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equipamentos

Quando chega o momento de renovar ou ampliar a fro-
ta de equipamentos de lavra, diversos aspectos devem 
ser considerados para que o investimento a ser realizado 
corresponda às expectativas dos responsáveis pela ope-
ração. Feito isso, é importante saber quais os indicadores 
devem ser observados ao longo do tempo para manter 
esse mesmo equipamento com a performance requerida.

Dimensionamento do equipamento
 “Após a identificação do tipo de desmonte que será feito, 
a engenharia de lavra determina o equipamento ideal, le-
vando em conta o layout da mina e a pro-
dução desejada”, diz Márcio Abirached, 
gerente de produto da Liebherr. Ele toma 
como exemplo uma situação que deman-
de o uso de uma escavadeira – – um dos 
equipamentos da Liebherr para trabalho 
de lavra (os outros são as pás-carregadei-
ras, tratores de esteira e os caminhões fora 
de estrada). Nesse caso, diz ele, as princi-
pais especificações a serem consideradas 
são: configuração  retro ou shovel; o porte 
e a quantidade de caminhões; o tamanho 
do implemento e o volume da caçamba. 
Tudo, é claro, dependendo da aplicação. 
Em uma operação real, embora ressalte 
que existem diversos outros fatores in-

fluenciadores, o primeiro passo, segundo ele, é determi-
nar como a rocha será extraída: por exemplo, com deto-
nação, escarificação ou escavação direta. Se a escolha é 
por detonação, o segundo passo é determinar onde será 
a britagem. Como a utilização de britadores móveis não 
é tão comum no Brasil, o gerente de produto da Liebherr 
toma como premissa para análise uma britagem fixa, 
onde o transporte do material é feito por caminhões. “Se 
for assim, é preciso correlacionar diversos fatores, como 
a distância entre a extração e a britagem, o tamanho do 
britador e a densidade, determinando-se a quantidade 

mínima de caminhões necessária, para manter a 
planta operando em regime ótimo. E por fim, para 
manter os caminhões sempre trabalhando, é deter-
minado o porte e a quantidade de escavadeiras”.
Gilson Capato, diretor comercial da Volvo CE no 
Brasil, fabricante de escavadeiras, pás-carrega-
deiras, caminhões articulados e agora os rígidos 
(linha Terex), diz que as especificações técnicas 
de cada equipamento são definidas em função do 
tipo de lavra, terreno e material a ser explorado, 
além dos requerimentos de segurança e produ-
ção indicados em cada projeto. “As especificações 
mais comuns observadas por esse segmento di-
zem respeito ao peso operacional, capacidade 
de carga e força de desagregação de material do 
equipamento”. Os fatores principais, segundo ele, 
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estão relacionados diretamente a aspectos técnicos e 
econômicos, tais como: plano de extração (volume de 
produção, frentes de trabalho e distâncias a serem per-
corridas), características do material, métodos de lavra, 
frota de equipamentos já existente e custo por tonelada 
produzida definido no projeto. 
“Diversas variáveis são levadas em consideração no mo-
mento do dimensionamento da frota”, diz Roberto Mar-
ques, diretor de Vendas da John Deere Construção e Flo-
restal, fornecedor da linha de grande porte 
da Hitachi, incluindo escavadeiras (com até 
800 t de peso operacional) e  caminhões 60 
t (carga útil) até 320 t. Ele cita: “quantidade 
de material a ser movimentado, vida útil da 
mina, densidade do material, relação esté-
ril-minério, altura das bancadas, e distância 
média de transporte, dentre outras. “Baseado 
nesses dados, o engenheiro de planejamento 
pode decidir quais os equipamentos ideais e 
o tamanho da frota”.
“Cada operação vai requisitar um equipa-
mento com as características técnicas especí-
ficas”, diz Cristiano Silva, Gerente de Vendas 
e Engenharia de Aplicação da Sandvik, fa-
bricante de carretas de perfuração de rocha, britadores 
e peneiras, rompedores hidráulicos, jumbos de desen-
volvimento e produção, equipamentos de atirantamento, 
carregadeiras e caminhões para operação subterrânea. 
“A Sandvik conta com um corpo técnico que avalia a real 
necessidade do cliente, considerando custo por unidade 
produzida, segurança e produtividade. 

Desempenho e produtividade
Atualmente, quando uma empresa de mineração avalia 
a possibilidade de aquisição de um equi-
pamento de grande porte, lembra Roberto 
Marques, da John Deere-Hitachi, ela leva 
em consideração além do preço, o chamado 
TCO – Total Cost of Ownership (custo total 
de propriedade). Nesse sentido, como equi-
pamentos desse porte operam às vezes por 
mais de 15 ou 20 anos, o preço inicial de 
compra é apenas uma das variáveis que deve 
se levar em consideração. 
Ele diz que as escavadeiras Hitachi são reco-
nhecidas no mercado por ter o menor custo 
de propriedade (US$/horas) e menor custo 

por tonelada movimentada (US$/ton). “Isso é 
resultado da elevada durabilidade e confiabi-
lidade dos equipamentos, que operam por vá-
rios anos, mantendo alto nível de disponibilida-
de, facilidade de manutenção, e menor tempo 
de inatividade – além da elevada capacidade 
das caçambas, em relação ao peso operacional 
do equipamento, aumentando a produtividade.
Segundo Cristiano Silva, os indicadores podem 
envolver produtividade, custo por metro per-
furado, custo de tonelada movimentada, hora 
efetiva de trabalho por turno, custo de manu-
tenção e outros. “Esses indicadores variam de 

acordo com as especificações de cada mina como, por 
exemplo, condições de rocha, volume de produção, mé-
todo de lavra, padrões de segurança e meio ambiente”.
Gilson Capato, da Volvo CE, também ressalta a importân-
cia da aplicação e do tipo de equipamento na definição 
dos indicadores de desempenho e produtividade. “No 
caso da Volvo CE, é possível obter os indicadores de per-
formance (como eficiência de consumo de combustível, 
produção e ciclos de trabalho) de cada linha através das 
tecnologias embarcadas em nossos produtos”.

Márcio Abirached, da Liebherr, cita um caso 
específico. Há cerca de dois anos, a Liebherr 
lançou no Brasil a primeira escavadeira hidráu-
lica do porte de 60 toneladas – a R 954 C SME. 
Segundo ele, esse equipamento superou as ex-
pectativas de todas as empresas que o adquiri-
ram. “Em uma das empresas, que adquiriu dois 
equipamentos, na carga de granito detonado 
e transporte em caminhão 8x4 com caçamba 
meia cana de 23 m³, obtivemos os seguintes 
indicadores de desempenho: produção aproxi-
mada de 360 t/h; consumo aproximado de 43 
L/h e disponibilidade física (DF) de 95%. 
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O PAPEL DAS TECNOLOGIAS EMBARCADAS
Márcio Abirached, lembra que as tecnologias embarcadas nas escavadeiras Liebherr estão focadas principalmente no controle 
de potência e na redução do consumo de combustível. “Os sensores de movimentos instalados nos joysticks e nos pedais, por 
exemplo, também identificam que a máquina está inoperante, reduzindo a rotação do motor, que entra no regime de marcha 
lenta, e também reduzindo o consumo de diesel. No caso da Volvo CE, destaca Gilson Capato, alguns dos recursos embarcados 
nos equipamentos de lavra incluem o sistema de monitoramento à distância (CARE TRACK) para melhor gestão e localização da 
frota, o sistema de controle operacional do equipamento (MATRIS), e o sistema para rápido diagnóstico técnico do equipamento 
(TECHTOOL). “Nas pás-carregadeiras série H também é oferecido um sistema de assistência ao operador chamado CO-PILOT, para 
melhorar a eficiência de operação do equipamento”. 
“Para perfuração em rocha temos sistemas que asseguram a execução precisa do plano de fogo, otimizando a eficiência do 
desmonte por explosivos. Para carregamento e transporte, contamos com o recurso Automine, que possibilita a operação remota 
de um único equipamento até a operação autônoma de uma frota”, diz  Cristiano Silva. Na britagem e peneiramento, o destaque, 
segundo ele, é o ASRi, sistema de regulagem automática inteligente que ajusta a câmara de britagem para otimizar a eficiência e 
o consumo energético. “Um dos grandes avanços foram os lançamentos dos equipamentos propelidos à bateria, que dispensam os 
motores de combustão gerando menor emissão de gases e contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável”.
Para Roberto Marques, um dos destaques tecnológicos da linha Hitachi é o sistema de controle de tração (HDCS – Hitachi Drive 
Control System) que, por meio de diversos sensores nas rodas elétricas e suspensões, consegue alterar o torque de cada roda indi-
vidualmente para evitar patinagens, derrapagens e falta de tração, melhorando a dirigibilidade do veículo e minimizando a vibração 
do caminhão. “Além disso, os cilindros das suspensões são preenchidos com o exclusivo fluido Neocon-E, junto ao gás hélio (e não 
gás nitrogênio e óleo), um produto ecológico, o que facilita o seu descarte, e ainda com um fator de absorção de vibração mais 
elevado, resultando em uma condução mais suave”.

Como manter a performance
“Uma operação ideal é aquela que conta com equipamen-
tos propriamente dimensionados, respeitando os interva-
los para manutenção informados pelo fabricante e com 
operadores devidamente treinados”, diz Cristiano Silva, 
lembrando que “a utilização de peças genuínas e a atu-
ação de técnicos qualificados são imprescindíveis para o 
alcance da operação ideal”. 
O fundamental, segundo Gilson Capato, é o planejamen-
to e layout da lavra, a correta seleção do equipamento, 
o treinamento e motivação do operador e a manutenção 

adequada do equipamento
Para Roberto Marques é preciso considerar o “match” do 
equipamento de carregamento e transporte e o tamanho 
dos equipamentos, realizar inspeções diárias, manuten-
ções preventivas e preditivas, e treinamento dos operado-
res (com ênfase no posicionamento da máquina de car-
regamento e transporte e na forma de ataque ao banco).
Para que escavadeiras hidráulicas obtenham sua máxima 
performance, diz  Márcio Abirached é preciso atenção a 
alguns pontos básicos. Considerando equipamentos com 
configuração retro (como a maioria das utilizadas no Bra-
sil), ele considera fundamental observar: detonação (au-
mentando a fluidez na operação e minimizando custos); 
preparação da bancada (permitindo que escavadeira faça 
menor esforço, sem precisar trabalhar no limite de fim de 
curso de cilindros); limpeza de pátio (evitando quebra de 
caminhões e aumento no tempo de viagens); escavação 
(quanto menor o ângulo de giro da escavadeira, menor 
o tempo de carregamento e maior a produção); logística 
de caminhões (reduzir tempo de troca de caminhões); e 
tempo de espera (que, se não forem gerenciados correta-
mente geram um custo adicional à empresa).

Fo
to

 D
iv

ul
ga

çã
o



www.inthemine.com.br

25março | abril | inthemine

LINHA DE GRANDE PORTE DA HITACHI – Para 
operações em minas à céu aberto, a Hitachi foca sua li-
nha de produtos no desenvolvimento de escavadeiras hi-
dráulicas e caminhões fora-de-estrada. As escavadeiras 
hidráulicas de grande porte, com até 800 t de peso ope-
racional, podem ter configuração retro ou shovel e mo-
torização diesel ou elétrico. As front shovel possuem um 
sistema exclusivo da Hitachi de movimentação da caçam-
ba, em que o operador, com apenas o movimento de um 
joystick, consegue movimentar a caçamba frontalmente, 
mantendo o nivelamento em relação ao solo. Essa carac-
terística ajuda no incremento da força de escavação do 
equipamento, facilitando a escavação de solos mais re-
sistentes ou material mal detonado, melhorando o enchi-
mento da caçamba e minimizando a fadiga do operador.  
Os caminhões da Hitachi, com mais de 200 t possuem 
acionamento diesel/elétrico onde os principais compo-
nentes do trem-de-força (alternadores, inversores de 
freqüência e rodas elétricas) são projetados e fabricados 
pela própria Hitachi, sem interferência de outro fornece-
dor. Para os caminhões, a Hitachi possui equipamentos de 
60 toneladas (carga útil) até 320 t. Os modelos diesel-elé-
trico EH3500AC3, EH4000AC3 e EH5000AC3 possuem o 
avançado sistema de controle de tração (HDCS – Hitachi 
Drive Control System) que, por meio de diversos sensores 
nas rodas elétricas e suspensões, consegue alterar o tor-
que de cada roda individualmente para evitar patinagens, 
derrapagens e falta de tração, melhorando a dirigibilidade 
do veículo e minimizando a vibração do caminhão.

mineGuia ITM www.inthemine.com.br

SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO DE PLANTAS – A Ha-
ver & Boecker lançou o software NIAflow que auxilia na otimização 
de operações em pedreiras e minerações. Compatível com sistema 
Windows, o programa analisa os processos existentes ou progra-
mados, registra as condições da planta e identifica as oportunida-
des de melhoria. Seu menu intuitivo de controle permite que seja 
utilizado por usuários com diferentes níveis de experiência e pode 
ser utilizado em todas as fases de implementação. Dos esboços 
do diagrama de fluxo, passando pelos pré-cálculos de produto até 
o start-up e mudanças nos parâmetros de simulação. O NiAflow 
permite que seus usuários analisem mais de 90 peças diferentes 
dos equipamentos do processo, de britadores e peneiras vibrató-
rias a lavadores e transportadores de material. Está disponível para 
download, inclusive uma versão básica de testes.

UMA PARCEIRA PARA O 
GIGANTE ARTICULADO
As novas e maiores máquinas que 
a Volvo Construction Equipment 
está lançando no Brasil e nos de-
mais países da América incluem 
a escavadeira EC950EL e o ca-
minhão articulado A60H. Maior 
escavadeira da marca, com peso 

operacional de 92 t e caçamba de 5,6 m³, a EC950EL tem força 
de escavação 23% maior que a EC750DL. Já o caminhão articula-
do A60H, o maior articulado do mundo, tem capacidade de carga 
41% superior ao modelo A40F. Conta com sistema de pesagem 
(OBW - On Board Weighing) e é equipado ainda de dispositivos que 
facilitam rodar em aclives acentuados e reduzem o risco de tom-
bamento em topografias inclinadas. A EC950EL é o par ideal. Com 
apenas seis passes, ela consegue carregar o A60H, garantindo 
menor tempo de carga e melhor aproveitamento dos caminhões.

OS DETALHES QUE FAZEM

A DIFERENÇA

X POWER NAS CARREGADEIRAS – Além das escavadeiras e da sua linha pesada para 
mineração, A Liebherr desenvolveu o novo conceito XPower para carregadeiras na faixa entre os 
modelos L550 e L586. O XPower mantém e amplia a economia de combustível dos equipamentos 
hidrostáticos da Liebherr – mesmo porque pode-se migrar para o acionamento mecânico, quando 
da operação em encostas ou com maior deslocamento. Outra característica é o conjunto motor 
Tier 4 Final/Euro Stage IV, que é padrão.
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