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EDITORIAL

Revista

Agregados Online

Mesmo com todos os desafios e imprevistos impostos pela pandemia da Covid-19 em 2020, os fabricantes
de equipamentos para o setor de agregados continuem se dedicando para abastecer o mercado com
tecnologia de ponta e é justamente isso o que mostra o conteúdo que configura a última edição da Agregados
Online neste ano tão desafiador.
Na matéria de capa, por exemplo, as fabricantes Astec, Máquinas Furlan, Metso, Sandvik e Weir Minerals
contam quais os principais diferenciais de suas linhas de britadores e de que forma ele contribuem para
aumentar a produtividade e eficiência nos processos de britagem dos clientes. Entre britadores cônicos, de
mandíbulas e de impacto, cada fabricante reforçou a importância que este tipo de equipamento tem para o
dia a dia das pedreiras.
Em outra reportagem, nosso foco foi mostrar o que há de mais moderno no mercado de escavadeiras.
Aqui, os principais fabricantes destacaram a robustez e a qualidade da tecnologia embarcada de suas
máquinas, que se fazem tão necessárias para a produção de agregados. Para completar, também trouxemos
um panorama sobre as soluções empregadas no peneiramento de finos, uma vez que este material produzido
através da moagem fina de calcário, basalto e outros, têm ganhado cada vez mais espaço no mercado.
Desejamos uma excelente leitura a todos e esperamos que as notícias contidas nesta edição sejam uma
injeção de ânimo para o ano que está por vir!
#agregadosonline #especialbritagem #peneiramentodefinos #escavadeiras #quevenha2021

Adriana Roma / Letícia Milaré
redacao@agregadosonline.com.br
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AGENDA DE EVENTOS
Devido a grande movimentação no calendário dos eventos, por conta da
pandemia de Covid-19, abaixo indicamos os respectivos sites oficiais para a
sua verificação direta destas novas datas e locais de cada evento:

Blastech
www.blastech.com.br

Brasmin

www.brasmin.com.br

Exposibram

www.portaldamineracao.com.br

Feicon-Batimat

www.feicon.com.br

M&T Expo

www.mtexpo.com.br

Paving Expo

www.pavingexpo.com.br
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Obs.: O conteúdo publicado nesta seção é baseado no trabalho
de divulgação das Assessorias de Imprensa e/ou das equipes de
Comunicação das empresas e entidades retratadas.

ABEMI E TRACE INTERNATIONAL
REALIZAM WEBINAR SOBRE
ESTRATÉGIAS ANTICORRUPÇÃO
A Associação Brasileira de Engenharia Industrial (ABEMI) promoveu
uma webinar com a presidente da
Trace International, Alexandra Wrage,
para discutir as melhores práticas de
antissuborno e anticorrupção.
Durante o bate-papo, Wrage
destacou o prejuízo que a corrupção
causa à sociedade. “É de conhecimento geral o quanto o suborno é
negativo para a democracia, prejudicando inclusive o livre comércio. Em
sua essência é um roubo aos cidadãos de um país. Exemplo é quando
alguém do governo aceita propina,
ao invés de usar este dinheiro para
melhorias à população. Além disso,
gera grandes danos às empresas
envolvidas. É importante frisar que
não existe suborno de forma isolada.
Geralmente está associado às fraudes. O dano causado pela corrupção
é destruidor.”

Sempre que se analisa um programa de conformidade corporativa (compliance) existem três pilares a considerar. Em primeiro lugar,
conhecer como o programa está
projetado. Em segundo, saber se a
empresa tem recursos e poderes
adequados para o funcionamento
eficaz. E por último, avaliar como
o programa funcionará na prática.
Programa de compliance eficaz
Segundo a Trace, para um programa de conformidade atender as
necessidades é necessário estabelecer políticas, padrões e procedimentos antissuborno, incluindo um código
de conduta, que sejam claros e acessíveis a todos os funcionários. E mais,
é importante criar uma avaliação de
risco adaptada ao perfil de negócios e
risco da empresa, com controles internos e auditoria contínua dos controles
para garantir a eficácia.
Para tanto, é essencial avaliar os
mercados e setores relevantes para
entender o contexto e as nuances de

suas operações comerciais. Uma avaliação geográfica fornecerá uma visão
geral de alto nível da prevalência e
natureza do risco de corrupção em
uma determinada jurisdição. Então,
torna-se importante considerar fatores como: o valor e a natureza dos
produtos ou serviços; a expectativa da
sociedade por suborno naquela região;
barreiras burocráticas às operações de
negócios; e o ambiente de fiscalização.
Índices de suborno e indicadores de
riscos
A Trace conta com importantes indicadores de avaliação de risco de suborno,
que mede o risco em 194 países, além de
ajudar as empresas a avaliarem a probabilidade de corrupção em cada país e a
desenvolver procedimentos de conformidade e devida diligência adaptados ao
risco específico do país. A pontuação de
risco de cada país é a pontuação combinada e ponderada de quatro domínios
principais: interações comerciais com o
governo; dissuasão e fiscalização antissuborno; transparência do governo e do
serviço público e a capacidade de supervisão da sociedade civil.
No Brasil, segundo a Trace, a pontuação de corrupção mostra que interações comerciais com o governo tem
alto risco com base em uma alta carga
regulatória. O ponto de dissuasão e aplicação da sociedade: apresenta um grau
médio de risco com base no combate ao
suborno de qualidade pela sociedade.
Já a transparência do Governo e
Serviços Civis apontam para um risco
baixo com base na alta transparência governamental e transparência
média dos interesses financeiros.
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Aqui vale um parêntese em que
a capacidade de supervisão da sociedade civil apresenta um risco médio,
com base em um grau médio de liberdade / qualidade da mídia e um alto
grau de supervisão da sociedade civil.
Minimizar riscos
Um das medidas mais comuns para
mitigar o risco de terceiros é atualizar a
devida diligência em intervalos específicos, com prazo reduzido do contrato
juntamente com revisões de due diligence mais frequentes antes que o
contrato possa ser renovado; e cláusulas anticorrupção robustas.
Antes de fechar um negócio com
terceiros, a Trace recomenda buscar
informações em registros jurídicos,
auditorias financeiras, registros de
negócios e literatura corporativa;
partidos negados pelo governo, pessoas politicamente expostas; embaixada do país e pesquisas de mídia,
inclusive no idioma local.
Neste cenário, a certificação
TRACE é um processo de revisão,
análise e aprovação de due diligence abrangente e bastante comparativo, que estabelece que uma
organização foi completamente examinada, treinada e assim certificada.
Vantagens de ser certificado pelo
TRACE
“Ter certificação Trace é uma
valiosa credencial de conformidade
que diferencia uma empresa dos
concorrentes e é amplamente reconhecida na comunidade empresarial
internacional”, afirma o presidente
da ABEMI, Gabriel Aidar Abouchar.
Segundo ele, a ABEMI renovou o
acordo de cooperação com a TRACE,
para cumprimento das melhores práticas antissuborno, a custos acessíveis
às empresas Associadas, como uma
das metas prioritárias de nossa gestão.
A íntegra do webinar pode ser
vista clicando aqui.

BW EXPO, SUMMIT E DIGITAL
2020 APRESENTOU, EM MAIS DE
100 HORAS DE CONTEÚDO, AS
SOLUÇÕES PARA CONTRIBUIR
COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
A BW Expo, Summit e Digital 2020
elevou o debate sobre a sustentabilidade ambiental, ao reunir um público
altamente qualificado para tratar dos
principais temas que impactam o meio
ambiente e as tecnologias que podem
colaborar para sua preservação.
A programação teve mais de 100
horas de conteúdo, em três dias de
evento (17-19 de novembro), e contou com a participação de destacados
especialistas do Brasil, das Américas,
da Europa e da Ásia, além do vice-presidente da República, General Hamilton
Mourão, do Ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, do
Senador Major Olímpio, e do secretário
de Infraestrutura e Meio Ambiente do
Estado de São Paulo, Marcos Penido.
De acordo com o público participante, a alta qualificação dos palestrantes, a abrangência e a riqueza no qual
os temas foram tratados e a relevância
dos assuntos propostos foram os principais destaques da BW Expo, Summit e
Digital 2020. Mais de 3.300 pessoas se
inscreveram antecipadamente e, até o
final de novembro, mais de 8.500 visualizações já havia ocorrido.

A programação, ofertada em múltiplas formas e simultaneamente no
Palco BW e no Universo BW, esteve
relacionada aos nove Núcleos Temáticos: Agronegócio Sustentável, Conservação de Recursos Hídricos, Construção Sustentável, Economia Circular,
Reciclagem de Resíduos na Construção,
Resíduos Sólidos, Transformação Energética – Hidrogênio, Valorização de
Áreas Degradadas e Waste-to-Energy.
Além disso, o evento contou com
o Business Channel, salas especiais
para expositores, patrocinadores e
parceiros, com várias funcionalidades, como vídeos, materiais promocionais, exposição de tecnologias e
produtos, ferramentas de interação,
relacionamento e negócios.
Para rever as apresentações,
basta acessar o site oficial.

D Ü R R D ES E N VO LV E N OVO
MÉTODO DE PINTURA PARA
TODOS OS SETORES INDUSTRIAIS
Em quase todos os setores industriais, o número e a diversidade de
peças de trabalho a serem revestidas
estão aumentando. Para conseguir pintar esses componentes variados com
maior eficiência, a Dürr desenvolveu
uma nova técnica que aplica tintas
em grandes áreas ou em padrões simples com alta definição nas bordas e
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absolutamente nada de excesso de
tinta. O novo aplicador EcoPaintJet
ganhou o prêmio “Deutscher Innovationspreis” de inovação do ano na
Alemanha e agora está disponível para
a indústria geral em um conjunto facilmente integrado. A empresa de tintas
Adler já desenvolveu tintas específicas
para a nova tecnologia de aplicação.
Na marcenaria, construção naval,
fabricação de eletrônicos e muitos
outros setores industriais, as superfícies de produtos e componentes são
revestidas para conferir proteção ou
cor. Até agora, isso envolvia muito
esforço se o revestimento tivesse
que ser aplicado com alta definição
nas bordas, já que era preciso fazer
o mascaramento manual ou a aplicação do revestimento com película nas
superfícies. Também havia muito desperdício, tanto de fita adesiva quanto
de tinta perdida pelo excesso aplicado.
Com o novo conjunto de aplicação sem
excesso de tinta da Dürr, as duas situações são coisas do passado. O EcoPaintJet, o novo aplicador incluso no
conjunto, já está sendo utilizado com
sucesso na produção automotiva em
série. Desde 2019, a nova tecnologia
da Dürr tornou possível a pintura de
tetos de carros em cores contrastantes
sem mascaramento.

Mais opções de pintura
O aplicador EcoPaintJet proporciona um revestimento preciso sem
excesso de tinta. Isso aumenta a eficiência de revestimento e oferece às
empresas mais opções quando se
trata do design de produtos e transporte de mercadorias. Em vez de uma
película adesiva, as superfícies decorativas podem ser protegidas para o
transporte pela aplicação direcionada
de uma película obtida por pulverização. Ao chegar ao destino, basta retirá-la. A tecnologia também permite
novas opções na função e no design
dos produtos. Por exemplo: o método
de revestimento preciso significa que
as molduras de janelas podem receber um revestimento resistente às
intempéries no exterior e uma aplicação decorativa ou com cores diferentes no interior. É possível criar efeitos
decorativos com facilidade na parte
dianteira de móveis. “O conjunto de
aplicação sem excesso de tinta permite a aplicação com alta definição
nas bordas, mudanças rápidas de cor
e um design de superfície personalizado”, diz Holger Beiersdorfer, vice-Presidente de Industrial Products da
Dürr, ao resumir as vantagens.
Todas as vantagens em uma só
aplicação
As técnicas de aplicação que economizam tinta são de especial importância ao lidar com grandes superfícies.
Mesmo com pistolas sem ar ou atomizadores rotativos de alta velocidade,
até um quarto do material utilizado é
perdido. A recuperação dessa tinta é
demorada, consome muita energia e
só funciona com certos tipos de tinta.
A chamada técnica de derramamento,
em que o excesso de tinta é coletado
em tanques, evita o excesso, mas não
permite mudanças rápidas de cor.
Outras opções de design de superfície,
como a aplicação de películas ou faixas

decorativas, muitas vezes envolvem um
alto nível de esforço manual.
A nova tecnologia da Dürr elimina
todas as desvantagens dos métodos
individuais, tornando a pintura mais
rápida, ecologicamente correta e economicamente mais rentável em todos
os setores industriais. “Isso torna nossa
tecnologia atraente até mesmo em situações em que um método de pintura
automatizado seria antes inconcebível”, diz Holger Beiersdorfer, sugerindo
outras possibilidades de aplicação.
A Adler, fabricante austríaca de
tintas, está promovendo a nova tecnologia de aplicação em conjunto com a
Dürr, apresentando soluções de revestimento incolores e pigmentadas que,
além dos requisitos comuns de pintura,
são adaptados com precisão às características especiais dessa tecnologia.
“Para essa tecnologia visionária de aplicação, desenvolvemos produtos à base
de água inovadores e ecologicamente
corretos, que oferecem o máximo de
durabilidade e, ao mesmo tempo, uma
individualidade visual que vai além de
materiais em chapa”, disse o Dr. Albert
Rössler, CTO da Adler, impressionado
com a nova tecnologia de pintura.

“SEMEANDO OXIGÊNIO (O2)”, DA
FPT, MULTIPLICA A IMPORTÂNCIA
DO REFLORESTAMENTO PARA
O MEIO AMBIENTE
Promover a consciência das pessoas
por um futuro mais verde e sustentável
está no DNA da FPT Industrial, marca da
CNH Industrial líder em powertrain e no
desenvolvimento de motores movidos a
combustíveis alternativos. Com fábrica
em Sete Lagoas (MG), a empresa mantém em seu calendário ações com o
intuito de multiplicar o engajamento
ao meio ambiente. Depois do sucesso
de “A Pesca de Plástico”, que no ano
passado recolheu 288 kg de resíduos
como sacolas, copos descartáveis e
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Foto: Bruno Gonzaga - Divulgação FPT Industrial

garrafas pet das margens da Lagoa da
Boa Vista, um dos cartões postais da
cidade, a FPT promoveu no mês de
dezembro o projeto “Semeando Oxigênio (O2)”, com foco no reflorestamento
da área da unidade fabril.
No dia 5, colaboradores e voluntários foram convidados a plantar
sementes e mudas de ipê ao redor
da fábrica em um agradável passeio
de bicicleta, contribuindo assim para
o nascimento de novas árvores, de
forma a melhorar a qualidade do ar
da atual e das próximas gerações.
“A FPT acredita que a missão de
cada um é contribuir para tornar este
mundo melhor. O “Semeando Oxigênio (O2)” representa mais um passo
nesse sentido. Plantar é o começo
para semearmos o futuro das próximas gerações”, afirma o gerente de
Operações da fábrica da FPT Industrial
em Sete Lagoas, Mario Coriale.
Cada participante recebeu kits de
até oito sementes para plantar, além das
mudas. A FPT reforça que tomou todos
os cuidados necessários de prevenção e
higienização ao longo da pedalada.
“A sustentabilidade é um dos
valores da FPT Industrial. Em mais
esta ação em Sete Lagoas, engajamos
as pessoas a deixar a sua marca para
o amanhã. O reflorestamento é vital
para a natureza e a nossa existência”, afirma a gerente de Marketing

da FPT Industrial para a América do
Sul, Isabela Costa.
Atitudes pelo meio ambiente
A fábrica de Sete Lagoas é considerada Aterro Zero, reciclando 100% dos
resíduos, além de seguir o nível prata
do programa World Class Manufacturing (WCM) da CNH Industrial, um
dos mais altos padrões da indústria
de manufatura no mundo, que busca
zero perdas, com base na metodologia
da Pirâmide de 5R – recusa do resíduo
(logística reversa), redução, reaproveitamento, reciclagem e recuperação.
Como parte do WCM, o Aterro Zero
reduziu gradativamente o volume de
resíduos destinados a aterros sanitários
licenciados, até alcançar a eliminação
completa. A FPT Industrial entende que
todo material pode ser transformado,
reforçando o comprometimento com
uma produção responsável.

AÇÕES DE RESPONSABILIDADE
SOCIAL DO GRUPO AÇOTUBO EM
ANO DE PANDEMIA

O Grupo Açotubo, empresa referência no fornecimento de produtos e
soluções siderúrgicas, reforça a importância das ações de responsabilidade
social no ano de 2020, em especial
por conta das dificuldades impostas
pela pandemia. A companhia manteve
todos os investimentos previstos para
projetos que beneficiam colaboradores, comunidades, entidades, institutos, hospitais e associações religiosas.
No período, três projetos foram
desenvolvidos em parceria com a Fundação Arcelor Mittal: “Cidadão do Amanhã”,
com a destinação de parte dos impostos
para o Fundo Municipal da Criança e
Adolescência de Diadema; “Divisão em
Cena”, com apresentações de peças de
teatro on-line; e “Antenados”, com foco
em orientar pais a lidarem com as emoções dos filhos no período da pandemia.
Na área esportiva, a empresa
apoiou dois projetos em 2020. “Vôlei
em Rede”, em parceria com o Instituto
Compartilhar, contou com participação do técnico Bernardinho e beneficiou 420 crianças nas cidades de
Campinas e Itu, no interior do estado
de São Paulo. Já a Corrida GRAAC foi
virtual, onde a Açotubo contribuiu
com doações, kits para clientes e
colaboradores, incentivando tanto o
Hospital do GRAAC, destinado ao tratamento de crianças e adolescentes
que combatem o câncer, quanto a
prática esportiva de forma geral.
Além desses projetos, a Açotubo
também colaborou com doações para
entidades como: Casa HOPE, Casas
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André Luiz ,Hospital do Câncer de
Barretos, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), Instituto de
Cegos Padre Chico (Associação de
Educação São Vicente de Paula), Instituto Severino Fabriani Para Crianças
Surdas, Paróquia Nossa Senhora do
Bom Parto, e Centro Espírita Josefa
Olímpia de Oliveira (CEJOO). “Somos
uma família de empresários formada
por imigrantes italianos que estão
sempre ajudando uns aos outros.
Isso, sem dúvida, também formou
o nosso DNA corporativo, refletindo
na responsabilidade social como um
dos principais pilares. A preocupação
com as pessoas vai além dos colaboradores, abrangendo o local onde
estamos inseridos e a sociedade
como um todo”, explica Bruno Bassi,
CEO do Grupo Açotubo.

V O LV O C H E G A À M A R C A D E
100 C O N C E S S I O N Á R I A S
A Volvo atingiu a marca de 100 concessionárias de caminhões e ônibus em
todo território brasileiro. São três novas
unidades inauguradas em novembro,
nas cidades de Barro Alto (Goiás), Balsas
(Maranhão) e Três Lagoas (Mato Grosso
do Sul). “É um momento histórico para a
Volvo, que sempre investiu numa rede de
concessionárias sólida, altamente capacitada e estrategicamente
distribuída por todo o País,
para atender as necessidades dos transportadores
onde quer que eles estejam”, declara Alcides Cavalcanti, Diretor Executivo de
Caminhões Volvo.
“Mesmo nos períodos mais difíceis, inclusive
agora durante a pandemia,
a Volvo jamais deixou de
investir e ampliar sua rede
de atendimento”, complementa Felipe Battistella,

Gerente de Marketing e Desenvolvimento de Concessionárias da marca.
A Rede Volvo é formada por 13 grupos
econômicos, que abrangem as 100
casas em todos os pontos do território
nacional.
Três Lagoas
Concessionária Volvo no Paraná e
no Mato Grosso do Sul, a Rivesa está
inaugurando sua sétima unidade no
município sul-mato-grossense de Três
Lagoas, no Leste do Estado, nas proximidades da divisa com São Paulo.
Localizada no quilômetro 268,5 da
BR-158, no Jardim Paranapunga, a nova
e moderna casa tem 2,1 mil m² de área
construída num terreno de 11 mil m²,
com 12 boxes para atendimento de veículos, nove deles para serviços e três
para lubrificação. Ela segue o padrão
de uma concessionária completa da
marca, com show room para venda
de veículos novos e seminovos, área
de pós-venda, serviços especializados
em manutenção e reparo mecânico e
elétrica, estoque de peças e área de
atendimento ao cliente e ao motorista.
A unidade de Três Lagoas está
estrategicamente situada numa importante região madeireira e também do
agronegócio, com muita demanda para
os chamados veículos vocacionais caminhões voltados para o transporte

especializado de madeira e outras
cargas do agribusiness. Ela fica exatamente num corredor que liga o Sudeste
ao Centro-Oeste do País, em uma área
de alto fluxo de caminhões, para atender clientes locais e de passagem.
Balsas, no Maranhão
A Tracbel, concessionária de caminhões e ônibus Volvo para o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, abre agora
também uma casa no Maranhão, em
Balsas. Essa é primeira unidade do
grupo a utilizar o nome Tracbel na
região Nordeste. Ao longo de 2021, a
transição de marca será estendida também a todas as atuais casas Apavel, no
Maranhão, Piauí e Ceará, que foram
assumidas pelo Grupo Tracbel em 2018.
A nova concessionária Tracbel
Balsas fica numa região onde o agronegócio é bastante forte e com alta
tecnologia. Com uma área construída de 2,6 mil m² num terreno de 7,2
mil m², a unidade maranhense terá
serviços rápidos de Pit Stop Volvo
para troca de óleo, showroom, oficina, área para estoque de peças, sala
para motoristas e clientes, vestiários,
banheiros, sala de montagem, espaço
para consultoria técnica e copa.
A Tracbel Balsas está localizada na
avenida Governador Luiz Rocha, 9, quadra
472, no Parque Governador Luiz Rocha,
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um ponto geograficamente estratégico e
de fácil acesso aos transportadores locais
e de outras regiões. A cidade de Balsas é
também uma referência em logística e
transportes para o escoamento da produção regional, bem como um centro de
investimentos em construção.
Volvo Express em Barro Alto
A Suécia, concessionária Volvo
em Goiás, Minas Gerais, Tocantins e
Distrito Federal inaugurou mais uma
casa em Barro Alto para atender os
caminhões e ônibus da marca. Situada na BR-080, km 134, setor Jardim Bela Vista, é a oitava unidade
do grupo. Projetada sob o conceito
Volvo Express, é uma casa compacta,
com uma estrutura otimizada para a
realização de serviços especializados
e rápidos, como troca de óleo e filtros, diagnósticos e reparos, entre
outras tarefas importantes para a
manutenção dos veículos.
Com 1,2 mil m², ela tem seis boxes,
dois deles exclusivos para o Pit Stop
Volvo, e quatro para serviços rápidos
de manutenção elétrica e mecânica.
O modelo Express segue a estrutura
padrão Volvo, que garante modernidade,
alta tecnologia, agilidade e prestação de
serviços premium, com profissionais
altamente capacitados. A Suécia Barro
Alto está na região que conecta Brasília
à BR-153, rodovia de grande importância para a mineração e o agronegócio, ao
ligar o Porto de Santarém (PA) com o Planalto Central e outros pontos do Brasil.
Capacitação constante
Além da abertura de novas casas,
reformas e ampliações, a Volvo tem
investido fortemente na capacitação
de mão de obra de sua rede, com treinamentos constantes de mecânicos,
mecatrônicos, eletricistas e todos os
demais profissionais de linha de frente.
“Temos orgulho de ter os profissionais
mais preparados do mercado para dar
plena disponibilidade aos veículos

Volvo. Esta jornada começou há muitos
anos, quando introduzimos o Volvo FH,
caminhão mais avançado do mundo,
que elevou o nível técnico de nossa
rede e gerou um movimento positivo
em todo o mercado de caminhões”,
finaliza Alcides Cavalcanti.

TECNOLOGIA BIM TRANSFORMA
INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS
DE CONCRETO ARMADO
A indústria de concreto armado está
passando por uma evolução ao descobrir nos softwares Building Information
Modeling (BIM) uma ferramenta eficiente para a concepção de projetos.
Um dos principais do mercado, o Tekla
Structures, que pertence à Trimble, se
destaca como uma forma inteligente de
produção e de redução de desperdício
na construção dos empreendimentos.
Esses resultados estão sendo obtidos pela empresa Rotesma, indústria
de pré-fabricados de concreto com unidades em Chapecó (SC) e Maringá (PR),
com obras presentes em todo o Sul do
Brasil. “A implementação de uma nova
tecnologia ou de um processo produtivo
envolve esforço e utilização de recursos
que quase sempre são reduzidos. Trata-se
de uma jornada que se inicia nos primeiros treinamentos básicos e acompanha a

empresa durante o ciclo de vida da solução escolhida”, explica a diretora de Novos
Negócios da Trimble, Fátima Gonçalves.
O engenheiro da Rotesma, Douglas
Mantelli, responsável pela implementação da tecnologia BIM no departamento
de engenharia, conta que, já nas fases
preliminares e de cotação dos projetos, a informação gerada é muito rica,
seguindo a metodologia baseada em
modelos 3D do Tekla Structures.
“Atualmente, todos os modelos
têm seu início na fase de elaboração de
orçamento, sendo aplicada a tecnologia
BIM no começo do processo, para apresentação ao cliente. Após a venda, esse
modelo já é aproveitado para as próximas
fases da vida do projeto”, afirma Mantelli.
É importante destacar que o uso de
modelos 3D com as informações das
peças, no nível de detalhe adequado para
fabricação, como é o caso do Tekla Structures, auxilia todos os departamentos da
empresa a obterem as informações nos
formatos desejados e com entendimento
instantâneo sobre o assunto.
Junto ao Tekla Structures, a Trimble fornece ferramentas integradas
ao modelo-base. O Trimble Connect é
uma delas, garantindo o compartilhamento e a colaboração em nuvem da
Trimble, com acesso imediato aos dados
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relevantes do modelo, na medida da
necessidade de todos os envolvidos.
“Uma vez que a informação está
disponível na sua essência, em tempo
real e a todo momento, os envolvidos
na entrega da obra podem se concentrar nas atividades que realmente
demandam tomadas de decisão, possibilitando um acompanhamento mais
preciso e mais agilidade nas comunicações”, destaca Gonçalves.
“As informações do modelo são
levadas a campo em pranchas impressas e com o modelo IFC (Industry Foundation Classes), do Trimble Connect.
Com a utilização do Plannix também é
possível obter informações do status da
peça no modelo do Tekla, sendo na fase
de produção, armazenamento, transporte ou montagem”, conclui Mantelli.

GT R ECO, DA N A N O4YO U,
AUXILIA NA LIMPEZA DE
CIMENTO E CONCRETO APÓS
FINALIZAÇÃO DE OBRAS
Casa nova, ambiente reformado, é
uma das melhores sensações. Seja uma
obra sendo realizada nos ambientes
internos da casa, ou somente na fachada,
sempre dá uma sensação de renovação.
Mas, para o bem estar ser completo e
aproveitar o momento, é necessária uma
boa limpeza para eliminar todos os resíduos e sujeira que podem ter ficado nos
cômodos ou na área externa.
Os resíduos da reforma podem
conter pó de gesso, pó de tijolo e pó
de cimento. Quando em contato com
a água, esses materiais podem se
transformar em uma pasta pegajosa,
aumentando a dificuldade da limpeza.
Ou seja: faça a faxina seca primeiro.
Comece a limpar com água só depois
de ter eliminado esses resíduos com
uma vassoura ou aspirador de pó.
E quando os resíduos de cimento
e concreto são difíceis de retirar?
Para o diretor técnico da Planville,

Paulo Sérgio da Silva, os concretos
incrustados nas obras exigem muito
trabalho para a remoção. Muitos utilizam ácidos agressivos para amolecer
estas incrustações, mas, no entanto,
isso acaba degradando o substrato.
“Para evitar esse esforço e agressão,
utilizamos um produto chamado GTR
Eco, que além de não deixar sequelas
ao substrato, ‘desmonta’ as ligações
cimentícias, sem corrosão e logo não
imputam grau de risco a quem aplica
e nem ao meio ambiente”, enfatiza.
Paulo explica que em obras
novas, utiliza o produto GTR Eco
na limpeza do substrato antes do
chapisco de resíduos de concreto
escorridos. Já em retrofit de fachadas, na remoção de rejuntes antigos
e degradados, o produto é aplicado
deixando agir por 20 minutos e em
seguida é passado o jato fechado de
hidro lavadoras. “Com isso removemos cerca de 1mm de camada por
aplicação”, salienta. De acordo com o
novo rejunte a ser aplicado, rebaixamos o rejuntamento velho. Por exemplo, para o rejunte acrílico precisa-se rebaixar 3mm. “Mecanicamente

como é feito, agride as bordas das
placas cerâmicas adjacentes, mas
desta forma híbrida de GTR Eco +
Jato de água, não causa nenhum
dado”, enfatiza.
O GTR Eco faz parte do portfólio
da indústria Nano4you. Como todos
os produtos da indústria, é produzido a base de nanotecnologia, 90%
biodegradável e ecológico. Segundo
Fabiano Polak, diretor cientifico da
Nano4you, o GTR age desagregando
a argamassa e cimento por camadas,
promovendo remoção progressiva,
segura e sem impacto ao material.
“Pode ser aplicado para remoção de
concreto nos equipamentos de construção civil, como concreteiras, betoneiras e outros equipamentos, além
de ser recomendado para superfícies
delicadas como borrachas, vidros,
metas, plásticos, pinturas”, finaliza.

VOLVO TRAZ NOVIDADES PARA
O SETOR DE CONSTRUÇÃO,
COM UM CAMINHÃO AINDA
MAIS LEVE E EFICAZ
Mesmo com a retração geral da
economia, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção
– CBIC, o setor da construção civil
apresenta números surpreendentes em 2020, crescendo mês a mês.
Em agosto, o nível de atividade teve
índice similar ao de 2011, um dos
melhores da década. O mercado de
betoneiras também registra crescimento, com alta de 58% nas entregas
de jan-set, segundo dados da Anfir,
Associação Nacional de Fabricantes
de Implementos.
Este cenário vem mexendo com as
empresas do segmento, que buscam
aprimoramento em processos e tecnologia para mais produtividade. “Já
tínhamos um produto de referência em
betoneiras e fomos consultados por
concreteiras para fazer um caminhão
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ainda mais leve. Por isso desenvolvemos essa nova versão do Volvo VM,
que permite transportar mais carga
útil”, afirma Clóvis Lopes, gerente
comercial de caminhões da Volvo.
Leve como nunca
A nova versão traz diversas alterações em relação ao VM 8x4 tradicional.
Somadas, elas possibilitaram redução
da tara do caminhão de 8.820 kg para
7.920 Kg, ou seja: 900 kg a menos.
A Volvo trabalhou também em parceria com implementadores, para garantir uma solução completa às empresas
concreteiras. O primeiro Volvo VM
Light Mixer recebeu uma nova betoneira Liebherr, também projetada para
ganho em peso. A tara total do conjunto
(caminhão + betoneira) baixou quase
2.500Kg, para apenas 11.650 Kg, possibilitando transportar até 1 m³ a mais
de concreto, dentro da lei da balança.
Robustez e autonomia
“A Volvo aprimorou o caminhão,
reduzindo peso sem comprometer
a reconhecida robustez do veículo”,
declara Jeseniel Valério, gerente de
engenharia de vendas de caminhões.
O chassi da linha VM é produzido com
ligas especiais de aço LNE60, exclusivas
da marca, mais leves e resistentes.
No VM Light Mixer a Volvo
optou pela distância entre-eixos de
4.550mm, ideal para melhor distribuição de peso na betoneira. Mesmo com

o entre-eixos mais curto, o caminhão
vem equipado com grandes tanques
de combustível (200 litros) e Arla32
(50 litros), que permitem rodar o dia
todo sem reabastecimento.
4º eixo direcional
Outro diferencial do VM Light
Mixer é o 4º eixo direcional dianteiro. “Projetamos um eixo direcional de verdade, que diminui o arraste
dos pneus e permite manobras em
raios curtos, comuns em canteiros de
obra”, assegura Valério.
O 4º eixo é um projeto Volvo,
instalado no veículo já na linha de
montagem, com garantia de fábrica
e sem adaptações.
Opcionalmente esse eixo pode
ser equipado com sistema suspensor,
para trechos em que o caminhão roda
vazio ou em eventuais manobras.
Trem de força
O conjunto formado pelo motor,
transmissão e eixos traseiros garante
excelente desempenho. O consagrado
propulsor de 270 cv, reconhecido pelo
excelente torque e alta economia de
combustível, está acoplado a uma transmissão manual de 9 marchas, mais leve.
Opcionalmente o motor pode receber escape vertical, para operações em
terrenos mais acidentados.
O VM Light Mixer tem suspensões
traseiras com molas parabólicas, que
garantem leveza sem perder a robustez.

Os pneus são 275/80 R22,5 de uso misto
e opcionalmente o caminhão pode ser
equipado com rodas de alumínio.
Ganhos na cabine
As cabines Volvo são projetadas
com o conceito de célula de sobrevivência, diminuindo riscos aos ocupantes em caso de colisões.
Concebido para operações de transporte entre usinas de concreto e obras
em centros urbanos, o Volvo VM Light
Mixer é equipado com cabine curta,
com grande área envidraçada que permite ampla visibilidade, importante para
manobras em canteiros apertados.
Externamente, o modelo traz
para-choque em aço, mais leve, e
tem faróis com desenho similar ao
das versões rodoviárias da linha VM.
O conjunto ótico tem luzes diurnas em LED, uma característica de
segurança e identidade de toda a
linha de caminhões Volvo atual.
Mesmo com os novos para-choques
a suspensão elevada do modelo
garante um ângulo de ataque grande,
ideal para enfrentar a severidade de
operações fora-de-estrada.
“Há anos os caminhões Volvo já são
largamente utilizados por indústrias de
concreto. Mas no novo Volvo VM Light
Mixer reunimos diversas especificações
que seguramente o tornam a melhor
opção para as atuais exigências desse
tipo de aplicação”, finaliza Clóvis Lopes.
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DIGITAL DRILLER™ DA SANDVIK MINING AND ROCK TECH

Digital Driller™ é a nova versão do simulador da Sandvik
Mining and Rock Technology, que agora inclui o DS422i –
oferece treinamento avançado para melhorar o desempenho
do operador e da perfuração em uma ferramenta de
treinamento segura, leve e portátil, permitindo que seja
usada onde é mais necessária – no local de trabalho.
A família Digital Driller™ foi desenvolvida para melhorar
o desempenho da perfuração de rochas na mineração e
abertura de túneis. Foi projetada para simular a operação
de um equipamento – especificamente DD422i/iE, DT922i,
DL432i, DL421 e agora o DS422i – usando o mesmo software de sistema de controle encontrado nas perfuratrizes
Sandvik. A solução fornece treinamento técnico abrangente,
permitindo o aprendizado e a atualização das habilidades do
operador. Para desenvolver as habilidades exigidas de um
operador novato até a condução de todo o ciclo de perfuração, todas as versões do Digital Driller™ são totalmente
integradas ao software iSURE® da Sandvik – uma ferramenta
de gerenciamento de plano de perfuração e de abertura de
túneis para perfuração, carregamento e desmonte precisos.
O Digital Driller™ reduz significativamente o período
de comissionamento garantindo que os operadores
estejam totalmente familiarizados com os recursos e
capacidades desde o primeiro dia. Isso possibilita uma
transição mais curta para o equipamento real, resultando
em uma familiarização mais rápida e maiores eficiência e
produtividade. Além disso, como o treinamento é simulado, não há risco de danos ao equipamento, consumo

zero de ferramentas de perfuração de rochas e de combustível, emissão zero e nenhuma exposição dos colaboradores ao risco durante o aprendizado.

Aprenda em qualquer lugar, a qualquer hora
Com seu tamanho compacto, o Digital Driller™ e seu
transporte com rodas são facilmente transportados por uma
única pessoa para qualquer lugar. Ele é projetado para fornecer treinamento para os operadores e equipes de manutenção aprenderem sobre os recursos da perfuratriz antes de
passarem a trabalhar com o equipamento real. O treinamento
pode começar antes mesmo que a máquina seja entregue.
O Digital Driller™ oferece três níveis de treinamento:
Drillmaster, Professional e Beginner. Isso significa que, por
meio do simulador, o colaborador é capaz de aprender, progressivamente, a usar todas as funções da perfuratriz e a
definir os parâmetros do sistema de controle, controlando
com precisão o braço em um plano pré-definido. À medida
que o aprendizado avança, outras tarefas são adicionadas,
como marcar e definir ângulos e pontos de início da perfuração e perfurar em variadas posições iniciais. Além disso,
o operador em treinamento aprende a operar o equipamento para coincidir com o plano de perfuração usando
ferramentas de navegação, perfurar em condições variáveis
de rochas, usar diferentes processos de atirantamento e
realizar a instalação do cabo. O Digital Driller™ também foi
projetado para auxiliar na manutenção diária segura e para
gerenciar outras aplicações/funções específicas do cliente.
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HNOLOGY - APRENDIZADO EM QUALQUER HORA E LUGAR
O simulador vem com um software que inclui diversos
exercícios para registrar e medir o comportamento do operador. Isso significa que o treinador será capaz de iniciar falhas,
incidentes ou perigos a fim de treinar e avaliar os operadores,
garantindo que eles sejam capazes de responder corretamente em qualquer cenário com a máxima eficiência. Além
disso, as sessões de treinamento podem ser conduzidas para
vários participantes, mantendo-os longe de qualquer risco
de lesões ou danos materiais. Para avaliar e medir o desempenho, um relatório sobre o desenvolvimento do colaborador. Os resultados dos exercícios são medidos em relação ao
tempo, precisão e vários outros parâmetros, como pressão
de avanço/rotação, percussão e limpeza.

Desempenho operacional otimizado
O Digital Driller™ garante que os operadores possam
usar o potencial máximo da perfuratriz da maneira mais
segura e produtiva, o mais rápido possível. Graças à ferramenta de gerenciamento de treinamento, o treinador
será capaz de personalizar o aprendizado, bem como
usar os vários cenários pré-planejados para criar sessões personalizadas. Isso garante 100% de tranquilidade,
possibilitando a realização de rotinas de treinamento e
exercícios que podem ser repetidos até que o nível de
conhecimento adequado seja alcançado.
O uso do Digital Driller™ fornece os mais altos níveis de
flexibilidade e estima-se que produza um aumento de 5% na
produtividade anual apenas com o aumento da disponibilidade do equipamento. Além disso, os custos de treinamento

são reduzidos em até 35% – nenhuma ferramenta de perfuração de rochas ou combustível é consumido – todos aprendem a compreender o diagnóstico avançado da máquina,
evitando o risco de danos e, assim, reduzindo ainda mais
qualquer impacto ambiental negativo.

Características físicas do Digital Driller™:
Peso do simulador: 20 kg
Peso da caixa de proteção: 25 kg
Peso total com acessórios: 50 kg
Idiomas disponíveis: inglês, espanhol, russo, alemão,
finlandês, português, sueco, norueguês e outros (a pedido)
Para mais informações, entre em contato com:
Rita Cardoso - Marketing & Communications Brazil
Tel: +55 (31) 3555 7333
Email: rita.cardoso@sandvik.com
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RELEMBRANDO A IMPORTÂNCIA DO
SETOR DE AGREGADOS
Trazemos aqui um panorama da produção de Agregados com os últimos
números revelados pelas principais entidades do setor
Quando começamos a escrever nessa coluna, com a ideia
de tratar de vários assuntos pertinentes ao setor, iniciamos
falando sobre a devida importância do setor de agregados.
Passados praticamente dois anos dessa matéria inicial,
com a situação econômica vivida nesse período e com o
surgimento da pandemia que estamos vivendo, resolvemos
revisitar as informações do setor nesse momento.
Será que essa importância mudou? Veja as informações
e tire suas conclusões sobre a importância desse setor.
Salientamos, naquele momento, o fato, de como um mercado tão importante quanto o de agregados, não é percebido
como tal por grande parte das pessoas, inclusive por algumas
que participam do setor mineral de alguma maneira.
Os motivos são os mais variados, entre eles a condição
específica de serem materiais de uso nacional com raio de
ação limitado em função do custo do frete (aproximadamente 100km para brita e 300km para areia), fato esse que
faz com que o setor de agregados seja muito pulverizado

com plantas de menor porte distribuídas pelo território
nacional, ou seja, é bastante descentralizada espacialmente e com grande quantidade de empreendimentos,
até provavelmente por isso, a falta de visibilidade como
setor produtivo como outros produtos minerais de uso
global, já que é necessário a soma de inúmeros produtores
distribuídos no país, e não entra na balança comercial de
minerais não sendo um produto exportado.
A logística de distribuição é, então, de fundamental importância para a operação das empresas desse setor, pois seu custo
pode variar desde 30% até 70% do preço final ao consumidor.
Agregados para a construção civil – é o termo utilizado
no Brasil para identificar um segmento do setor mineral
que produz matéria prima mineral (bruta ou beneficiada)
de uso direto na indústria da construção civil, principalmente em obras de infraestrutura e edificações em geral.
Os agregados, mais precisamente, areia e brita, atendem a demandas significativas da sociedade moderna e
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urbanizada, especialmente: construção de casas e edifícios,
de indústrias, de saneamento, na construção de rodovias,
ferrovias, portos, aeroportos, na pavimentação, etc.

No Quadro 1, que mostra a Produção Mineral Brasileira em toneladas dos dois principais produtos do portifólio mineral do Brasil nos últimos dois anos, podemos
ver a importância dos agregados, que mesmo depois
de uma queda de produção conforme Gráfico 1 mais
adiante, se mantem como principal produto mineral em
volume, sendo que o segundo colocado nesse quesito,
o minério de ferro, teve produção em 2019 23% menor.
No Gráfico 1, é possível ver inicialmente, que a produção de agregados no Brasil, teve seu pico em 2013
com ligeira queda em 2014 que refletiram em parte a
demanda necessária para as obras da Copa do Mundo
e das Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas em função da

situação econômica vivida desde então, houve uma
queda importante nos números de produção já que os
investimentos na área de infraestrutura e construção
civil, principal fator que alavanca
este setor, diminuiu muito.
É possível perceber também
que existe uma recuperação lenta
e gradual nos últimos dois anos,
depois do patamar inferior de
2017, mas ainda longe da maior
produção da série histórica.
A demanda por agregados
no Brasil tem muito espaço para crescer ainda, principalmente quando se compara à Europa e Estados Unidos,
como pode ser visto no Quadro 2.
Com isso qualquer melhoria da situação econômica
que permita a volta do investimento em infraestrutura e programas habitacionais, por exemplo, de uma
maneira previsível, pode permitir um crescimento mais
constante e sustentável.

2020 e 2021
O ano de 2020, em função da situação de pandemia
que estamos vivendo, foi um ano atípico, assim como
em todo o mundo.
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Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou a Covid-19, uma pandemia.
No Brasil, alguns dias depois desse anúncio, o setor de
mineração foi incluído entre as atividades consideradas
essenciais que não podem parar.
Ao mesmo tempo que fez os ajustes necessários para
garantir a continuidade das operações com segurança para
os trabalhadores e com relação às comunidades onde
atuam, o setor se preparou para uma queda de demanda
causada pelo isolamento social, paralisação de alguns setores e adiamento das obras, já que o setor de construção
civil não tinha sido considerado como atividade essencial,
fato que somente ocorreu em maio de 2020.

O impacto da Covid-19
sobre a economia de 2020
em geral é bastante visível,
mas principalmente a partir
da inclusão da construção
civil na lista de setores de
atividades essenciais, houve
crescimento da demanda em
várias regiões, como em São
Paulo, onde o primeiro semestre do ano fechou com 10,2%
de crescimento em relação ao
mesmo período de 2019.
Um dos motivos foi a demanda no varejo, com reformas e construções particulares, residenciais ou comerciais, pois algumas necessidades como Home-office,
adaptações de escritórios e mesmo áreas de lazer surgiram. A retomada de obras e empreendimentos imobiliários pelas construtoras também ajudou nesse sentido,
ao ponto da previsão de produção do setor de Agregados
em 2020 ser de 580 milhões de toneladas, que prevê um
crescimento de 8,4% com relação a 2019, ponto esse
que pode ser observado no Gráfico 2.
Com relação às expectativas para 2021, em conversas
com player do setor, se percebe um otimismo moderado, principalmente pelo fato de investimentos em
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infraestrutura serem necessários e às oportunidades que
surgem com o novo Marco do Saneamento, que mesmo
com necessidade de regulamentação já dá sinais de aquecimento na cadeia produtiva, principalmente quando se
refere à máquinas e equipamentos com maior prazo de
entrega. No próprio setor, já se percebe investimento em
novas máquinas, se preparando para o próximo ano. O
novo Marco do Saneamento pode permitir obras civis por
todo o país, o que beneficiaria todo o setor de Agregados,
não apenas uma ou outra região.
Outro fator para essa expectativa positiva é que uma
parcela de imóveis comerciais ainda terá que modificar suas
instalações para se adaptar às novas exigências de distanciamento, oferta de serviços de entrega, E-commerce, etc.

Em função desses fatores, a previsão para 2021 é de
um crescimento similar ao deste ano com algo em torno
de 8,3% podendo então atingir uma produção anual de
quase 630 milhões de toneladas, o que traria o setor
de volta a patamares maiores que 2015, fato esse, que
também pode ser visto no Gráfico 2.
A pergunta que fica é: será que isso permitiria em
médio prazo alcançar níveis de produção próximos aos
de 2013 ou 2014?
Fontes: ANM, ANEPAC, IBRAM, FIESP, FIPE/USP, SINDIPEDRAS,
além de artigos, matérias e informações disponíveis na internet.

* Carlos Trubbianelli é Engenheiro Mecânico e Técnico Eletromecânico com mais de 30 anos de experiência no setor de
bens de capital, conhecendo diferentes equipamentos e mercados. Possui destacada atuação na área comercial nos setores
de Mineração, Fertilizantes, Siderurgia, Cimento, Química e Alimentos, ocupando posições de liderança e consolidando-se
como especialista na abertura de novos mercados e implantação de novas tecnologias. Com participação ativa na ABIMAQ
– Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, por mais de 25 anos e hoje Vice-Presidente da Câmara
Setorial de Cimento e Mineração; Diretor Conselheiro e membro do Conselho de Mineração e Metalurgia e do Conselho de
Eólica e do Conselho de Competitividade. Ministra cursos, treinamentos, palestras e seminários nacionais e internacionais
nos mais diversos níveis e mercados para indústrias, comércio e instituições, pela Camatru Consultoria e Treinamentos.
Autor do livro "Como Vender Mais e Melhor", pela Editora Letramento. Contato: carlos@camatru.com.br.
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A NOVA BRITAGEM TRAZ TECNOLOGIA EMBARCADA
A tendência para plantas de britagem aponta a meta de baixar os custos
operacionais, oferecendo segurança e produtividade com a sofisticação dos
componentes através de alta tecnologia eletromecânica embarcada
Os britadores são equipamentos fundamentais para
o dia a dia das pedreiras. Invariavelmente são os responsáveis diretos pelo primeiro processo de fragmentação
das rochas, no qual são definidos seu tamanho e formato.
Diante da importância que os britadores têm para a
produção de agregados, as fabricantes destes equipamentos estão em constante atualização para suprir o
mercado com o que há de mais moderno.
Prova disso é a Astec, multinacional americana que
possui todos os tipos de britadores em seu portfólio. A
companhia fabrica desde britadores de mandíbula, cônicos
e de impacto (fixos e móveis) até moinhos para diversas
aplicações. “Nossos equipamentos são únicos e, por isso,
têm mudado a forma dos usuários trabalharem. Buscamos
tecnologias que facilitem o trabalho no campo e que zelam
pela segurança do trabalhador”, destaca Lorena Lopes Lúcia,
que é Engenheira de Minas e atua na Engenharia de Aplicação da Astec, dentro do departamento comercial.
Como exemplo, ela cita a linha de britadores de mandíbula HydraJaw, que dispõe de um sistema com abanadeira

hidráulica para alívio, esvaziamento da câmara e ajuste da
APF (abertura de saída na posição fechada) sem intervenção
humana, proporcionando máxima segurança e agilidade.
A alta tecnologia também está presente nos britadores cônicos SBS/SBX da mesma fabricante. Além do ajuste
da APF por botões na unidade hidráulica, eles contam
com um sistema de alívio contra sobrecarga (não britáveis) com um dos maiores cursos do mercado (cerca de
152 mm). “Outros diferenciais que acompanham nossos
britadores cônicos são os sistemas de alívio sem acumuladores de nitrogênio, de extração em alta velocidade,
que duplica a velocidade de extração do bojo na troca
de revestimentos, e o sistema Anti-Spin Opcional, que
visa reduzir o desgaste dos revestimentos”, complementa
Lorena.
Quando o assunto é produtividade, a Engenheira da
Astec explica que a capacidade produtiva dos equipamentos da marca é otimizada devido a vários parâmetros e
tecnologias aplicadas, analisadas e testadas nos projetos
dos britadores. “Nossos produtos produzem de 7 a 19% a
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Britador HydraJaw - H3450

mais que os equipamentos da
mesma categoria disponíveis
no mercado, além de apresentarem mais robustez, o que é extremamente necessário
nesse tipo de aplicação. Maior produtividade por hora
é equivalente a faturamento por hora e, consequentemente, menor custo por tonelada produzida”, enfatiza.
Na hora de dimensionar o equipamento de acordo
com a demanda de cada cliente, a Astec leva diferentes
variáveis em consideração. “Sempre buscamos a maior
quantidade de informações do material processado, que
influencia diretamente no processo, como densidade,
curva granulométrica e tipo de rocha, e a partir daí iniciamos o dimensionamento aplicando todo o conhecimento dos nossos Engenheiros e Técnicos de aplicação.
Além deste levantamento, realizamos visitas físicas ao
local a ser instalado o empreendimento, para melhor
entendimento de todo o contexto”, conta Lorena.
E como a ideia é atender ao mercado com o que há de
mais moderno, a Astec já está preparando algumas novidades para o segmento de agregados. Em breve, a linha Titan,
que é composta por máquinas robustas e tecnológicas que
permitem ampliar a produção, mantendo a mesma potência no motor, passará a ser fabricada no Brasil. “Estamos
nacionalizando e trazendo novas tecnologias e fabricações
de equipamentos para o país, o que torna o produto mais
barato, com uma logística melhor para atender o mercado
brasileiro, e toda uma estrutura para peças de reposição
nacional dos produtos”, finaliza a profissional.

para britagem, a companhia
destaca a linha JC, referente
a equipamentos primários de
alta produtividade e robustez, a linha CC, referente a
equipamentos secundários, terciários e quaternários com
dimensão otimizada e alta produtividade, e a linha VSI,
direcionanda especificamente à alta produção de finos
e melhoria da cubicidade dos materiais.
“A linha JC possui quatro modelos distintos, sendo
capaz de atender a todas as necessidades produtivas dos
clientes. A tecnologia empregada nessa linha é simples,
facilitando a operação e manutenção do equipamento”,
explica Felipe Salhab Vaz, Gerente de Negócios da Máquinas Furlan. A linha CC, por sua vez, possui três modelos

Máquinas Furlan concentra oferta em
três linhas de britadores
Fabricante nacional de equipamentos para mineração, acessórios e peças fundidas em aço para reposição, a Máquinas Furlan busca alimentar o mercado com
soluções completas para britagem, moagem, reciclagem,
classificação e separação.
Especificamente sobre o portfólio de equipamentos
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e tecnologia que permite a automação dos processos
de regulagem e fluxo de produção, fazendo com que o
equipamento trabalhe em capacidade total, evitando
perdas produtivas. “Já a linha VSI possui modelos aço-aço e rocha-rocha, atendendo a todo tipo de abrasividades de rochas existentes. A tecnologia empregada
nos britadores VSI permite uma substituição ágil das
peças de desgaste”, complementa Vaz.
Atualmente, a divisão de Equipamentos da Máquinas Furlan possui um departamento de automação,
que é responsável pelo desenvolvimento do “Sistema
de Controle de Plantas”. O sistema em questão permite que os proprietários das unidades de britagem
tenham o controle total de suas plantas de forma ágil
e precisa via Mobile e Desktop, gerando relatórios de
produção, paradas, alarmes e percentual de utilização
dos equipamentos. Além disso, ele automatiza o fluxo de
produção. Para Vaz, a automação dos equipamentos de
britagem pode gerar um ganho de até 30% de produtividade da planta, visto que os equipamentos trabalharão
de forma contínua e em sua capacidade total.
Em paralelo, a equipe de Engenharia da companhia está
sempre pensando em novas soluções para eliminar as dores
e aumentar a produtividade dos clientes. Como exemplo,

recentemente a empresa lançou uma linha de peneiras de
alta freqüência (PVAF) totalmente elétricas, que estão sendo
utilizadas para a separação eficiente de partículas finas, permitindo a aplicação de telas com até 0,3mm de malha.
Para complementar a oferta ao segmento de agregados, a Máquinas Furlan também possui uma divisão de
Serviços, na qual são realizados trabalhos de reforma,
venda de equipamentos usados, consultorias e aluguel,
bem como uma divisão de Fundidos que é capaz de
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produzir peças de desgaste de alta durabilidade para todas as marcas de equipamentos
do mercado. “O pós-vendas é o nosso maior
diferencial. Estamos sempre prontos para
atender os nossos clientes, trazendo soluções
para as dificuldades que afetam o seu rendimento”, finaliza Vaz.
Tecnologia embarcada é o ponto forte da
Metso Outotec
Orgulhando-se de ser uma das líderes
mundiais em equipamentos para britagem
e moagem de agregados, a Metso Outotec
fabrica produtos que já estão consagrados no
mercado, como os britadores de mandíbulas
da linha C, os britadores cônicos hidráulicos
das linhas HP e MX, e os britadores de rolos
hidráulicos HRC de última geração, voltado para produção
de finos. Além disso, a empresa ampliou o seu portfólio
recentemente com a linha Nordtracks, que foi especialmente pensada para atender ao mercado de pequenas
pedreiras, calcareiras e empresas construtoras.
Para todas essas linhas, a Metso Outotec aponta a

tecnologia embarcada como um de seus principais diferenciais. “Os sistemas de controle e tomada de decisão inteligente para performance da operação são um diferencial na
produtividade das plantas de britagem, que precisam produzir mais com menos gastos. Nosso sistema IC (Intelligent
Control), por exemplo, avisa sobre a
necessidade de troca de peças de desgaste, facilitando a cadeia de compra
e estoque de peças da britagem do
cliente”, exemplifica Alfredo Reggio,
Chefe de Vendas para Agregados no
Brasil da Metso Outotec.
Reggio explica, ainda, que os
sensores são parte fundamental dos sistemas de automação da Metso Outotec. Como sem eles o “computador” não terá a informação necessária para a tomada
de decisão, os sistemas elétricos e hidráulicos dos britadores da companhia contam com diversos sensores
espalhados. Sem contar os sensores de posicionamento,
velocidade e nível que também auxiliam no controle do
processo como um todo.
“A automação controla o processo nos limites técnicos e energéticos, não deixando as máquinas trabalharem abaixo do máximo permitido ou extrapolarem além
dos limites. Nosso sistema IC busca o melhor desempenho em 100% do tempo. Por isso, no fim de um período,
ele é mais eficiente do que as máquinas ou processos
manuais. Os ganhos diretos que ele proporciona são a
melhoria da produção e melhor qualidade nos produtos
gerados (em especial a forma). Indiretamente, também é
possível perceber melhor controle energético e de peças
consumíveis”, diz Reggio, reforçando que, no fim, tudo
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Britador Metso C130

Britador de rolos de alta pressão da Metso - HRC 3000

isso resulta em um menor custo operacional e, portanto,
um menor custo/tonelada produzido.
O executivo da Metso Outotec lembra, ainda, que
uma das grandes vantagens dos sistemas de automatização é que, ao longo dos anos, eles têm se tornado cada
vez mais confiáveis, baratos e resistentes. “Utilizamos os
IC’s em diversos locais, com altas temperaturas e bruscas
variações climáticas, incluindo as de altitudes, umidade
e de poeiras. Tudo isso sem afetar a integridade e confiança dos sistemas de britagem”, acrescenta.
Vale dizer que a tecnologia está presente até mesmo na
área de serviços da multinacional. Acompanhando as tendências da indústria 4.0, hoje a companhia consegue realizar
atendimentos por meio de sistemas de conectividade e de

câmeras e áudio, que permitem concretizar o trabalho à distância, como se os técnicos estivessem presentes no local.
Sandvik garante produtividade e eficiência na britagem
A sueca Sandvik Mining and Rock Technology oferece
equipamentos de britagem avançados, testados para
qualquer desafio de cominuição e projetados para
entregar a produtividade e eficiência que o segmento
de agregados demanda. Dentro do portfólio da companhia, encontram-se britadores cônicos, de mandíbulas,
de impacto (VSI / HSI), britadores e híbridos, além de
peneiras, soluções de planta, e peças e serviços para
todos os equipamentos.
Entre os diferenciais tecnológicos, a Sandvik menciona
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o sistema Hydroset, presente nos britadores cônicos da
marca. “Ele combina segurança e versatilidade, permitindo o ajuste de abertura por meio de um robusto cilindro
hidráulico que sustenta e ajusta a posição do eixo principal,
possibilitando o ajuste hidráulico da abertura do britador
e fechando ou abrindo a APF ao subir ou abaixar o eixo
principal, respectivamente, mesmo sob carga”, diz Leandro
Cambraia, Coordenador de Vendas e Serviços Britagem e Peneiramento Sandvik. Outro diferencial
mencionado por ele é a válvula E-Dum, sistema
de proteção imediata contra não britáveis que
reduz a exposição a danos causados por picos de
pressão em até 90%.
Os equipamentos da nova série Sandvik 800i
também se sobressaem por serem bastante
resistentes e repletos de inovações inteligentes.
Com eles, o cliente ganha acesso a uma plataforma online com diversos recursos integrados
de automação e segurança, permitindo que os
britadores sejam monitorados 24 horas por dia,
sete dias por semana.
Por meio dessas inovações, um panorama
completo do desempenho do britador pode ser

apresentado diretamente em uma sala de controle, computador ou até mesmo em um smartphone, bastando
somente estar conectado à internet.
Outra inovação da marca é o Sandvik Automation
and Connectivity System (ACS), que monitora e
otimiza continuamente o desempenho do britador
e todo seu sistema de lubrificação. De forma prática,
ele ajusta automaticamente as configurações do
britador para compensar o desgaste da câmara
de britagem, garantindo um tamanho de produto
consistente com as necessidades do cliente.
“Com acesso em tempo real aos dados gerados
pela frota de britadores conectados Sandvik, o cliente
poderá tomar decisões baseadas em fatos e ver claramente as áreas onde poderá otimizar para obter ganho em
produtividade e qualidade do produto”, finaliza Cambraia.
Weir entrega confiabilidade e alto desempenho nas
operações mais exigentes
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Na Weir Minerals é possível encontrar modelos de britadores para atender às mais variadas aplicações. A oferta
da companhia se divide entre os britadores de mandíbulas e
de impacto (considerados primários), os britadores cônicos
das linhas TC e TP (considerados secundários e terciários), e
os britadores VSI HPGR (considerados quartanários). “Fornecemos não apenas os equipamentos individualmente,
como também sistemas prontos para operação, supervisão
de montagem e operação assistida”, conta Luiz Carlos Naves,
Engenheiro de Vendas de Cominuição da companhia.
Segundo Naves, as soluções da Weir agregam tecnologias avançadas. Os britadores de mandíbulas da marca, por
exemplo, contam com alivio hidráulico, enquanto os britadores cônicos da linha TP são acompanhados por um sistema
de Tecnologia de Controle Avançada. “Ambos podem ser
totalmente integrados, com sensores montados no britador
que monitoram vibração, movimento, temperatura, vazão
e pressão, para fornecer informações completas a respeito
da performance do equipamento”, explica o Engenheiro.
Outra inovação desenvolvida pela Weir é o Synertrex,
sistema de monitoramento de condições sem fio, que acompanha parâmetros críticos de funcionamento dos britadores
e, assim, colabora com a previsão de falhas precoces na
estrutura e condição mecânica deles, reduz o tempo de
inatividade e otimiza a eficiência operacional.
Confira, na imagem abaixo, um exemplo de esquema
de monitoramento para peneiras vibratórias:

Com um amplo portfólio de soluções, a Weir adota
alguns passos para dimensionar o equipamento de acordo
com a demanda de cada cliente, sendo o entendimento
sobre a real necessidade do usuário o
primeiro deles.
“Também coletamos informações
dos dados de processos e utilizamos ferramentas
de simulação. Na
sequência, fazemos
uma elaboração do estudo preliminar e apresentamos
ao cliente. Somente depois de todas essas etapas é que
concluídos o projeto final”, conta Naves.
Passada essa fase, a Weir se esforça para garantir
uma instalação rápida e eficiente, bem como para manter uma reposição de peças e serviço qualificado à disposição do cliente.
“Por fim, também realizamos treinamentos na planta
para os colaboradores, a fim de assegurar operações e
manutenções seguras e eficientes”, finaliza.
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OBTENDO O MÁXIMO DESEMPENHO NO
PENEIRAMENTO DE FINOS
Principais fabricantes apresentam os diferenciais das tecnologias indicadas
para a classificação de agregados com mínima granulometria
Na edição passada, trouxemos um panorama sobre o
filler de agregados, material fino produzido através da moagem fina de calcário, basalto e outros materiais, que tem
ganhado cada vez mais espaço no mercado. Agora vamos
trazer um pouco mais sobre equipamentos indispensáveis
para a produção de materiais finos oriundos de agregados,
cujo exemplo mais proeminente hoje são as areias manufaturadas. Estamos falando especialmente das peneiras
vibratórias.
Para a Astec, fabricante mundial de peneiras há mais
de 40 anos, as peneiras de alta freqüência são ideais para o
peneiramento de matérias abaixo de 19 mm. Isso porque a
segregação dos finos demanda baixa amplitude – para que
o material fique o mais próximo possível da tela – e alta
freqüência – para aumentar a probabilidade de separação.
Lorena Lopes Lúcio, Engenheira de Minas e atuante
na Engenharia de Aplicação do setor Comercial da companhia, explica que optar pela peneira de alta freqüência com área de peneiramento suficiente para a quantidade de alimentação, estudar quais os parâmetros de

amplitude e vibração são ideais para aquele tipo de alimentação e corte, e selecionar a melhor inclinação para

Peneira de Alta Frequência da Astec
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a aplicação, são algumas das recomendações para quem
busca o máximo desempenho no peneiramento de finos.
“Todas essas determinações podem ser conseguidas com
o auxílio da Engenharia de Aplicação feita durante os
estudos do processo do cliente”, acrescenta.
Na visão da Simplex Equipamentos, alguns outros fatores também são fundamentais, como manter a regularidade da faixa granulométrica do material de alimentação,
controlar o volume de alimentação conforme definido na
aplicação e manter a umidade abaixo de 3% nos peneiramentos a seco. “Vale dizer que no peneiramento de alta
freqüência trabalha-se com maiores acelerações, bem
como menores amplitudes se comparado com os equipamentos convencionais”, destaca Guilherme Lago, da área
de Engenharia de Aplicação da companhia.
Quem complementa as orientações é a Weir, que
reforça a importância dos clientes sempre estarem atentos
às recomendações de manutenção do manual fornecido
juntamente com os equipamentos.
“Nós também recomendamos a utilização de peças
genuínas. Com a nossa marca FUSIONCAST®, por exemplo,
disponibilizamos telas em metal, borracha e poliuretano especialmente
desenvolvidas para o mercado de
Mineração e Agregados”, conta
Vanderlei Fonseca Matos, Engenheiro de Aplicação da empresa.

A busca pelo equipamento ideal
Com os equipamentos para peneiramento de finos
sendo cada vez mais procurados, principalmente pela
alta demanda de produção de areia artificial, as fabricantes de peneira tem se preparado para abastecer o
mercado com tecnologia de ponta.
As peneiras de alta freqüência da Astec, por exemplo,
são equipadas com vibradores hidráulicos, com rotação
de até 4200 RPM. Além disso, os equipamentos foram
projetados para demandarem o mínimo de manutenção.
“Nossas peneiras permitem a alteração e personalização
de vários parâmetros de operação de acordo com a necessidade do cliente, tais como a alteração de amplitude e
rotação individual para cada vibrador, inclinação de até
45° e uma gama de possibilidades de telas. Desta forma,
nosso objetivo é selecionar a menor malha possível de
modo que não haja cegamento e possamos ter um controle sobre a eficiência da peneira atuando nestes parâmetros. Ou seja, com estes ajustes podemos controlar a
quantidade de finos no produto final”, salienta Lorena.
Especificando um pouco mais, a configuração individual
para cada vibrador permite que o cliente opte por desligar separadamente cada vibrador caso queira segregar um
pouco menos o material, ou ligar todos os vibradores para
um amplo peneiramento. A inclinação, por sua vez, pode
ser alterada de acordo com a necessidade de tempo de
permanência que o material precisa ter com a superfície.

Peneiras de Alta Frequência da Simplex
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“Todas as tecnologias implantadas e utilizadas em nossas
peneiras foram amplamente estudadas e aplicadas pelas
empresas do grupo nos Estados Unidos. Além disso, seguimos rigorosamente o padrão de fabricação da AMS. Nossos
motovibradores são importados, o que é um dos grandes
diferenciais do equipamento”, reforça a Engenheira.
A Simplex Equipamentos, por sua vez, oferece peneiras
de alta freqüência para trabalhar tanto via seca quanto via
úmida. “Nossas soluções possuem um sistema inteligente que
desobstrui as malhas em aplicações difíceis, garantindo que
a área de peneiramento se mantenha livre e, também, que
a operação ocorra como previsto para a aplicação”, diz Lago.
Entre as características das peneiras vibratórias de alta
freqüência da linha SXPMV, que atendem a classificação
de materiais com propriedades granulométricas entre 0,6
e 6,0 mm, destacam-se:
• Motovibradores independentes controlados por
inverso de freqüência;
• Excelente eficiência de classificação fina;
• Capacidade para operar com inclinações entre 30º e 40º;
• Amplitude entre 0,5 e 2,5 mm;
• Velocidade ajustável entre 3000 e 4000 rpm;
• Disponíveis com 1 ou 2 decks;
• Enclausuramento para contenção e captação de pó.
Já a Weir divide a sua oferta em duas linhas principais:
as peneiras horizontais da marca TRIO® para peneiramentos convencionais com aberturas/corte a partir de 1,5mm,
dependendo da aplicação, e as peneira vibratórias horizontais da linha ENDURON® para cortes a partir de 0,5mm
em aplicações de classificação, deslamagem ou proteção.
Nessa mesma linha de produto, encontram-se as peneiras

desaguadoras de movimento linear, que possibilitam um
corte até 150 microns.
“As peneiras horizontais da linha TRIO® possuem três
eixos auto sincronizados através de uma caixa de engrenagens, permitindo o movimento elíptico e facilidade de
ajustes em campo. Essa peneira possui elevada força “G”, o
que possibilita maior eficiência no peneiramento de materiais com alto teor de argila”, conta Matos. As peneiras
ENDURON®, por sua vez, possuem grande versatilidade,
estando presente desde aplicações para recuperação de
finos de carvão até desaguamento com classificação até
150 µm. “Elas também possuem proteções anti-corrosão
com aplicação de uma pasta tixotrópica (viscosa) em todo
contato metal/metal, o que permite a melhor adesão entre
essas partes”, complementa.
Matos explica, ainda, que a combinação de três eixos
das peneiras TRIO® proporciona um movimento elíptico
agressivo para melhor liberação dos materiais finos para
peneiramento a seco, visando a melhor eficiência e produtividade. Com o ajuste da amplitude, velocidade e ângulo
de operação, é possível regular a peneira para a melhor
velocidade de material sobre
o deck, garantindo o tempo
de residência adequado para
estratificação, classificação e
repetibilidade do material.
Para completar, Weir possui em seu portfólio um sistema
de monitoramento chamado
SYNERTREX®.
A ferramenta monitora
parâmetros críticos de funcionamento dos equipamentos
da marca, como velocidade e
freqüência, aceleração, temperatura e amplitude. Com isso, é
possível prever falhas precoces,
reduzir o tempo de inatividade
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Peneira CBS da Metso

das peneiras e otimizar a eficiência operacional delas.
A finlandesa Metso também fica entre as fabricantes
que se destacam na oferta de peneiras. Para finos abaixo
de 5 mm, a companhia oferece três tipos de equipamentos:
a peneira CBS, que é frequentemente utilizada no peneiramento de finos e na classificação de pó de pedra e areia de

brita; a peneira Tyler-Hummer, para classificação de finos
a seco na faixa de 3,2 a 0,1 mm; e a peneira horizontal LH,
para classificação de finos a úmido.
“As peneiras CBS possuem características únicas, como
o sistema de fixação de telas por mini-quatro, permitindo
a fácil mudança dos tipos de telas. Podemos citar ainda
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Peneira Horizontal LH Metso

uma altura maior entre os decks que facilitam a manutenção e o acionamento direto, que aumenta a segurança”, diz
Toshihiko Ohashi, Gerente de Aplicação da Metso.
Para os modelos Tyler-Hummer, o sistema de acionamento simples e ajuste de freqüência efetivo que acompanham o equipamento se sobressaem. Além disso, trata-se
de uma peneira totalmente enclausurada, com alto ângulo
de inclinação e alta aceleração. “Já a peneira horizontal LH

possui alta robustez e versatilidade, podendo ser utilizada
até mesmo em aplicações de desaguamento com inclinação
negativa”, conclui Ohashi, ressaltando que, nos peneiramentos finos a seco em condições difíceis, a Metso dispõe de
batedores com rolos de poliuretano que promovem o desentupimento da tela, aumentando a eficiência de classificação.
Na Haver & Boecker Niagara, o destaque fica por
conta de uma solução dedicada para o peneiramento
de finos: as peneiras de movimento linear (horizontais)
para cortes de até 0,40 mm.
“Acionadas por duplo eixo ou excitadores, elas possuem rotação de 1000 a 1200 RPM,
telas metálicas especiais para classificação fina e sistema de bolas batedoras instaladas na parte inferior
das telas para auxiliar na limpeza/
desobstrução das mesmas. Além
disso, nossas peneiras possuem
ajuste dinâmico através da amplitude
e rotação”, enfatiza Denilson Moreno, Gerente Comercial
de Equipamentos da empresa.
As peneiras vibratórias horizontais de movimento linear da HBN,
aliadas a performance das telas
metálicas autolimpantes e ao sistema de limpeza das telas, garantem
a eficiência da classificação fina.
“Esta tecnologia prevê taxa
de comprimento versus largura
de até 5.3 vezes, condição que
resulta em maior tempo de residência do material sobre as telas,
culminando na alta eficiência da
classificação”, finaliza Moreno.

Agregados Online | Edição 13 | Novembro - Dezembro 2020

35

Agregados Online | Edição 13 | Novembro - Dezembro 2020

EQUIPAMENTOS
36

FABRICANTES MOSTRAM A FORÇA
DE SUAS ESCAVADEIRAS
Equipamentos que atendem ao segmento de agregados são marcados
pela robustez, economia de combustível, facilidade de manutenção
e tecnologia embarcada
Mesmo em um ano de incertezas, o mercado de equipamentos para construção deve encerrar 2020 com uma
alta de 22% na comercialização de máquinas da linha
amarela (movimentação de terra) ante 2019, chegando
a 19,6 mil unidades vendidas.
Os dados são do Estudo Sobratema do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, que também
prevê um aumento de vendas da ordem de 20% no segmento de máquinas da linha amarela e de 25% para todo
o setor de equipamentos para construção em 2021.
Diante das perspectivas positivas, conversamos com as
principais fabricantes de escavadeiras para entender como
elas estão se preparado para atender ao mercado brasileiro no
próximo ano. Conheça, na sequência as principais inovações
tecnológicas destes equipamentos versáteis, que desempenham um papel fundamental em qualquer obra de construção,
tendo grande utilidade na produção de agregados.

CASE
A CASE Construction Equipment possui um portfólio
diversificado quando o assunto é escavadeira hidráulica.
Entre os lançamentos mais recentes da fabricante está a
série C de escavadeiras hidráulicas, que é tida como referência em tecnologia, produtividade e baixo custo operacional. Os modelos que a compõem (CX130C, CX180C,
CX220C, CX240C ME, CX350C, CX370C ME, CX490C e
CX500C) reúnem diversos recursos tecnológicos que
aliam a força de escavação e o alto torque de giro, resultando em ciclos de trabalho mais rápidos.
Além disso, todos os equipamentos da série C
combinam eficiência hidráulica, potência do motor e
recursos eletrônicos, que proporcionam o equilíbrio do
equipamento e os torna capaz de disponibilizar a força
de modo eficiente em cada aplicação, garantindo economia quando a tarefa é leve e entregando a potência
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necessária quando é requerida. Os modelos contam,
ainda, com motor com certificação TIER 3/ MAR 1, que
indica o baixo índice de emissão de poluentes, atendendo às normas de controle de emissão de gases.
“Em linha com as tendências e demandas do mercado, a CASE reforça em suas escavadeiras a qualidade
e a eficiência hidráulica aliadas à durabilidade e à eficiência no consumo. Para tanto, a série C tem como
destaque os reforços adicionais nos implementos como
lança, braços, caçambas e chassi, assegurando sua maior
durabilidade”, diz Trazilbio Neres Filho, Especialista em
Produtos CASE Construction Equipment.
Outro diferencial apontado por Filho é a capacidade de
adaptação às diversas operações. Isso porque as escavadeiras mencionadas possuem um motor capaz de adequar
o torque e a potência durante a operação para manter a
produção e possibilitar a maior eficiência no consumo.
“Essa flexibilidade operacional do software assegura uma
redução de consumo de 14% em média, se comparado
com a série anterior”, complementa o especialista.
Considerando que cerca de 70% do custo operacional das escavadeiras são provenientes do consumo de
combustível, a CASE apostou no desenvolvimento de
vários recursos nesta frente, como:
• BEC (Boom Economy Control): faz com que a rotação do
motor seja reduzida em 100 rpm nos movimentos de giro
e descida do implemento para atacar o material, pois

nesta condição o implemento estará sem carga (esta ação
é automática sem interferência do operador).
• AES (Auto Energy Saving): com este recurso, a rotação
reduz 50 rpm instantaneamente ao soltar o joystick independente do movimento e a pressão residual do sistema
hidráulico também é instantaneamente reduzida.
• AEC (Auto Economy Control): ao deixar o sistema
hidráulico inativo por 4 segundos, a rotação é reduzida para marcha lenta e, permanecendo assim por 3
minutos, o motor é desligado (recurso habilitado pelo
operador através do painel).
• SWC (Swing Relief Control): a potência hidráulica no movimento de giro é cuidadosamente gerenciada para evitar
desperdício de energia até o vencimento da inércia.
Para manter o alto padrão de toda a sua linha de
equipamentos, incluindo as escavadeiras hidráulicas da
série C, a CASE conta com uma equipe especializada.
O pós-venda da marca inclui os serviços de manutenção preventiva, corretiva e itens de desgaste, além
do portfólio completo de peças genuínas, que podem
ser utilizadas em qualquer máquina da frota, e os itens
da linha NEXPRO, ideais para manter a performance
durante todo o ciclo de vida dos equipamentos a custos mais competitivos. “Além disso, contamos com um
e-commerce próprio para o comércio de peças, disponível
no site CASE Construction”, finaliza Filho.
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Caterpillar
A Caterpillar oferece diversos modelos de escavadeiras
no Brasil. Mas, especificamente para o segmento de agregados, há duas máquinas fabricadas no país que se destacam
mais: a CAT 336, com 36 a 38 toneladas de peso operacional,
e a CAT 345 GC, com 44 toneladas de peso operacional.
Lançada em 2020, a escavadeira CAT 345 GC oferece o
equilíbrio ideal entre desempenho confiável, produtividade
e custos mais baixos. Quando o assunto é o consumo de
combustível, por exemplo, o modelo se propõe a ser até 25%

mais eficiente, graças à combinação precisa de menor velocidade do motor e da bomba hidráulica, que oferece maior
desempenho no trabalho por unidade de combustível. Vale
destacar que o motor que acompanha o equipamento atende
aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental).
“Além disso, a Cat 345 GC é equipada com dois modos
que também auxiliam no gerenciamento do consumo de
combustível: o modo de energia e o novo modo inteligente.
Enquanto o primeiro deles oferece produtividade máxima em
aplicações mais exigentes, como carregamento
de caminhões, o segundo
ajusta automaticamente
a velocidade do motor e
a potência hidráulica de
acordo com os requisitos da operação”, explica
Maurício Briones, Especialista de Aplicação de Escavadeiras da Caterpillar.
Para complementar,
o modelo foi desenvolvimento para permitir
intervalos estendidos de
manutenção. Isso porque os filtros hidráulicos
e de ar, bem como o do
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tanque de combustível, possuem maior capacidade e uma
vida útil mais longa. Segundo a Caterpillar, todos esses fatores, somado ao fato de que os locais dos filtros foram alocados para reduzir o tempo de serviço, contribuem para uma
redução dos custos de manutenção de até 35%.
No quesito tecnologia, a CAT 345 GC vem com o sistema de telemetria CAT Link. Fornecido de fábrica, ele
ajuda monitorar os equipamentos em tempo real e reúne
dados sobre horas trabalhadas, produtividade, consumo
de combustível, códigos de diagnóstico e outros.
A CAT 336, por sua vez, possui tecnologia avançada que
propicia até 45% de aumento na eficiência do operador, até
15% de redução do custo de manutenção e um aumento de
até 15% na eficiência de consumo de combustível (litros/
tonelada) em comparação às séries anteriores de escavadeiras CAT do mesmo porte. Entre as modificações realizadas
no modelo destacam-se as melhorias na cabine do operador, que passou a ter controle automático de temperatura,
assentos mais largos e um ambiente com amplo espaçamento entre o operador e consoles.
JCB
Para Etelson Hauck, Gerente de Produtos da JCB, o segmento de agregados demanda máquinas sofisticadas com
funcionalidades que aumentem a versatilidade de acessórios nas aplicações, diminuem o consumo de combustível
do motor e o ruído na cabine do operador, ampliem a vida

útil do trem de força e do sistema hidráulico, bem como
aumentem a precisão e a segurança da operação.
Um exemplo de equipamento que a fabricante oferece neste sentido é a escavadeira JCB JS ECO 235, uma
versão com 23,5 toneladas, especialmente direcionada
ao trabalho em pedreiras, com um motor de 4 cilindros,
porém mais potente que o normal, com seus 173hp, o
que a torna bastante econômica.
Para além da JCB JS ECO 235, Hauck reforça que a
JCB possui várias opções de escavadeiras em seu portfólio de produtos, com destaque para o modelo Hydradig,
que traz um novo conceito de escavadeira de rodas onde
apenas a cabine fica montada no chassi superior para
reposicionar o centro de gravidade mais próximo ao solo.
“Isso permite que o equipamento aumente a capacidade
de carga e a mobilidade, melhore a visibilidade do operador, facilite os acessos aos pontos de verificação diária
e traga mais facilidade de manobras”, disse.
Independentemente do modelo, a JCB entende que o
conforto do operador é um fator essencial para a produtividade das escavadeiras. Por isso, a visibilidade total é um dos
fortes dos equipamentos da marca. “Uma moderna cabine
com grandes áreas envidraçadas e colunas estreitas proporcionam uma visão clara, principalmente da caçamba. Além
da produtividade, a visibilidade proporciona mais segurança
ao operador e aos outros trabalhadores que estejam próximo ao equipamento”, explica Hauck.
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operação), diminui custos de manutenção preventiva e corretiva, aprimora habilidades operacionais através dos relatórios
extraídos do sistema e aumenta valor de revenda.
Na parte de pós-vendas, a JCB também oferece acordos
de manutenção, onde é possível pagar antecipadamente
um valor justo por peças genuínas e mão de obra qualificada, equipe de técnicos treinados para atendimento em
todo Brasil por meio dos distribuidores, garantia padrão
de 2 anos para escavadeiras e muito mais. “A JCB e a sua
rede de distribuidores oferecem aos clientes as melhores
ferramentas para gestão da frota e gerenciamento de custo.
Além disso, sempre buscamos o aprimoramento de nossos
produtos e o aumento de portfólio em todas as linhas de
soluções, incluindo a de escavadeiras hidráulicas”, finaliza.

Outro diferencial que acompanha o portfólio da companhia é o JCB Livelink, sistema de monitoramento que permite
gerenciar as máquinas remotamente. Segundo Hauck, a ferramenta trabalha como uma espécie de Raio-X das máquinas,
fornecendo relatórios de operação que podem ser acessados
via computador, smartphones e tablets. A ideia é que, aonde
quer que esteja, o proprietário possa ter acesso a informações
precisas sobre sua máquina. Além disso, o sistema fornece
notificações instantâneas e alertas críticos se houver problemas
mecânicos ou elétricos que possam prejudicar a operação.
Em linhas gerais, o JCB Livelink auxilia na gestão de operação e manutenção das escavadeiras, diminui custos operacionais (como seguro contra roubo e má utilização durante a

John Deere
A tecnologia é o principal diferencial das escavadeiras
desenvolvidas pela John Deere para o mercado brasileiro.
Para se ter uma ideia, os dez modelos de escavadeiras da
marca contam com o John Deere Worksight™, um sistema
integrado de soluções tecnológicas que traz benefícios como
o gerenciamento de frota, monitoramento de consumo de
combustível, e envio de alerta das condições do equipamento,
reduzindo custos e trazendo lucratividade na operação.
De acordo com Thomas Spana, Gerente de Vendas da
Divisão de Construção da John Deere Brasil, as escavadeiras da marca também se diferenciam por possuírem
uma das maiores velocidades de giro do mercado, característica que, aliada à força de escavação, as tornam mais
produtivas. “Além disso, estamos lançando uma nova linha
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de caçambas para nossas escavadeiras, que serão 30%
mais leves que as anteriores e possuirão um novo design
e materiais ainda mais resistentes ao impacto”, conta.
Entre os lançamentos mais recentes da John Deere
nesta frente está o modelo 200G, de 20 toneladas, que
reúne diferenciais como a versatilidade operacional, a
redução no consumo de combustível e o baixo custo operacional em diversas aplicações. Vale dizer que o equipamento permite o ajuste entre três modos de trabalho
(Eco, Power e High Power), o que proporciona ao cliente
o balanceamento entre produtividade e consumo de combustível, sem afetar a força hidráulica disponível.
“Assim como todas as escavadeiras e demais equipamentos desenvolvidos e pela Divisão de Construção da
John Deere para o mercado brasileiro, este modelo também conta com o sistema JDLink™, que tem como principal
objetivo o gerenciamento remoto da frota, permitindo o
monitoramento do consumo de combustível, das horas de
funcionamento e do desempenho da máquina, o que traz
redução de custos e aumento da disponibilidade, além do
aumento da lucratividade de operação”, comenta Spana.
O executivo adianta que, para 2021, o mercado pode
esperar por melhorias na série de escavadeiras comercializadas no Brasil, que compreendem faixas de 13 a 35
toneladas. “Além de serem atualizadas com a nossa nova
linha de caçambas, que foi projetada com mudanças no
ângulo de ataque e produzidas com nova classificação
de aço nobre, elas receberão nova iluminação em LED

para otimizar trabalhos noturnos e câmera
de ré traseira, para ampliar a segurança
operacional”, revela.
Para finalizar, Spana reforça que a
estrutura de Pós-Vendas da John Deere
conta com ampla cobertura, abrangendo
100% do território nacional. Os distribuidores da marca oferecem serviços de manutenção e otimização capazes de manter o
rendimento operacional dos equipamentos
durante toda a vida útil deles.
Entre as soluções que a companhia oferece nesta frente estão o SIIM, pacote de
manutenções periódicas voltados a manter
o equipamento em dia, garantindo maior
tempo de disponibilidade; o Plus Care, que
oferece extensão do período de garantia
da máquina; a Central de Monitoramento,
que permite o monitoramento do comportamento da máquina, com diagnósticos preventivos; e a Análise de Fluídos, que monitora os componentes da transmissão e evita paradas não programadas.
Komatsu
Dentre o amplo portfólio de escavadeiras hidráulicas
da Komatsu, o modelo PC500LC-10M0 versão SE é o
que possui a maior presença no segmento de agregados. “A principal característica desta máquina está na
capacidade da caçamba de 3,5 m³, a maior capacidade
do mercado de escavadeiras de 50 ton. Isso significa
menor quantidade de passes necessários para completar
a carga do equipamento de transporte, resultando em
maior quantidade de cargas no período de operação”, diz
Mateus Zerbinati, Engenheiro de Vendas da companhia.
Para além da caçamba, a PC500LC-10M0, assim como
todas as escavadeiras Komatsu, conta com o KOMTRAX,
um sistema que monitora continuamente os parâmetros
vitais de funcionamento da máquina, como o nível do óleo
do motor, a temperatura do líquido de arrefecimento, a
carga da bateria, a restrição do filtro do ar, entre outros.
“O operador acompanha o funcionamento da máquina
em tempo real através de um monitor com tela LCD, com
imagens coloridas e em alta resolução, tudo para facilitar
a sua interação com o equipamento”, diz Zerbinati.
Além disso, todo o histórico de utilização, códigos de
falhas e registros operacionais ficam armazenados e são
compartilhados remotamente via satélite diariamente.
Para visualizar as informações, basta o proprietário ou o
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gestor da frota acessar o site do KOMTRAX de qualquer
computador, tablet ou smartphone. “Essa ferramenta
garante maior agilidade na tomada de decisões, aumentando a disponibilidade da máquina para a produção e
reduzindo os custos operacionais, fatores chaves para
o alcance de resultados positivos no segmento de agregados”, complementa o Engenheiro.
Outros pontos como comandos posicionados ergonomicamente para proporcionar maio conforto ao operador
mesmo em longas jornadas; modos de seleção de trabalho
que permitem a adequação da rotação do motor com a
vazão da bomba hidráulica, otimizando o consumo de combustível; atendimento aos padrões de controle de emissão
de poluentes PROCONVE/MAR-1; e a construção robusta
para operações severas completam a lista de diferenciais
das escavadeiras Komatsu.
Vale mencionar que a companhia possui uma rede
de 10 distribuidores com 28 pontos de atendimento
cobrindo todo o território nacional, por meio dos quais
oferece atendimento baseado em princípios de excelência aos clientes.
Liebherr
Para a Liebherr, há quatro características que são
predominantes nas escavadeiras da marca e fazem com
que elas estejam entre as mais produtivas do mercado:
força de escavação do braço e da caçamba, velocidade,
robustez e capacidade da caçamba. No Brasil, a companhia

comercializa quatro modelos de escavadeiras da linha amarela que são aplicadas no segmento de agregados: a R938
(sucessora da R944C), a R954C, a R954C SME e a R966,
que possuem peso operacional, respectivamente, de 38
toneladas, 50 toneladas, 60 toneladas e 70 toneladas.
Lucas Oliveira, Product Management de Movimentação de Terra da Liebherr Brasil, explica que os modelos se
destacam em diferentes quesitos. A utilização de lubrificantes Liebherr, por exemplo, faz com que os intervalos de
manutenção preventiva das escavadeiras sejam estendidos,
consequentemente reduzindo os custos operacionais.
As escavadeiras Liebherr contam, ainda, com o sistema
Litronic de controle de potência, que foi desenvolvido para
fornecer maiores velocidade e força para os trabalhos mais
severos, como os realizados em pedreiras. “Outro aspecto tecnológico importante é o sistema de telemetria Lidat desenvolvido pela Liebherr. Essa ferramenta permite com que o cliente
faça o monitoramento e controle a distância do equipamento”,
resume Oliveira, destacando que o motor a diesel Liebherr traz
às escavadeiras maior confiabilidade e durabilidade, além de
atender à norma de emissão Proconve MAR-I vigente no Brasil.
A escavadeira R938, já mencionada, é o lançamento mais
recente da marca. Positivamente introduzido no mercado brasileiro em 2020, o equipamento possui diferenciais como a visão
panorâmica sem obstruções com câmera na parte traseira e à
direita para maior segurança, saída de emergência pela janela
traseira da cabine, janela direita e para-brisa em vidros escuros
laminados, cabine ROPS, carro inferior robusto em formato de
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X e com olhais de fixação integrados, e corrente das esteiras e
roletes livre de manutenção da lubrificação do lifetime.
O conforto do operador também foi levado em consideração no projeto do novo modelo, que conta com uma
cabine espaçosa, assento Liebherr Comfort com suspensão pneumática como item de série, display touchscreen
de 7", alta resolução e fácil de usar, nova iluminação em
LED como item de série e muito mais. Para completar, a
R938 vem com o conceito inovador de manutenção, com
pontos de serviço acessíveis no nível do solo e níveis do
óleo do motor e do óleo hidráulico visíveis no display.
Link-Belt

O lançamento mais recente da Link-Belt para a América Latina é a série de escavadeiras X3E, representada
atualmente pelos modelos 210X3E, 130X3E, 180X3E e
360X3E. Destes, o modelo mais indicado para atender
o segmento de agregados é a 360X3E.
A série X3E foi construída para atender às exigências
da América Latina, a partir de quatro pilares principais:
baixo consumo de combustível, alta produtividade, durabilidade e segurança. Vale destacar que os modelos da
linha estão substituindo gradativamente as séries anteriores de escavadeiras da marca (X2).
“A produtividade é um dos pontos em que nossas escavadeiras se destacam. As máquinas Link-Belt possuem acionamento automático de
potência, o que garante um
aumento na força hidráulica,
sem que o operador tenha
que desviar a atenção da atividade de escavação”, explica
Vladimir Machado, Especialista de Produto da Link-Belt
Latin América. Segundo ele,
os equipamentos da série
X3E contam com dois modos
de trabalho que são utilizados visando produtividade,
sendo um deles direcionado
ao trabalho pesado (modo H)
e outro que prioriza a velocidade do equipamento, muito
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indicado para atividades de carregamento (modo SP). “Aliado
a estes pontos, temos a estrutura do braço e lança em HD,
além dos pinos e buchas destes conjuntos terem intervalos
de lubrificação de 1000 horas”, complementa.
As escavadeiras X3E também se caracterizam por serem
econômicas e altamente produtivas graças à combinação
de tecnologias Sumitomo, que agregam mais inteligência
na hidráulica e no gerenciamento das bombas, com a eficiência do motor ISUZU. Os motores que acompanham os
equipamentos, por sua vez, possuem certificação de emissões equivalente Tier 3 EPA – programa que visa reduzir os
impactos dos veículos motorizados na qualidade do ar e na
saúde pública – e ainda contam com o sistema EGR, que faz
com que parte dos gases do escapamento voltem para o
motor para serem reutilizados em um novo ciclo.
“Os modelos da série X3E contam, ainda, com recursos de fábrica que proporcionam maior controle, produção e segurança aos operadores. No quesito segurança,
temos cabine ROPS/FOPS, painel monitor de 7 polegadas, câmera de ré, cinco pontos de iluminação (dois na
cabine, dois na lança e um na dianteira, que proporcionam visibilidade a qualquer hora do dia/noite) e sistema
centralizado de lubrificação. Sobre a durabilidade, toda
estrutura possui um reforço geral: o braço, que possui
chapa de desgaste, e a lança são de estrutura HD (heavy
duty), assim como o link da caçamba”, conta Machado.
Com relação à redução de custos, as máquinas da Link-Belt
contam com sistema de pinos e buchas com intervalo maior de
lubrificação (1000 horas), sistema de Plug ecológico que facilita

a troca de óleo, sistema de dupla filtragem de combustível, sistema de marcha lenta e desligamento automático. Estes pontos
garantem uma maior disponibilidade dos equipamentos e, com
isso, resultam em um menor custo por tonelada produzida.
Por fim, todos os modelos mencionados contam com
o sistema exclusivo RemoteCARE® embarcado, que permite desde o rastreamento das máquinas com a função
de geobloqueio até a telemetria completa. A telemetria
compila informações sobre o desempenho das escavadeiras
em campo, reunindo dados como localização da máquina,
análise diária da operação, códigos de erro ativos e ainda o
consumo de combustível diário. O novo recurso viabiliza o
monitoramento completo das escavadeiras para que a rede
de distribuidores preste total suporte ao cliente.
Machado adianta que, para 2021, o portfólio de escavadeiras da série X3E deve crescer. Isso porque há mais três modelos
que devem ser lançados nos próximos meses para a América
Latina: a escavadeira de 20 toneladas 210X3E Long Front (projetado para trabalhar em atividades que requerem grande
alcance), o modelo de 30 toneladas 300X3E (indicado para o
segmento de agregados) e a escavadeira de giro curto145X3E.
Indo muito além da venda de escavadeiras, a Link-Belt
Latin America se preocupa em oferecer um pós-vendas de
qualidade aos clientes da marca. Por esse motivo, o Departamento de Suporte ao Cliente da companhia possui uma
equipe de técnicos especializados e com amplos conhecimentos sobre os produtos, motores e aplicações. Além disso, a
Link-Belt conta com distribuidores igualmente capacitados em
diversos Estados do Brasil e demais países da América Latina.
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“Nossa rede de distribuidores trabalha com ferramentas
e logística apropriadas para atender os clientes, contando sempre com um corpo técnico altamente treinado
diretamente pela fábrica”, diz Machado.
Entre as ofertas em pós-vendas da companhia estão
os planos de revisão, que visam garantir a eficiência e
o desempenho dos equipamentos, mantendo-os como
novo; e o Programa de Análise de Fluídos, ferramenta de
manutenção preventiva capaz de prolongar os intervalos
de drenagem de óleo, aumentar a vida útil das escavadeiras, e o valor da revenda, e identificar problemas
menores antes que eles se tornem grandes falhas.
Liu Gong
A escavadeira 936E é o lançamento mais recente da Liu
Gong. Com peso operacional de 35.000 a 35.585 kg, o modelo
é voltado para trabalhos pesados e se destaca pela fácil operação, elevada produtividade e baixo custo de manutenção.
A 936E vem equipada com um motor Cummins de
ultima geração, que atende aos padrões de emissões Tier
3 e detém função automática para ativação de marcha

lenta para redução de consumo de combustível do equipamento. Além disso, possui o sistema de Controle Inteligente de Potência (IPC), patenteado pela Liu Gong. “O IPC
controla a potência do motor diesel com as potências das
bombas hidráulicas, evitando o desperdício de potência
e, assim, aumentando a produtividade e diminuindo o
consumo de combustível”, explica Igor Lião, Gerente de
Marketing e Produto da companhia.
O modelo ainda conta com seis modos de trabalho
selecionáveis, melhorando o controle do equipamento,
eficiência e consumo de combustível, e com um sistema
de fluxo no cilindro da caçamba, que diminui o tempo de
ciclos de trabalho. O sistema hidráulico da máquina vem
com bombas principais de pistões axiais da marca Kawasaki, no qual o fluxo de óleo é fornecido sob demanda,
aumentando a performance do equipamento.
A cabine do modelo, por sua vez, foi projetada ergonomicamente, com proteção ROPS de série, com grande
visibilidade, amplo espaço interno, vedada e pressurizada. Tudo isso para proporcionar um ambiente de trabalho seguro e confortável para o operador.
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New Holland
Responsável por lançar a primeira escavadeira hidráulica do Brasil, a S90, em 1973, a New Holland Construction, marca da CNH Industrial, oferece ao mercado uma
linha completa de escavadeiras, de 1 a 50 toneladas,
preparadas para atender a diferentes aplicações.
Falando especificamente de escavadeiras hidráulicas, a
companhia oferta a família Série C EVO, composta por oito
modelos, dos quais seis foram nacionalizados em 2017 – E145C
EVO, E175C EVO, E215C EVO, E245C EVO, E385 EVO e E405C
EVO. Para o segmento de agregados, por sua vez, o destaque
fica por conta dos os modelos E175C EVO e E215C EVO.
Com motor de 120 HP de potência, peso de operação
de 17.850 kg e capacidade de caçamba de 1m³, a New Holland Construction E175C EVO é indicada nas operações que
necessitam mudança constante de site, uma vez que seu peso
e dimensões são compatíveis com caminhões menores, do
tipo prancha, reduzindo o custo de frete. O modelo tem produtividade próxima a uma escavadeira de peso operacional
de 20 toneladas. Além disso, vem com uma ampla cabine,
garantindo maior visibilidade e conforto para o operador.
Na última atualização da linha, a E175C EVO recebeu
um novo software de gerenciamento e duas centrais, com

diversos recursos como o BES (Boom Down Energy Save),
AES (Auto Energy Save) e SSC (Spool Stroke Control), otimizando a vazão hidráulica conforme a necessidade da operação, fazendo com que a máquina tenha a melhor relação
entre velocidade de operação e potência hidráulica.
“Esses recursos proporcionam mais precisão nos movimentos e menor consumo de combustível, enquanto mantém um ótimo desempenho e elevada produtividade”, reforçou Marcelo Mota, Especialista de Produto da New Holland
Construction. Além do software, alguns dispositivos bem-sucedidos foram aprimorados, como o reconhecido Power
Boost, que passou a ser automático e gerenciado eletronicamente, garantindo eficiência no acionamento, de acordo
com a necessidade da operação, sem desperdício de energia,
gerando maior eficiência no consumo de combustível.
Segundo Mota, as atualizações também foram aplicadas
na E215C EVO, modelo intermediário da linha de escavadeiras hidráulicas da New Holland Construction, equipado
com motor FPT Industrial de 148 hp de potência, peso de
operação de 22.100 kg e capacidade de caçamba de 1.1m³
a 1.7m³. “Vale destacar que a cabine deste modelo é mais
espaçosa que os modelos anteriores e os componentes
internos foram reposicionados para proporcionar aumento
de espaço para os pés (40 mm a partir do
banco). Já os níveis de ruído foram reduzidos a padrões semelhantes aos padrões
automotivos, em torno de 70 dBa”, disse.
Para melhor controle das operações,
as escavadeiras Série C EVO contam com
painel de LED com tela de 7 polegadas. A
tela pode ser dividida entre duas opções
de câmera (visão traseira ou lateral) e
mostra de maneira fácil e amigável as
principais informações e funcionamento,
como temperatura do fluido do motor,
quantidade de combustível no tanque,
temperatura do óleo hidráulico, medidor
de hora e consumo médio de combustível. “Vale destacar que o motor FPT N67
MAR-I/Tier 3 da E215C EVO consome
14% menos combustível em média, comparado à série anterior e a maioria dos
concorrentes, além de ter filtragem tripla de combustível para maior proteção
e confiabilidade do sistema de injeção”,
complementa Mota.
Com pontos de distribuição espalhados pelo Brasil e também na América do
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Sul, a New Holland Construction tem hoje uma das mais
amplas coberturas de mercado da indústria de equipamentos de construção. A rede conta com treinamentos técnicos
e comerciais presenciais em fábrica e treinamentos online
para garantir atualizações constantes de produto e serviço –
tudo com o objetivo de estar presente durante todo o ciclo
de vida dos equipamentos comercializados pela companhia,
garantindo assim a melhor performance dos mesmos e a
rentabilidade para o bolso dos clientes.
Neste sentido, recentemente a New Holland apresentou ao mercado o FleetForce, solução em telemetria FleetSystems da marca que ganhou design renovado, painel
amigável e navegação intuitiva. O sistema destaca informações essenciais sem exigir que o operador pesquise
extensivamente os dados, garantindo controle e alta produtividade em diferentes aplicações, reduzindo os custos
operacionais, de manutenção e tempo de máquina parada.
“O FleetForce é oferecido como kit de fábrica ou de pós-venda, com planos de assinatura de um a cinco anos e
duas opções de cobertura de dados”, explica Mota.
Além do FleetForce, a New Holland Construction tem
o sistema FleetGrade, machine control da máquina com
aplicação em escavadeiras, motoniveladoras, tratores de
esteiras, entre outros.
“Em síntese, esses sistemas garantem alta produtividade e total controle na execução dos trabalhos. As tecnologias em equipamentos de construção visam acompanhar
em tempo real a eficiência/comportamento dos equipamentos, otimizar a operação, reduzir os custos operacionais e de manutenção e muito mais”, conclui o especialista.

Volvo
A Volvo CE oferece uma linha de escavadeiras com
alto nível de tecnologia embarcada para entregar elevada
produtividade, maior disponibilidade e confiabilidade
aos clientes da marca. Os equipamentos Volvo desta
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categoria possuem um projeto inteligente e modular,
bem como 10 modos de trabalho diferenciados e a função ECO, que permitem que o operador adeque a sua
máquina às mais diversas aplicações e necessidades a
fim de alcançar a máxima eficiência operacional.
“Nossas escavadeiras são robustas e fabricadas
seguindo rigorosos padrões de qualidade. Toda essa tecnologia utilizada nos processos de produção e em seus componentes faz com que as máquinas entreguem elevado
rendimento e durabilidade nos mais variados segmentos,
inclusive no de agregados, que demandam equipamentos

com alta produtividade, eficiência e robustez”, diz Boris
Sánchez, Gerente de Aplicações e Suporte a Vendas da
Volvo Construction Equipment Latin America.
Entre os modelos que mais se destacam em termos de
vendas, tanto no Brasil quanto em toda América Latina, é a
EC220DL, escavadeira da classe de 22 toneladas. Projetada
para a produtividade, ela apresenta um aumento de 10%
na eficiência de combustível em relação ao modelo anterior e conta com diferenciais como o exclusivo modo ECO
da Volvo, um novo sistema hidráulico e o superior motor a
diesel D6 Volvo. Vale dizer que o motor em questão atende
às regulamentações de emissões vigentes no país.
Para o próximo ano, o foco da Volvo CE será lançar
soluções para a linha de escavadeiras já correntes, a fim
de aumentar a eficiência e otimizar os custos operacionais para alguns segmentos de mercado específicos.
Outra forma de garantir a máxima eficiência dos equipamentos da marca é por meio de um pós-vendas robusto,
elevada disponibilidade de peças e uma rede de distribuição treinada. “Entre as nossas ofertas nesta frente está o
Active Care Direct (ACD), um serviço de monitoramento
proativo feito pela Volvo, que proporciona aos clientes um
aumento da disponibilidade da máquina e redução no consumo de combustível da frota. Temos ainda o sistema de
telemetria e monitoramento Caretrack, planos de garantia
estendida e uma grande oferta de peças remanufaturadas
(Reman)”, finaliza Sánchez.
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SIMPÓSIO DA CDE ANALISA TENDÊNCIAS E
DESAFIOS NA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO
Insights de Engenharia foi realizado virtualmente e teve a participação de
especialistas, profissionais e clientes da CDE ao redor do mundo
Em sua palestra, "Esgotamento de Areia: A crise global
não sendo comentada", Kiran Pereira, fundadora da SandStories.org, disse que o estoque de construção do mundo
deve dobrar até 2060, uma declaração que ela contextualizou com a imagem notável da construção de outra cidade
de Nova York todos os meses nos próximos 40 anos.
Ela estava falando virtualmente com profissionais do
setor como parte de um grande simpósio de dois dias
para a indústria de processamento de materiais programado pela CDE, a principal fabricante de tecnologias
de processamento por via úmida. "Estamos falando de
grandes volumes aqui", disse Pereira. "Areia e cascalho
hoje são responsáveis pelos maiores volumes de material
sólido extraído globalmente."
A demanda, segundo ela, é estimada atualmente em
cerca de 50 bilhões de toneladas por ano, uma média
de cerca de 18kg por pessoa por dia.

Insights de Engenharia
Esta palestra foi uma das principais do recente Simpósio “Insights de Engenharia” da CDE, que ocorreu praticamente de 14 a 15 de outubro. O evento foi uma resposta

ao desejo de que profissionais do setor em todo o mundo
se unam mais uma vez, como a indústria costuma fazer
em uma de suas muitas feiras internacionais.
Para manter o impulso e apoiar a contínua progressão da indústria, a CDE, aproveitando o alcance global
oferecido pela conferência digital, programou seu Simpósio Insights de Engenharia para oferecer a experiência
de um tradeshow virtualmente.
Ao longo de dois dias, especialistas em CDE, juntamente com uma série de convidados e figuras do setor,
facilitaram uma série de apresentações dinâmicas, educacionais e informativas e painéis de discussão abrangendo vários setores, incluindo areia e agregados, reciclagem de resíduos de construção e demolição, areias
industriais, mineração e águas residuais.

CDE na América Latina
Os presentes ouviram vários clientes do CDE na América do Norte e Latina. Rodrigo Bassani, da Mineração
Bassani, falou sobre suas experiências trabalhando com
o CDE. Segundo ele, a solução de processamento por via
úmida sob medida encomendada pela CDE, que substituiu
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o sistema tradicional de lavagem, resultou em ganhos significativos tanto em termos de produtividade quanto de
retorno do investimento para a Mineração Bassani.
Enfatizando os benefícios da abordagem modular do
CDE para sua operação, ele disse: "A instalação levou
apenas cinco dias. No sexto dia já estávamos produzindo
areia fina com especificação."
Outro dos clientes da CDE na América Latina, a NRG
com sede na Argentina, compartilhou experiências semelhantes de trabalhar ao lado da equipe do CDE e elogiou
a abordagem modular da empresa.
Seu diretor-presidente, César Guercio, disse: "A CDE foi
extremamente profissional... sempre atendendo aos nossos
requisitos e respondendo a quaisquer perguntas que tivemos.
A água como recurso entrega valor econômico a uma
gama de indústrias. Dentro das indústrias extrativas, o
valor dos materiais é significativamente aumentado
quando lavado, mas o processamento molhado nas operações de mineração e pedreira depende da disponibilidade de água e da eficiência da planta de processamento.
Na América Latina, a disponibilidade e o gerenciamento de água são considerações fundamentais para os
processadores de materiais. Em uma avaliação da tecnologia de processamento por via úmida e das soluções de
gestão de água líderes do setor da CDE, Chris McKeown,
chefe da Solv, divisão especializada em areias da empresa,

disse: "Ao processar altas tonelagens de areias e procurar
chegar a um produto de especificação muito alto, é importante ter grandes volumes de água limpa e é aí que entra
o sistema de tratamento de água para jogar."

CDE na América do Norte
Atualmente, a CDE está apoiando muitos materiais
de processamento em toda a América do Norte e América Latina para perceber as vantagens do processamento molhado.
Típica da maioria das operações no Texas e em outras
partes da América do Norte, a Wheatcraft Materials Inc.
estava operando com uma configuração tradicional de
lavagem de areia – um tanque de classificação horizontal e parafuso de areia – antes de investir na avançada
tecnologia EvoWashTM da CDE.
Dando uma atualização sobre como a planta está se
saindo desde o comissionamento, o gerente da planta
Joe Davila disse: "Ainda estamos produzindo quase o
dobro do que costumávamos produzir".
Um dos clientes pioneiros da empresa, a Long Island,
Nova York Posillico Inc., uma empresa familiar de quarta
geração, foi acompanhada por uma equipe de especialistas da CDE e da Construction & Demolition Recycling
Association (CDRA) para uma discussão criteriosa sobre
como a indústria precisa adotar a mesma abordagem
Planta da Mineração Bassani
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para a reciclagem de resíduos de construção, demolições e escavações (CD&E) como faz com a reciclagem
de garrafas e latas.
O painel discutiu a geração de resíduos de CD&E
nos EUA e o papel dos materiais reciclados na economia
circular, exigindo uma maior adoção de areia reciclada
e agregados na indústria da construção.
Em sua avaliação de materiais reciclados, o diretor
executivo da CDRA, William Turley, disse: "O concreto é
o material mais reciclado em peso nos EUA".
Robert Tassey, gerente de instalações da Posillico Inc.,
acrescentou que os produtos reciclados "sempre serão
mais baratos" do que o custo dos produtos virgens finitos.
Elogiando o trabalho de seus clientes adotando uma
abordagem sustentável, o gerente de desenvolvimento
de negócios da CDE, Adrian Convery, disse: "Todos esses
agregados têm que vir de algum lugar, então é bom ouvir
que as pessoas estão se tornando mais aceitáveis para
o uso de agregados reciclados".
Da mesma forma, Miguel Lambert, presidente do The
Bulldog Group - Harford Venture Group, em uma discussão sobre a escassez de materiais virgens, fez referência
à forma como os EUA geraram 569 milhões de toneladas
de resíduos de CD&E em 2017.
Em sua sessão, "E se o mundo parar de processar
materiais virgens até 2030?", ele disse: "Temos que levar
isso muito mais a sério porque, caso contrário, acho que
vai atrasar o desenvolvimento da nossa indústria".

Compartilhando conhecimento
O programa de dois dias lotado contou com quase 90
sessões envolvendo mais de 100 palestrantes. Darren Eastwood, diretor de desenvolvimento de negócios da CDE –
Américas, diz: "Nestes tempos únicos e desafiadores, há
muitas restrições que impediram o CDE, nossos clientes e
outros no processamento de materiais de se reunirem em
eventos do setor para discutir as questões predominantes
do dia e os últimos avanços tecnológicos.
"Utilizando nossa rede global, decidimos programar o
grande simpósio de dois dias de Engineering Insights, que
provou ser um enorme sucesso com quase 1.500 profissionais do setor de todo o mundo se registrando.
"Acreditamos firmemente que essa abordagem compartilhada de conhecimento e conhecimento é uma melhor
maneira de ajudar na progressão da indústria."
Ele diz que é importante garantir que essas discussões possam continuar, mesmo que a indústria não consiga se unir no mesmo espaço.
"Os desafios enfrentados pela nossa indústria –
esgotamento da areia, gestão da água, mineração sustentável e muito mais – não desapareceram. Como líder
do setor nesses campos, sentimos a responsabilidade de
reunir o melhor do negócio para facilitar essas conversas
importantes."
O programa completo de Insights de Engenharia está
agora disponível para visualização sob demanda para
participantes registrados.
Para mais informações, visite: CDE GLOBAL.
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