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“TRATOR AQUÁTICO PARA CORTE, REBOQUE E RETIRADA DE PLANTAS 

AQUATICAS E LIXO DE CORPOS HÍDRICOS” 

CAMPO DE APLICAÇÃO 

[001] A presente invenção se refere a um veículo 

aquático dotado de um sistema de corte, reboque e retirada de ilhas de vegetação 

aquática, também denominadas macrófitas. O equipamento é apropriado também para 

a retirada de materiais flutuantes, como lixo acumulado em ambientes hídricos 

poluídos, de maneira eficiente, rápida e sem a necessidade de trocas de ferramentas. 

DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA 

[002] Como é de conhecimento geral, as plantas 

aquáticas ou macrófitas fazem parte do ecossistema aquático onde desempenham 

papel fundamental nas pirâmides alimentares. Uma quantidade moderada e em 

equilíbrio de espécies nativas dessas plantas são responsáveis em realizar 

importantes tarefas nesses ecossistemas como a ciclagem de nutrientes, alimento 

primário na cadeia alimentar, auxílio na reprodução da fauna como fixadores na 

deposição de ovos (ovopisição), abrigo e refúgio para a comunidade de peixes e 

outros animais.  

[003] Porém, esse tipo de vegetação aquática, torna-se 

prejudicial quando o seu crescimento desordenado desencadeia problemas ao seu 

próprio ecossistema e na utilização desses corpos hídricos, como o acúmulo de lixo e 

outros sedimentos, alteração na qualidade da água para consumo, perda de água por 

evotranspiração das plantas, dificuldade à passagem da água reduzindo o seu fluxo 

natural, proliferação de vetores de doenças, eliminação de espécies de peixes 

causada pela desoxigenação, prejuízos ás usinas hidroelétricas na geração de 

energia, obstrução na captação de água, prejuízo ao laser, turismo e a pesca, 
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dificuldades na navegação, entre outras. Nestes casos as plantas aquáticas se tornam 

indesejadas, surgindo à necessidade de métodos de controle e manejo. 

[004] Esse tipo de fenômeno de multiplicação excessiva 

de vegetação aquática ou macrófitas, acontece devido a ações antrópicas com a 

combinação de quatro elementos principais, sendo excesso de nutrientes, geralmente 

por ação de esgotos e corrimento de enxurradas; luz e calor intensificados pelo efeito 

estufa; água em abundância, por se tratar de ambientes hídricos; oxigênio. Logo, esse 

tipo de vegetação aquática encontra-se em grande quantidade nos reservatórios de 

armazenamento de água, açudes, represas de abastecimento e tratamento, barragens 

de usinas hidroelétricas, canais de irrigação, tanques de piscicultura, sendo locais 

ideais para o seu desenvolvimento. Espécies exóticas invasoras trazidas de outras 

bacias hidrográficas, e até de outros países, também são causas dos crescimentos 

excessivos por encontrar ambientes propícios para a sua proliferação. 

[005] Uma vez que as macrófitas tenham se 

desenvolvido excessivamente em um corpo d’água, se faz necessária uma ação 

mecânica de retirada dessa vegetação. Porém, essas ações são dotadas de 

complexidade devido à dificuldade de se retirar a vegetação com raízes baixas 

estendidas ao fundo dos mananciais e o difícil acesso as vegetações afastadas das 

margens. O Controle mecânico dessas plantas tem sido a prática mais utilizada em 

algumas regiões, tanto em função das condições operacionais como por restrições 

ambientais a outros métodos como a aplicação de herbicida e a introdução de 

espécies exóticas para o controle biológico. 

[006] Inicialmente, esse processo de retirada de 

vegetações aquáticas, muitas vezes conhecido como dragagem, executava-se através 

de uma escavadeira localizada as margens do corpo d’água, a qual através do 

movimento de seu braço escamoteável realizava a retirada das macrófitas com o 
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auxílio de uma pá localizada nessa mesma extremidade. Entretanto esse processo de 

retirada não é eficiente, tendo em vista que as vegetações mais distantes da margem 

não são alcançadas por tal braço, e prejudicial pois durante a operação da 

escavadeira, juntamente com a deposição do material coletado as margens, há um 

efeito erosivo em todo contorno do corpo hídrico, eliminando árvores e vegetações 

nativas do local, havendo então uma grande degradação das áreas ao seu entorno 

denominadas Áreas de APP (Áreas de Preservação Permanente), que são 

extremamente importantes por protegerem as margens das represas e lagos evitando 

a erosão. Com isso se reforça a não eficiência do processo. 

[007] No intuito de melhorar a eficiência desse processo 

de dragagem, desenvolveram-se alternativas a utilização da escavadeira à margem do 

corpo d’água citado anteriormente. Uma dessas alternativas, descrita no documento PI 

1004100-1, apresenta um “Equipamento para retirada de Macrófitas, lixo flutuante e 

desassoreamento de ambientes aquáticos”, o qual consiste em termos gerais de um 

equipamento tal qual uma balsa flutuante, que permite a sua locomoção sobre o corpo 

d’água através do seu acoplamento em um barco rebocador e cujo convés contém 

uma retroescavadeira dotada de um braço hidráulico com um ângulo de liberdade de 

360º, o qual permite sua movimentação por toda a extensão da balsa. 

[008] Analisando tal equipamento, nota-se que o 

mesmo é restrito para corpos hídricos pequenos, estreitos e com obstáculos, devido 

ao seu tamanho e peso, além da dificuldade do seu transporte e inserção na água. 

Sua capacidade de manobra é reduzida por depender de um rebocador e por não 

atingir áreas estreitas e de pouca profundidade. Outro fator limitante é a sua 

locomoção na presença de obstáculos como tocos ancorados ao fundo, bancos de 

areia e pedras, prejudicando ainda mais o seu deslocamento. 
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[009] Foram apresentadas outras embarcações de 

recolhimento de macrófitas e detritos conforme documentos “DI 5301008-8”, “DI 

5901718-0 F”, “ BR 202014025028-5”. As respectivas embarcações contém na parte 

externa de sua proa uma concha perfurada que com o barco em movimento se 

enchem de detritos flutuantes. Ao se encher, a mesma se levanta, por um braço 

articulado, fazendo um giro de mais de 90º, trazendo para o interior da embarcação os 

detritos coletados dentro de uma caixa coletora em seu convés, conforme desenhos 

ilustrados em seus respectivos documentos. 

[0010] Analisando tais equipamentos citados, nota-se 

que os mesmos são limitados, não recolhendo ilhas flutuantes de plantas aquáticas, 

misturadas ou não com lixos, que estão aglomeradas com suas raízes emaranhadas. 

Ao tentar o recolhimento, as embarcações empurram as ilhas sem conseguir que o 

material entre na concha, se limitando então a trabalhos apenas de retirada de plantas 

aquáticas e detritos pequenos e soltos. Plantas Aquáticas com raízes ancoradas ao 

fundo também tem o seu recolhimento prejudicado. Outro fator que reforça a não 

eficiência dessas máquinas é por não conseguir carregar uma grande quantidade de 

plantas aquáticas devido ao seu pequeno compartimento de depósito no convés. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

 

[0011]  A presente invenção tem como objetivo 

apresentar um veículo aquático para manejo de vegetações aquáticas, lixo e outros 

corpos flutuantes, com as funções de corte, reboque e retirada do ambiente hídrico 

para o terrestre. 

[0012] O referido veículo aquático tem como 

característica principal, e que o diferencia dos demais veículos aquáticos, o fato de 

Petição 870160039349, de 26/07/2016, pág. 9/32



5 / 15 
 

não carregar plantas aquáticas para dentro da embarcação e sim aproveitar a sua 

flutuabilidade para rebocá-las até a margem onde serão retirados pela própria 

máquina, e ou por uma draga ou escavadeira em terra. Com isso o tamanho do 

invento se diferencia, sendo este consideravelmente menor que os demais, de fácil 

transporte e transferência para outros ambientes aquáticos. 

[0013] Outra característica do referido veículo, é que ele 

é equipado com ferramentas de manejo de plantas aquáticas, as quais permitem as 

ações de corte das ilhas emaranhadas e plantas ancoradas ao fundo, manipulação, 

transporte (reboque) e retirada desse material para ambientes terrestres, os quais 

também podem manipular e transportar outros materiais flutuantes tais como entulho, 

lixo e outros que possam se acumular nos corpos d’água. 

[0014] O referenciado veículo aquático possui também 

um sistema de propulsão própria, com sistemas de regulagem de profundidade e 

limpeza do propulsor, o que permite a navegação tanto em ambientes rasos quanto 

em ambientes infestados por plantas aquáticas e lixos que venham a se emaranhar 

nos seus hélices, sem proporcionar perda de desempenho. 

 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

 

[0015]  Para uma completa compreensão e visualização 

da descrição realizada na descrição detalhada, porém, sem o intuito de limitar ou 

restringir o escopo desta invenção, são apresentados os seguintes desenhos, sendo 

que: 

a figura 1 representa a vista frontal, em perspectiva, do 

trator aquático; 

a figura 2 representa a vista lateral esquerda do trator 
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aquático; 

a figura 3 representa a vista frontal do trator aquático;  

a figura 4  representa a vista posterior do trator aquático; 

a figura 5 e 6  representa a vista posterior, em 

perspectiva, do conjunto propulsor do trator aquático; 

a figura 7, 8, 9, 10, 11 representa a vista frontal, em 

perspectiva, da ferramenta denominada garra; 

a figura 12, 13 e 14 representa a vista frontal, em 

perspectiva, da ferramenta denominada ceifadeira. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO 

 

[0016]  De conformidade com as figuras acima 

mencionadas, a presente invenção é apresentada na sua vista frontal, em perspectiva, 

conforme a figura 1. O dispositivo, denominado trator aquático (1) é constituído de 

quatro partes principais, as quais conservam as suas características individuais e 

serão apresentadas em detalhes na sequência, sendo:  

(i) um barco (2), compreendendo toda a estrutura 

flutuante em contato com a água; 

(ii) um conjunto propulsor (3), localizada na parte 

externa posterior do barco (2) definida como popa; 

(iii) um ceifador (4), localizado em seu convés, 

próximo a porção centro-frontal do barco (2); 

(iv) uma garra hidráulica (5), localizada na parte 

externa frontal do barco (2), definida como proa. 
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[0017]  O barco (2) é construído em chapa de aço 

carbono, apresentando duas partes principais sendo a parte posterior, chamada de 

popa e uma parte frontal chamada de proa. 

[0018]  O referenciado barco (2), como mostrado na 

figura 2, é construído com o perfil em formato retangular, contendo em cada 

extremidade, um chanfro na proa (6) e um chanfro na popa (7), o qual resulta em 

extremidades de perfil semi-triangular, permitindo assim uma redução do atrito com a 

água ao se movimentar tanto para frente como para trás.  

[0019] O trator aquático (1) é movido por um motor, 

preferencialmente a diesel, conectado a uma bomba hidráulica responsável por todo o 

seu funcionamento, localizado dentro do porão do barco (2). 

[0020] O motor do trator aquático (1), durante o seu 

funcionamento pode alcançar altas temperaturas, como é característico dos motores 

de combustão interna, sendo assim ele é refrigerado por um radiador localizado logo a 

sua frente, como é usual em outros veículos, de modo a não retirar água do rio para o 

seu arrefecimento, uma vez que seu ambiente de trabalho é extremamente infestado 

de vegetação aquática e detritos flutuantes. 

[0021] A entrada de ar frio no compartimento do porão 

para o arrefecimento do motor a diesel do barco (2) se dá através de um duto de 

entrada de ar (8), localizado no centro do convés, o qual possibilita o ar externo entrar, 

sugado por um hélice acionado por um motor hidráulico, sendo a sua saída pelos dois 

dutos traseiros (9A e 9B), localizados um em cada lado no convés próximo a popa. 

[0022] A proa possui um formato quadrado, o que a 

caracteriza como embarcação do tipo chata e que confere a dita proa uma maior 

flutuabilidade, ou seja, capacidade de se manter imersa quando a ceifadeira (4) e a 

garra (5) estiverem realizando os respectivos trabalhos de corte, limpeza e remoção, 
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uma vez que esses trabalhos concentram a maior parte da carga na parte frontal do 

barco (2). 

[0023] Para garantir ainda uma maior flutuabilidade da 

proa, o barco (2) possui três chapas extras, uma a frente em formato de semicírculo 

(10), e duas laterais retas (11a e 11b), consequentemente aumentando a altura do 

casco da proa. Outra vantagem dessas chapas extras (10, 11a e 11b) é a proteção 

contra a colisão frontal com ondas altas em condições de rios mais revoltos, 

melhorando a sua navegação. 

[0024]  Em sua popa do barco (2), o trator aquático (1) 

tem instalado na sua porção externa, um conjunto propulsor (3). Este conjunto de 

propulsor (3) é formado por dois motores hidráulicos (12a e 12b), os quais estão 

conectados através de seus eixos em dois hélices helicoidais (13a e 13b), sendo um 

hélice (13a) para o motor hidráulico direito (12a), e um hélice (13b) para motor 

hidráulico esquerdo (12b).  

[0025] Tais hélices (13a e 13b) possuem formato 

helicoidal com bordas de ataque arredondadas, as quais lhe conferem a condição de 

navegação em ambientes extremamente infestados de vegetação aquática, uma vez 

que esse formato helicoidal com bordas de ataque arredondadas evita o fenômeno de 

embuchamento, o qual se define como o acúmulo de plantas aquáticas emaranhadas 

em seu corpo impedindo o barco de se deslocar mesmo com os motores hidráulicos 

(12a e 12b) acionados,   

[0026] Os motores hidráulicos (12a e 12b), instalados na 

popa do barco (2) do trator aquático (1) funcionam com rotação em sentidos opostos, 

ou seja, enquanto o motor hidráulico direito (12a) gira no sentido anti-horário o motor 

hidráulico esquerdo (12b) gira no sentido horário, o que reduz o esforço direcional, 

anulando o adernamento lateral do barco (2) em seu deslocamento.  
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[0027]  O conjunto propulsor (3) possui também um 

sistema de profundidade (14), dotado de um pistão hidráulico de profundidade (15) o 

qual é responsável por deslocar a base de apoio dos propulsores (16) no sentido 

vertical, fazendo com que ele esteja mais submerso ou não, dependendo da 

profundidade do local de trabalho. 

[0028]  O conjunto propulsor (3) possui também um 

sistema de limpeza, conforme figura 6, o qual é constituído por um pistão hidráulico de 

limpeza (17), sendo este conectado a ao sistema de profundidade (14) ao apoio dos 

propulsores (16), o qual possui em sua parte superior do conjunto uma articulação (18) 

responsável pela elevação do mesmo, de maneira que este fique totalmente acima da 

lamina d’água, formando um ângulo de 90º graus entre o eixo dos hélices (13a e 13b) 

e o convés do barco (2). 

[0029]  Tal sistema de limpeza tem como principal 

objetivo, a limpeza dos motores frente e ré com os hélices fora d´água, fazendo a 

sujeira emaranhada se desgrudar automaticamente dos hélices ou facilitar a limpeza 

pelo operador sem entrar na água. Tendo em vista que os ambientes de utilização do 

referenciando trator aquático (1) são notoriamente caracterizados por possuir desde 

vegetações aquáticas a corpos flutuantes estranhos que podem se agregar às hélices 

helicoidais, prejudicando assim a sua navegação. 

[0030]  O conjunto propulsor (3) possui ainda um pistão 

hidráulico de direção (19), responsável por inclinar lateralmente os dois propulsores 

(20a e 20b), permitindo que todo o conjunto propulsor se desloque tanto à direita 

quanto a esquerda, realizando a mudança de direção no deslocamento do trator 

aquático (1). 

[0031]  O trator aquático (1), possui na parte central 

superior de seu barco (2), um receptáculo coberto, o qual no seu interior disponibiliza 
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um assento (21), um volante (22) para acionamento da direção do barco (2), 

dispositivos de controle do sistema propulsor (3) sistema de limpeza, sistema de 

profundidade, dispositivo ceifador (4) e da garra hidráulica (5), sendo tal receptáculo 

denominado de cabine de operação (23). 

[0032]  A cabine de operação (23) tem como principais 

objetivos proporcionar um local de trabalho ao operador onde os diversos controles 

necessários para a correta e segura operação do trator aquático (1) estejam 

acessíveis e ainda protegê-lo das ações climáticas como exposição prolongada ao sol, 

a chuvas ou ao vento, de maneira que o operador disponha de certo conforto e 

segurança enquanto estiver realizando os trabalhos necessários. 

[0033]  A referida cabine de operação (23) por se 

localizar centralizado e no mesmo plano da superfície do trator aquático (1), a uma 

altura de aproximadamente 1,2 m da lâmina d’água, possibilita ao operador um campo 

de visão amplo de aproximadamente 2 m acima da mesma lâmina d’água resultando 

assim em uma navegação mais segura em relação aos demais barcos que possuem 

cabine de operação rebaixada em relação a superfície do trator aquático. 

[0034]  O trator aquático (1) para atender uma das 

normas de segurança da marinha possui duas luzes de navegação na proa (24a e 

24b), sendo a da direita (24a) verde à boreste e a da esquerda (24b) vermelha à 

bombordo e uma luz de popa (25). A cabine de operação (23), possui ainda, na parte 

dianteira e traseira de sua cobertura, duas luzes de segurança a frente (26a) e duas 

luzes de segurança a trás (26b), responsáveis por conceder ao trator aquático (1) a 

possibilidade de trabalho em período noturno, e por questão de segurança ser 

identificado em ambientes escuros ou providos de nevoeiros, condições essas 

perigosas a navegação.  

Petição 870160039349, de 26/07/2016, pág. 15/32



11 / 15 
 

[0035] O trator aquático (1) possui instalado na parte 

externa da proa do barco (2) uma garra (5), a qual é responsável pela manipulação, 

reboque e retirada da vegetação, lixo ou objeto que estiver sobre a lâmina d’água.  

[0036] Tal garra (5) é fixada ao barco (2) através de duas 

hastes primárias (27a e 27b), uma de cada lado, ligadas a dois suportes em “U” (28a e 

28b) soldados no Barco (2), sendo um de cada lado também, unidos por pino e bucha.  

[0037] O movimento de subida e descida da garra (5) é 

dado pela ação de dois pistões hidráulicos (29a e 29b), um de cada lado, ligados a 

haste primária (27a e 27b) e ao suporte “U” (28a e 28b) unidos por dois pinos e duas 

buchas conforme ilustra na figura 8. 

[0038] Para garantir a integridade dos olhais (30a e 30b), 

um de cada lado das hastes primarias (27a e 27b) e dos olhais (31a e 31b), um de 

cada lado dos pistões hidráulicos (29a e 29b), quando a garra (5) sofrer esforços 

laterais resultantes dos  trabalhos com o barco se deslocando em curva com a garra 

dentro d´água, o Barco (2) possuem dois suportes deslizantes de nylon (32a e 32b), 

um em cada lado da proa do barco (2), protegendo-os de uma eventual quebra dos 

olhais citados (30a, 30b, 31a e 31b) evitando reparos e manutenções, 

consequentemente diminuído a vida útil da garra (5), e posteriormente do barco (2). 

[0039] A garra (5) possui ainda hastes secundárias (33a 

e 33b) que correm dentro das hastes primárias (27a e 27b), as quais com o auxílio de 

cilindros hidráulicos (34a e 34b) são responsáveis por estendê-las ou recolhê-las, 

ampliando assim, o comprimento do sistema como um todo. Tal característica de 

extensão e posterior aumento do comprimento do sistema de garra (5) conforme 

ilustrado na figura 7 e 10, é denominado de função telescópica. 

[0040]  A função telescópica da garra (5) permite ao 

trator aquático (1) realizar o descarregamento do material coletado do ambiente 

Petição 870160039349, de 26/07/2016, pág. 16/32



12 / 15 
 

aquático para o terrestre em locais mais afastado, nas margens, o que facilita o 

depósito de um maior volume de material, um posterior manejo por outras máquinas 

terrestre como tratores convencionais ou escavadeiras. Tal função permite ainda o 

descarregamento sobre outras embarcações se necessário. 

[0041]  A garra (5) possui um sistema composto por um 

dispositivo rastelo (35), conectado na extremidade das hastes secundárias (33a e 

33b), responsável por coletar as vegetações ou dejetos presentes no corpo d’água e 

um dispositivo mordedor (36), responsável por evitar a movimentação desses objetos, 

sem deixá-los cair da garra (5). Outra Importante função do dispositivo mordedor (36), 

é de se agarrar a ilhas de plantas aquáticas quando o Trator Aquático (1) estiver 

puxando-as de ré. 

[0042]  O dispositivo rastelo (35) é constituído de lanças 

retas de metal dispostas paralelamente uma a outra e com uma de suas extremidades 

fixadas a uma base, mantendo a semelhança com um rastelo ou garfo. Tais lanças 

são responsáveis por coletar a vegetação ou lixo presentes no corpo d’água, 

mantendo-os presos em sua própria extensão, permitindo que a água escape pelos 

seus vãos. 

[0043]  O dispositivo mordedor (36) também é constituído 

em lanças de metal, entretanto estas não são retas e sim semicirculares, dispostas 

paralelamente entre si, fixadas em uma base, através de uma articulação. As lanças 

semicirculares possuem seis barras unidas de maneira perpendicular a elas, com a 

intenção de mantê-las sem movimentação lateral. 

[0044]  O dispositivo mordedor (36) funciona através de 

dois cilindros hidráulicos (37a e 37b) responsáveis por deslocar as lanças 

semicirculares em direção ao dispositivo rastelo (35), fazendo com que o material seja 
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preso, mordido, nas lanças retas do dispositivo rastelo, e fiquem estáveis durante o 

processo de manejo e transporte do trator aquático (1). 

[0045] A garra (5) também dispõe de um dispositivo de 

regulagem de sua largura conforme figura 11 o que contribui em duas situações sendo 

a primeira o encurtamento total da garra com a remoção das ponteiras (38a e 38b) 

para o transporte rodoviário, diminuindo a largura lateral nas rodovias e a segunda 

seria a substituição das ponteiras (38a e 38b) por ponteiras mais compridas 

aumentando a largura da garra como um todo obtendo maior rendimento de 

carregamento de lixos e plantas aquáticas menores e mais leves. 

[0046] O dispositivo de basculamento, ilustrado na figura 

10, que com o acionamento dos pistões hidráulicos (39a e 39b), sendo um de cada 

lado, descarrega o material coletado de dentro da garra (5) por gravidade.  

[0047]  O trator aquático (1) possui ainda um dispositivo 

ceifador (4), localizado na parte superior do barco (2), ligeiramente a frente da cabine 

de operação (23), conforme ilustra na figura 12. O referido dispositivo ceifador (4) 

possui uma base (40), do tipo “rolamento de giro infinito”, limitado por válvulas de fim 

de curso, o qual permite um movimento de aproximadamente 180º em torno da proa, e 

à frente da garra (5). 

[0048]  O referido dispositivo ceifador (4) possui ainda 

uma lança (41), unida em sua parte inferior a base (40) e dotada de um pistão 

hidráulico (42) responsável por sua movimentação vertical. Em sua extremidade 

superior, a lança (41) possui uma articulação em formato de “S” a qual se conecta com 

um braço (43), também dotado de um pistão hidráulico (44) também responsável por 

sua movimentação vertical. 

[0049]  O braço (43) do dispositivo ceifador (4) possui em 

sua extremidade superior uma outra articulação em formato de “C”, também 
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controlado por um pistão hidráulico (45), a qual se conectado com o dispositivo de 

serra (46), acionada por um motor hidráulico (47) que por sua vez é acionada na 

cabine de operação (23). Todo conjunto ceifador (4) possui também, juntamente à sua 

base (40), um sensor mecânico de segurança do tipo “fim de curso”, responsável por 

evitar que a ceifadeira (4) ultrapasse a posição final de descanso e colida com a 

cabine de operação (23) vindo a colocar em risco a integridade física do operador. 

[0050]  Essa disposição construtiva do dispositivo 

ceifador (4) dividido em 4 partes principais: base (40), lança (41), braço (43) e serra 

(46), permite um alcance demasiado grande para tal dispositivo, sendo possível a este 

girar 180º e trabalhar dos dois lados e adiante da garra (5), que por sua vez está 

instalada na parte externa da proa do barco (2), conforme ilustra a figura 13. Com essa 

função, se permite recortar ilhas de plantas aquáticas para o seu deslocamento e 

reboque até a margem, permitindo a sua retirada. 

[0051] A ceifadeira (4) também foi projetada para com o 

barco em movimento cortar plantas aquáticas submersas conforme figura 14. 

[0052] O trator aquático (1) descrito, baseado nas 

características apresentadas é o único de possibilita a vantajosa opção de a ceifadeira 

(4) realizar um trabalho de manejo à frente da garra (5). Também é o único que 

oferece uma garra (5) com a função de prolongamento guiado por suportes de nylon 

deslizantes (32a e 32b). Essas funções, juntamente com a descrição apresentada 

proporcionam ao trator aquático (1) uma singularidade em comparação aos demais 

veículos com a mesma finalidade. 

[0053]  Deve ficar entendido que a presente descrição 

não limita a aplicação aos detalhes aqui descritos e que a invenção é capaz de outras 

modalidades e de ser praticada ou executada em uma variedade de modos, dentro do 

escopo das reivindicações. Embora tenham sido usados termos específicos, tais 
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termos devem ser interpretados em sentido genérico e descritivo, e não com o 

propósito de limitação. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. “TRATOR AQUÁTICO PARA CORTE, REBOQUE E RETIRADA DE 

PLANTAS AQUATICAS E LIXO DE CORPOS HÍDRICOS”, o qual trata de uma 

embarcação do tipo chata, preferencialmente construído em aço carbono, dotado de 

popa e proa, possuindo um motor preferencialmente a diesel e uma bomba hidráulica 

em seu porão do barco (2), refrigerados por radiador, caracterizado pelo fato de o 

trator aquático (1) ser dividido em quatro partes principais 

um barco (2) do tipo quadrado, construído com o perfil em formato 

retangular, contendo em cada extremidade, um chanfro na proa (6) e um chanfro na 

popa (7), o qual resulta em extremidades de perfil semi-triangular e também possui 

três chapas extras, uma a frente em formato de semicírculo (10), e duas laterais retas 

(11a e 11b); 

um conjunto propulsor (3), localizado na popa do barco (2), formado 

por dois motores hidráulicos (12a e 12b), os quais estão conectados através de seus 

eixos em dois hélices helicoidais (13a e 13b), sendo um hélice (13a) para o motor 

hidráulico direito (12a), e um hélice (13b) para motor hidráulico esquerdo (12b), sendo 

as hélices (13a e 13b) de formato helicoidal com bordas de ataque arredondadas e 

ainda um sistema de profundidade (14) dotado de um pistão hidráulico de 

profundidade (15) o qual desloca a base de apoio dos propulsores (16) no sentido 

vertical e um pistão hidráulico de limpeza (17), sendo este conectado a ao sistema de 

profundidade (14) no apoio dos propulsores (16), o qual possui em sua parte superior 

do conjunto uma articulação (18) responsável pela elevação do mesmo, de maneira 

que este fique totalmente acima da lamina d’água, formando um ângulo de 90º graus 

entre o eixo dos hélices (13a e 13b) e o convés do barco (2), e por fim um pistão 

hidráulico de direção (19), responsável por inclinar lateralmente os dois propulsores 

(20a e 20b); 
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um dispositivo ceifador (4), localizado em seu convés, próximo a 

porção centro-frontal do barco (2), o qual possui uma base (40), do tipo “rolamento de 

giro infinito”, limitado por válvulas de fim de curso, uma lança (41), unida em sua parte 

inferior a base (40) e dotada de um pistão hidráulico (42), em sua extremidade 

superior, a lança (41) possui uma articulação em formato de “S” a qual se conecta com 

um braço (43), também dotado de um pistão hidráulico (44), sendo que o referido 

braço (43) do dispositivo ceifador (4) possui em sua extremidade superior uma outra 

articulação em formato de “C”, também controlado por um pistão hidráulico (45), a qual 

se conectado com o dispositivo de serra (46), acionada por um motor hidráulico (47); e 

uma garra hidráulica (5), localizada na parte externa frontal do barco 

(2) e fixada a este através de duas hastes primárias (27a e 27b), uma de cada lado, 

ligadas a dois suportes em “U” (28a e 28b) soldados no barco (2), sendo um de cada 

lado também, unidos por pino e bucha e ainda hastes secundárias (33a e 33b) que 

correm dentro das hastes primárias (27a e 27b), dotadas de cilindros hidráulicos (34a 

e 34b) e apresenta também um dispositivo mordedor (36) e um dispositivo rastelo (35). 

2. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 1, caracterizado pelo fato de o 

barco (2) do trator aquático (1) possuir uma entrada de ar frio no compartimento do 

porão a qual se dá através de um duto de entrada de ar (8), localizado no centro do 

convés, responsável por sugar o ar por um hélice acionado por um motor hidráulico, 

sendo a sua saída pelos dois dutos traseiros (9A e 9B), localizados um em cada lado 

no convés próximo a popa. 

3. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicações 1 e 2, caracterizado pelo fato 

de o barco (2) do trator aquático (1) possuir três chapas extras, uma a frente em 

formato de semicírculo (10), e duas laterais retas (11a e 11b). 

4. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 1, caracterizado pelo fato de o 

conjunto propulsor (3) do trator aquático (1) possuir motores hidráulicos (12a e 12b), 

com funcionamento com rotação em sentidos opostos. 
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5. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 1, caracterizado pelo fato de o 

barco (2) do trator aquático (1) possuir na parte central superior de seu barco (2), um 

receptáculo coberto, o qual no seu interior disponibiliza um assento (21), um volante 

(22) para acionamento da direção do barco (2), dispositivos de controle do sistema 

propulsor (3) sistema de limpeza, sistema de profundidade, dispositivo ceifador (4) e 

da garra hidráulica (5), sendo tal receptáculo denominado de cabine de operação (23). 

6. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicações 1 e 5, caracterizado pelo fato 

de a cabine de operação (23) do barco (2) do trator aquático (1) se localizar 

centralizada e no mesmo plano da superfície do trator aquático (1), a uma altura de 

aproximadamente 1,2 m da lâmina d’água. 

7. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 1, caracterizado pelo fato de a 

garra (5) do trator aquático (1) possuir dois pistões hidráulicos (29a e 29b), um de 

cada lado, ligados a haste primária (27a e 27b) e ao suporte “U” (28a e 28b) unidos 

por dois pinos e duas buchas. 

8. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicações 1 e 7, caracterizado pelo fato 

de a garra (5) do trator aquático (1) possuir dois suportes deslizantes de nylon (32a e 

32b), um em cada lado da proa do barco (2), protegendo olhais (30a, 30b, 31a e 31b). 

9. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicações 1, 7 e 8, caracterizado pelo 

fato de o dispositivo rastelo (35) da garra (5) do trator aquático (1) constituir-se de 

lanças retas de metal dispostas paralelamente uma a outra e com uma de suas 

extremidades fixadas a uma base. 

10. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 9, caracterizado pelo fato de o 

dispositivo rastelo (35) da garra (5) do trator aquático (1) estar conectado na 

extremidade das hastes secundárias (33a e 33b). 

11. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 1 e 7, caracterizado pelo fato 

de o dispositivo mordedor (36) da garra (5) do trator aquático (1) ser constituído em 

lanças de metal semicirculares, dispostas paralelamente entre si, fixadas em uma 
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base, sendo que essas lanças semicirculares possuem seis barras unidas de maneira 

perpendicular a elas. 

12. “TRATOR AQUÁTICO", conforme reivindicações 1, 7 e 11, caracterizado pelo 

fato de o dispositivo mordedor (36) da garra (5) do trator aquático (1) funcionar através 

de dois cilindros hidráulicos (37a e 37b) responsáveis por deslocar as lanças 

semicirculares em direção ao dispositivo rastelo (35). 

13. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicações 1 e 7, caracterizado pelo fato 

de a garra (5) do trator aquático (1) possuir um dispositivo de regulagem de sua 

largura com função de encurtamento total da garra com a remoção das ponteiras (38a 

e 38b). 

14. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicação 1, caracterizado pelo fato de o 

dispositivo ceifador (4) do trator aquático (1) possuir juntamente à sua base (40), um 

sensor mecânico de segurança do tipo “fim de curso”. 

15. “TRATOR AQUÁTICO”, conforme reivindicações 1 e 14, caracterizado pelo 

fato de o dispositivo ceifador (4) do trator aquático (1) possuir uma movimentação de 

até 180º. 
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RESUMO 

“TRATOR AQUÁTICO PARA CORTE, REBOQUE E RETIRADA DE PLANTAS 

AQUATICAS E LIXO DE CORPOS HÍDRICOS”, o qual se refere a uma embarcação 

do tipo chata, dotada de uma garra com função telescópica, um dispositivo ceifador e 

um dispositivo mordedor, projetado para permitir um funcionamento simultâneo de 

suas ferramentas de maneira que o barco possa ao mesmo tempo recolher e 

transportar as plantas aquáticas e o lixo de corpos hídricos. 
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