wi

não afeta em nenhum aspecto o funcionamento e performance da empilhadeira, 

é �x��ew pe mes ]qwxv]p` ey m\] \nidade fabril (vide ilustração)? 

a- Sim, para novos equipamentos; 

b- Sim, para as empilhadeiras que já tem-se com kits de adaptação; 

c- Não se aplica para a empresa em que trabalho; 

d- Outros. 

 

12jµ\]xm `m {]u`sem [\e q`pey xo{w\eovx]si o] pevxm_` pe v`yqs] pe \y]

empilhadeira com esse sistema de varrição, ou na aquisição de um kit de 

]p]qu]^_` q]s] xomu]w]s ey eyqxwz]pexs]m [\e ] eyqsem] t� q`mm\]² a�`pe 

mewevx`o]s y]xm pe \y] `q^_`j 

a- Custo inferior a aquisição de um equipamento exclusivo para varrição;

|- Necessidade de um ambiente mais limpo na rota da (s) empilhadeira (mj� 

v- Otimização de equipamento e mão de obra; 

d- Redução de consumo de combustível; 

 

13jAté que valor, você avalia ser viável este projeto? 

a- 15% a mais do valor da empilhadeira; 

b- 25% a mais do valor da empilhadeira; 

c- 35%a mais do valor da empilhadeira; 

d- 45%a mais do valor da empilhadeira; 
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Anexo A – Catálogo Eletroválvulas Direcionais Verion 
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