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Resumo: A automatização de processos é um fator crucial em qualquer 
empresa, no agronegócio não é diferente já que há uma busca constante por 
certificações internacionais, aumentando a procura pela automatização de 
processos. O presente trabalho tem por objetivo apresentar a elaboração de 
um protótipo de máquina para lavagem de contentores plásticos em uma 
fazenda produtora de mamão localizada na cidade de Bom Jesus da Lapa – 
BA. A concepção desse maquinário seguiu a lógica da construção sustentável 
de um protótipo que torna possível a limpeza das caixas e extração de 
resíduos. Para esse estudo foi necessário analisar o transporte nas caixas de 
plástico desde a colheita da fruta até a chegada na casa de empacotamento, 
assim como a limpeza das frutas. Para que isso fosse possível realizou-se 
visitas na fazenda, análise dos contentores e dimensionamento com o intuito 
de elaborar o esboço da máquina. Obtendo-se resultados de ordem teórica, 
atendendo as normas, tais como a NR – 17 e estabelecendo dimensões 
padrões para o equipamento. Desta forma o protótipo, proporcionará a redução 
na quantidade de água utilizada no processo, já que a fruta será armazenada 
em contentores limpos, consequentemente gerando uma economia financeira. 
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1. Introdução 

A fruticultura brasileira abrange a cadeia produtiva que envolve desde a 
fabricação de insumos, a produção nas fazendas, a sua transformação até o 
consumo. A dinâmica da inovação tecnológica produz efeitos ao longo de toda 
essa cadeia impactando os diversos atores/segmentos com efeitos importantes 
sobre a sociedade e o meio ambiente. Só em relação ao mamão, o Brasil 
exportou 3,5 mil toneladas em janeiro de 2016 (BRASIL, 2016). 

Durante o transporte do mamão em caixas plásticas, desde a coleta na 
plantação até o local de embalagem para expedição, a higienização é um fator 
fundamental para qualidade e, portanto, para comercialização das frutas. 
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Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de desenvolver um 
mecanismo de higienização automático aplicado a produção de mamão 
visando aumentar a competividade e evitar restrições com barreiras não 
tarifárias. 

 

2. Objetivo 

O presente estudo teve por objetivo apresentar o desenvolvimento e 
projeto de máquina de lavar contentores plásticos em uma fazenda produtora 
de mamão localizada na cidade de Bom Jesus da Lapa – BA que permita 
conseguir as certificações internacionais. 

 

3. Metodologia 

Por meio de visitas realizadas na fazenda, foi possível observar o 
transporte do mamão em caixas plásticas, bem como a assepsia das frutas, 
posteriormente foi feita uma análise dos contentores e dimensionamento a fim 
de obter um padrão para elaborar o esboço da máquina. 

Para a criação do protótipo foi necessário revisão em bibliografia 
especializada, bem como esboços de desenhos utilizando o software SketchUp 
que é um programa compatível com o IFC, formato de intercâmbio de modelos 
3D aceito por todos os softwares mais utilizados em todo o mundo. 

 

4. Resultados 

Foi construído um protótipo para a máquina de lavar caixas plásticas que 
recebeu o nome de “Lava Caixa”. O quadro 1 mostra os itens que devem 
constar na máquina, com seus respectivos preços. 

Quadro 1 - Composição da máquina 
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Fonte: Os autores, 2018. 

Utiliza-se do processo de soldagem de chapas de aço inox e de corte de 
chapas nos tamanhos especificados nas cotas do projeto. Para a montagem 
será utilizado a soldagem, chave de fenda, rebitadeira, máquina para torcer 
metal e um alicate. A máquina possui uma estrutura metálica que dá suporte a 
uma esteira com acionamento manual, um portas caixas higienizadas um 
recipiente para água límpida e outro para água com impurezas e um filtro de 
contenção de impurezas para que essa água seja reaproveitada. 

Figura 1 - Visão lateral do protótipo final 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

A figura 1 mostra o princípio de funcionamento da máquina, onde o 
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operador irá colocar as caixas na esteira, o movimento de avanço na esteira se 
daria por meio da colocação da caixa pelo operador impulsionado para frente e 
no final tem um sistema de armazenamento de contentores plásticos para que 
a caixa caia de forma amortecida. 

A operação da máquina também levou em conta os padrões normativos 
da NR-17 (Norma Regulamentadora nº 17), que visa a estabelecer parâmetros 
que permitam a adaptação das condições de trabalho às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de 
conforto, segurança e desempenho eficiente.  

Figura 2: Visão lateral do protótipo final 

 

Fonte: Os autores, 2018. 

As normas utilizadas e exigidas em cada processo é a norma da ABNT 
NBR 10474:2015, Norma DIN EN ISO 15614-7 e outras normas relacionadas a 
soldagem de chapas de aço. A máquina quando pronta tem às seguintes 
dimensões: 4,5m x 1m x 1m (comp. x larg. x alt.). 

 

5. Conclusão 

A elaboração da máquina de lavar caixas plásticas é de suma 
importância para melhorar o processo de higienização dos contentores, 
acarretando também na redução do custo de lavagem das frutas que irá 
impactar diretamente no preço do produto final, porque além de todos esses 
benefícios citados, essa máquina vem para substituir a máquina industrial que 
seria comprada em uma empresa que não possuía um padrão específico de 
tamanho de caixa, onde também seu preço de aquisição é alto. Enquanto o 
protótipo que mesmo trazendo menos tecnologia em sua composição, atende à 
demanda de lavagem de caixa com eficiência e praticidade, trazendo um custo 
para sua fabricação bem baixo e fazendo com que a empresa consiga os selos 
de exportação se adequando ao mercado internacional.  
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