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No início deste ano, a Comissão Europeia publicou uma 
proposta de regulamentação com regras harmonizadas de 
acesso e uso de dados, também genericamente conhecida 
como “Lei de Dados” (Data Act).
Complementando a “Lei de Governança de Dados” 
(Data Governance Act), a proposta tem o objetivo de 
desbloquear o potencial da economia de dados na Europa. 
Nesse sentido, a “Lei de Dados” busca esclarecer quem 
pode acessar e utilizar os dados gerados em todos os 
setores econômicos na União Europeia, incluindo a 
indústria de máquinas e equipamentos para construção 
e mineração, enquanto a “Lei de Governança” cria os 
processos e estruturas para facilitar o compartilhamento.
Dentre outros pontos, a proposta aborda o 
compartilhamento horizontal, estabelecendo regras 
para o uso de dados gerados por produtos conectados 

(IoT). Espera-se que a legislação setorial para espaços 
específicos (incluindo fabricação e construção) seja 
publicada nos próximos meses pela Comissão.
Basicamente, a proposta é construída sobre dois pilares 
principais: por um lado, o compartilhamento de dados 
no contexto Business-to-Business (B2B) e Business-to-
Consumer (B2C) e, por outro, o compartilhamento de 
dados nas relações Business-to-Government (B2G), ambos 
obrigatórios.
As principais novidades introduzidas pela proposta 

abrangem novas obrigações dos “detentores de dados” 
(como fabricantes de equipamentos, por exemplo), assim 
como a disponibilização gratuita dos dados gerados pela 
máquina aos “usuários” (como empreiteiros), limitação de 
reutilização dos dados por seus detentores (com base em 
acordo contratual obrigatório) e termos contratuais com 
compensações, garantias técnicas, responsabilidades e 
recursos, que podem ser validados por terceiros.
Além disso, prevê a divulgação obrigatória de dados a 
órgãos públicos em caso de “necessidade excepcional”, 
identificada de acordo com uma ampla lista de 
circunstâncias singulares.
Segundo o CECE (Committee for European Construction 
Equipment), o debate sobre a proposta terá continuidade 
em nova reunião do Conselho de Telecomunicações da 

entidade, marcada para o próximo dia 3 de junho. “O 
CECE está acompanhando de perto os desenvolvimentos 
legislativos, a fim de identificar o impacto da proposta 
sobre o setor de máquinas de construção”, comenta 
o comitê. Do mesmo modo, a Revista M&T segue 
acompanhando os desdobramentos. Boa leitura.

Silvimar Fernandes Reis

Presidente do Conselho Editorial

“A regulamentação busca definir regras para o uso de dados também 
para a indústria de máquinas, incluindo obrigações dos detentores 

de dados, disponibilização gratuita dos dados gerados pelas 
máquinas e limitação de reutilização dos dados.”

EUROPA DEBATE PROPOSTA 
PARA A LEI DE DADOS
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sempre é possível. Caso identifique alguma imagem que não esteja devidamente creditada, 

comunique à redação para retificação e inserção do crédito.

Tiragem: 5.000 exemplares
Circulação: Brasil

Periodicidade: Mensal
Impressão: Pifferprint

Endereço para correspondência:
Av. Francisco Matarazzo, 404, cj. 701/703 - Água Branca

São Paulo (SP) - CEP 05001-000
Tel.: (55 11) 3662-4159 

Media Partner:

www.revistamt.com.br
maio / 2022

32
WORKSHOP
REVISTA M&T 2022
A inovação no
fora de estrada

Auditado por:

22

27
ESPECIAL 
INFRAESTRUTURA
Um novo olhar para as 
obras de arte especiais



REVISTA M
&

T - M
ERCAD

O
 &

 TECN
O

LO
G

IA

N º  2 6 3  -  M A I O  -  2 0 2 2  -  W W W. R E V I S TA M T. C O M . B R

AINDA NESTA EDIÇÃO: 

 A VEZ DOS COMPACTOS ELÉTRICOS

N
º 263 - M

AIO
 - 2022

M
OTO

N
IVELAD

O
RAS - A CHAVE PARA O

 M
ÁXIM

O
 D

ESEM
PEN

HO

MOTONIVELADORASA CHAVE PARA O 
MÁXIMO DESEMPENHO

SEÇÕES
58 COLUNA  

DO YOSHIO
PAINEL06

46

49 MANUTENÇÃO
Cuidados com ferramentas 
de penetração no solo

53
ENTREVISTA  
ROQUE REIS
“O mercado surpreendeu 
durante a pandemia”

40
TECNOLOGIA
O futuro sustentável 
do transporte

Capa:Configuração correta 
de motoniveladoras permite 
atender às necessidades de 

produção na medida exata 
(Imagem: New Holland 

Construction).

A ERA DAS MÁQUINAS
A era de ouro dos 
compactadores de pneus

27 ESPECIAL
INFRAESTRUTURA

36 COMPACTOS
A chegada dos elétricos



PAINEL

6 REVISTA M&T

WEBNEWS

Rede
Desde abril, a Mason 
Equipamentos 
assumiu a 
distribuição de 
equipamentos 
da Komatsu e da 
Montabert para a 
região que inclui os 
estados do PA, AP, 
MA e PI.

Divisão 
A nova divisão 
CVS (do inglês 
Commercial Vehicle 
Solutions) da ZF 
busca a liderança 
nos campos de 
eletromobilidade, 
digitalização 
e condução 
autônoma e 
conectada.

Investimento
Com investimento 
de 14 milhões de 
libras, a Cummins 
anunciou nova 
instalação de testes 
em Darlington, 
no Reino Unido, 
acelerarando a 
mudança para 
tecnologias mais 
limpas.

Mercado
A Sandvik recebeu 
um pedido recorde 
de 400 milhões 
de coroas suecas 
da Codelco, que 
inclui o sistema 
AutoMine, 
caminhões 
Toro TH663i e 
carregadeiras 
LH514 conectadas.

Produção 1
A BKT iniciou 
oficialmente a 
produção comercial 
dos pneus radiais 
agrícolas na nova 
fábrica expandida 
de Bhuj, que 
dentro de alguns 
meses alcançará 
capacidade total de 
50 mil t.

Aquisição
Buscando crescer 
no mercado de 
britadores móveis, 
a Metso Outotec 
adquiriu a Tesab 
Engineering, 
que segue 
como marca 
independente e 
com rede própria 
de distribuição.

PAINEL

Produção 2
A Allison concluiu 
a instalação de 
sua nova linha de 
montagem para o 
eixo elétrico eGen 
Power na planta de 
desenvolvimento 
e fabricação em 
Auburn Hills, em 
Michigan.

Tecnologia da Goldhofer atende 
ao transporte de máquinas

Com comprimento de plataforma de 16,5 m, o modelo STZ-L 
4 A RM foi projetado para transportar equipamentos com 
carga útil de até 41 t. O veículo conta com seções externas 

rebaixadas, além de trazer tampas de acionamento em 
alumínio, extensões laterais e piso de borracha em todo o 

comprimento do convés de carga, que tem altura de 845 mm.

3ª geração da carregadeira 
WE1350 chega ao Brasil
Fabricado nos Estados Unidos, o novo modelo da 
Komatsu para mineração é equipado com motor de 
1.600 hp e caçamba com 23 m3. Com capacidade de 
carga de até 40 t por passe, a máquina diesel-elétrica 
promete ganhos em produtividade (até 20%), força 
de escavação (18%) e direcionamento para reduzir as 
emissões de CO2 em até 25%.

Hyundai expande linha de 
escavadeiras da Série A

Alimentados por motores B4.5 Stage V da Cummins, os 
modelos médios HX160A L (16 t) e HX180A L (18 t) prometem 

aumento de 13% na potência e de 27% no torque em relação 
aos modelos anteriores. Ambos os equipamentos têm 

potência de 155 hp e comprimento da lança de 5,1 m, 
oferecendo profundidades de escavação de 6,5 m/5,6 m e de 

6,5 m/5,6 mm (em 2 peças), respectivamente.
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ESPAÇO SOBRATEMA

WEBINAR 
No dia 26 de maio, o “Webinar Sobratema” 

reúne especialistas para debater os combustí-
veis do futuro em equipamentos de constru-
ção. Na ocasião, serão abordadas alternativas 
energéticas que vêm sendo desenvolvidas 
para contribuir com a descarbonização do seg-
mento. Os temas explorados englobam o atual 
estágio de desenvolvimento das novas plata-
formas tecnológicas e suas aplicações práticas, 
além de novas normas globais de emissões e 
tendências para os próximos anos. 

TENDÊNCIAS
A data do “Tendências no Mercado da 

Construção” foi alterada para o dia 1º de de-
zembro. O motivo da mudança foi a definição 
do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa 
do Mundo de Futebol, que ocorre no dia 24 de 
novembro, às 16h00, no mesmo dia e horário 
anteriormente marcados para o evento de 
conteúdo, um dos mais importantes do setor 
nacional da construção. 

INSTITUCIONAL
Com participação da Sobratema, a agenda 

para 2022 do grupo “Reformar para Mudar” 
inclui pontos como defesa das reformas admi-
nistrativa e tributária, efetivação dos marcos 
regulatórios do saneamento, gás, câmbio, 
ferrovias, navegação/cabotagem e distribuição 
de energia, acompanhamento das PLs de licen-
ciamento ambiental e regularização fundiária, 
defesa da agenda liberal, avanço no ESG e, de 
forma republicana e apartidária, diálogo com 
candidatos às eleições, com posicionamento 
sobre questões relacionadas ao desenvolvi-
mento nacional. 

M&T EXPO
Após confirmar o cancelamento da edição 

da Smart.Con 2022, a Messe Muenchen do 
Brasil prossegue com o planejamento dos 
eventos de conteúdo “Fórum de Inovações” e 
“Tendências da Construção”, que acontecem 
durante a M&T Expo, maior evento do setor 
na América Latina que será realizado entre 30 
de agosto e 2 de setembro, no São Paulo Expo. 
Informações: https://www.mtexpo.com.br/pt

Potain lança sua maior 
grua sem topo para 
países emergentes

Equipada com sistema K-mast reforçado, a nova 
grua de torre Potain MCT 805 tem conceito 

modular e foi concebida com lança de 80 m, 
oferecendo versões de 32 t e 40 t em distâncias 

superiores a 22 m e 18,5 m, respectivamente. 
Fabricado na China, o equipamento é destinado a 
clientes da Ásia, Oceania, Oriente Médio, África e 

América Latina.

BKT amplia portfólio para 
o pneu radial V-Flexa
A linha de radiais da fabricante foi ampliada com a 
introdução dos novos tamanhos VF 600/65 R 26.5, 
VF 650/55 R 26.5 e VF 560/60 R 22.5. Voltada para 
implementos agrícolas, a linha possui tecnologia 
VF (de alta flexão) e inclui piso aço HD (heavy 
duty) com três camadas de lonas, prometendo 
maior força e resistência da carcaça.

Genie entrega 
1ª plataforma S-60J no Brasil
Baseada em Marília (SP), a locadora Andaime Modular tornou-
se o 1º cliente no país a receber o modelo, que tem cerca de 
25% a menos de peso que as plataformas articuladas da Linha Z, 
com altura de trabalho de 20,5 m e alcance horizontal de 12,3 m. 
Segundo a fabricante, a máquina é indicada para grandes obras, 
usinas de álcool e supermercados.
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PERSPECTIVA
Há tecnologias novas e acessíveis que permitem recuperar a produtividade de 
poços já existentes, poupando perfurações e estendendo sua vida útil. Além 
disso, a abordagem de eficiência operacional e energética reduz os custos de 
captação de água, preservando os recursos e a superexploração do aquífero”, 
avalia Federico Lagreca, CEO da Suez Brasil, especialista global nos setores de água e resíduos

Nova perfuratriz para
 desmonte de rochas entrega 

33% a mais de potência 
Com faixa mais ampla de diâmetros, a nova solução DM30 

XC da Epiroc promete 33% a mais de potência, além de 
aumento do torque de rotação e da força de “pulldown”. 
Indicada para perfuração rotativa e rotopercussiva (DTH), 

a novidade utiliza tubos de perfuração de 101 a 159 mm e 
suporta bits com peso total de até 20.000 kg.

Metso Outotec apresenta solução 
para gestão minero-metalúrgica
Combinando dados operacionais de fontes internas e externas, 
o gêmeo digital Geminex promete otimizar as operações em 
mineração e processos piro e hidrometalúrgicos. A solução do 
portfólio Planet Positive permite simular e testar cenários e 
parâmetros operacionais alternativos, com base em modelos 
de processo precisos e dados reais.

Hy-Brid Lifts anuncia 
acessório para tesouras 

Indicado para tesouras da série A92.20 Pro, o kit para 
serviços pesados permite organizar até 45,3 kg de 

material, maximizando o espaço na plataforma sem 
obstruir os movimentos do operador. Opção de fábrica, 

o porta-tubos é aplicado sobre trilhos na plataforma, sem 
a necessidade de contrapesos adicionais ou restrições de 

altura, informa a empresa.
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FOCO
Com base no ano passado, é possível pensar que, este ano, a indústria 

de implementos rodoviários – que começou 2022 com o melhor volume 
de emplacamentos dos últimos sete anos – pode obter um resultado de 
5% a 10% superior ao apurado em 2021”, projeta José Carlos Spricigo, presidente da 

Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) e CEO da Librelato

Fábrica de plataformas da 
Manitou é inaugurada na França

Localizada em Candé, a nova unidade é dedicada à produção 
exclusiva de plataformas de trabalho aéreo para terrenos 

acidentados. Ao custo de 26 milhões de euros, a fábrica cobre 
uma área de 80.000 m², sendo 18.000 m² de edificações 

industriais, duas linhas automatizadas de produção, um centro de 
testes e instalações logísticas dedicadas.

JLG lança analisador e leitor 
com bluetooth para tesouras 

Ferramenta crítica de manutenção, o Analisador Portátil 
ganhou os recursos de Analisador e Leitor Analisador com 
bluetooth, agora integrados ao aplicativo Mobile Control. 

Disponível para dispositivos Android e iOS, o recurso permite 
solucionar problemas, calibrar e personalizar tesouras 
equipadas com controle móvel, informa a fabricante.

Allison inaugura novo 
Centro de Inovação nos EUA
Ocupando uma área de 8.920 m2 no campus da sede da empresa 
em Indianápolis (Indiana), o Allison Transmission Innovation Center 
conta com instalações de última geração inteiramente dedicadas ao 
desenvolvimento de produtos, tecnologias e capacidades de validação 
para veículos convencionais e totalmente elétricos.

Martelo da Sandvik promete reduzir 
consumo e melhorar a taxa de perfuração
Indicado para perfuração down-the-hole (DTH), o martelo Tundo RH650 de seis 
polegadas promete redução de 15% no consumo, enquanto aumenta as taxas de 
perfuração em até 20%. O design apresenta novo ciclo de ar, não possui válvula de pé e é 
menor e mais leve em comparação a outros martelos de sua classe, diz a empresa.
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CONFIGURAÇÃO CORRETA DE MOTONIVELADORAS PERMITE ATENDER ÀS 

NECESSIDADES DE PRODUÇÃO NA MEDIDA EXATA, PROPICIANDO O MENOR 

CUSTO OPERACIONAL POSSÍVEL DENTRO DA OBRA

Por Santelmo Camilo

O EQUILÍBRIO 
DO CONJUNTO

MOTONIVELADORAS
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compactação do solo, em razão da re-
sistência à penetração da lâmina.

O dimensionamento exige ainda 
considerações sobre o tipo de tração 
e necessidade de implementos, como 
escarificador e lâmina frontal.

DIMENSIONAMENTO
Na visão de Débora Viana, especia-

lista de marketing de produto da New 
Holland Construction, a motonivela-
dora não é especificada unicamente 
pela potência, mas também pela pro-
dutividade requerida. Para isso, calcu-
la-se a produção por hora. “A potência 
necessária para a produtividade é só 
um dos parâmetros do equilíbrio do 
conjunto, para que seja possível atin-
gir os objetivos planejados”, explica 
Viana. “Os fatores também incluem 
tipo de terreno, atividade (duty cycle), 
acabamento (velocidade e precisão) e 
corte (penetração de lâmina e tracio-
namento da máquina).”

Quando o assunto é po-
tência, alguns pontos 
precisam ser levados 
em conta. Enquanto em 

máquinas de escavação e carrega-
mento as atenções se voltam para 
a força do braço e capacidade de 
penetração da caçamba, em moto-
niveladoras a potência está direta-
mente ligada ao volume e densida-
de de material a ser movimentado 
– assim como ao prazo de execução 
da obra. 

Embora modelos mais potentes 
entreguem uma produção mais ele-
vada, dependendo do modelo de 
negócio é importante contar com 
uma motoniveladora configurada 
para atender às necessidades de 
produção ao menor custo opera-
cional possível. Na outra ponta, os 
modelos de menor porte e potência 
são indicados para serviços onde 
não há tanta necessidade de produ-
ção, mas sim de consumo controla-

do de combustível, por exemplo.
De modo geral, a potência do mo-

tor está relacionada à capacidade 
de tração, principal parâmetro re-
lacionado à produtividade. Assim, 
quanto maior for a densidade do 
terreno, mais alta deve ser a potên-
cia. Outro fator relevante é o peso 
da máquina e sua distribuição en-
tre os chassis, característica que in-
fluencia na eficiência da operação, 
capacidade de direção e pressão da 
lâmina.

De acordo com os especialistas 
ouvidos nesta reportagem, uma se-
leção criteriosa da motoniveladora 
é imprescindível para quem busca 
produtividade, principalmente por 
se tratar de um equipamento ver-
sátil, que atende tanto a construção 
como outros setores. Nesse senti-
do, são levados em conta critérios 
como características da aplicação, 
demanda produtiva (em m2 x h), 
largura e distância da via e nível de 
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Segundo ela, existem dois perfis 
de clientes. O primeiro é o varejista 
(rental), que detém conhecimento 
dos custos de operação e da produti-
vidade esperada das máquinas. “Já o 
segundo é o cliente público (licitação), 
que geralmente possui especificações 
mais genéricas, devido à diversidade 
das aplicações”, observa. “Nesse caso, 
a máquina nem sempre terá um de-
sempenho tão adequado.”

Desempenho que está atrelado a re-
cursos de projeto. A motoniveladora 
da New Holland, por exemplo, conta 
com contrapeso frontal (front push 
plate) como item de fábrica, possibili-
tando maior força de penetração. “Há 
ainda a hélice reversível, também de 
fábrica, que permite eliminar detritos 
no radiador e evitar paradas para lim-
peza mesmo em ambientes severos”, 
informa Viana.

A marca disponibiliza ainda duas 
tecnologias complementares. O Fle-
etForce oferece a possibilidade de 
controlar o desempenho por compu-
tador, além de monitorar o consumo e 
a produtividade. Além disso, o cliente 
pode controlar a localização e receber 
notificações caso o equipamento seja 
utilizado fora do horário autorizado. 
Já o FleetGrade é uma tecnologia para 
trabalho de forma guiada, com con-
trole hidráulico automático. “É uma 
solução personalizada para melhorar 
o desempenho e aumentar a produti-
vidade da máquina”, diz ela.

O especialista em aplicação de tec-
nologias da Caterpillar, Augusto Mon-
tragio, acrescenta que o espaço dispo-
nível também precisa ser considerado. 
Máquinas maiores e mais potentes 
requerem maior área de manobra, e 
os canteiros devem estar preparados 
para isso. “Devido ao relacionamento 
construído ao longo de anos, os clien-
tes sabem que nossa meta é entregar 
a melhor solução para suas operações, 
considerando o modelo de negócio de 

cada um”, comenta Montragio.
Contudo, ele prossegue, nem sem-

pre o cliente tem o equipamento ade-
quado para cada tipo de trabalho. 
“Nossas equipes técnicas avaliam 
cada necessidade para indicar o equi-
pamento mais apropriado, com baixo 
custo operacional, qualidade e segu-
rança no tempo determinado para a 
obra”, assegura.

Segundo Montragio, a motonivela-
dora pode ser utilizada em diferen-
tes aplicações. “Mas o que garante o 
sucesso é definir corretamente o ta-
manho e a configuração da máquina, 
tipo de lâmina, pneus e outras variá-
veis”, afirma. “Isso se traduz em pro-
dutividade, menor custo operacional 
e de propriedade, qualidade, segu-
rança, tempo de execução e outros 
fatores, de acordo com cada obra e 
modelo de negócio.”

ESPECIFICAÇÕES
De acordo com o gerente de marke-

ting de produto da John Deere, Luiz 

Souza, o mercado conta atualmen-
te com uma diversidade de perfis de 
clientes, tornando possível trabalhar 
desde configurações personalizadas, 
de acordo com necessidades e apli-
cações específicas, até requisitos pré-
-definidos.

As motoniveladoras da marca pos-
suem itens de série como transmissão 
Powershift com sistema EBS (Event 
Based Shifting), agora com o opcional 
Autoshift-plus para otimizar o esca-
lonamento de marchas e melhorar a 
produtividade. “Outro item de fábrica 
é a tração 6x6, que otimiza a produ-
ção”, acrescenta Souza. “As máquinas 
também contam com sistemas auto-
máticos de proteção do motor e da 
transmissão, como redução de potên-
cia, desbloqueio do diferencial e neu-
tralização da transmissão.”

Como padrão, a empresa também 
disponibiliza o sistema JDLink para 
gerenciamento de frota. “Globalmen-
te, oferecemos o exclusivo sistema 
SmartGrade, que atende desde neces-
sidades em 2D básico ao 3D com auto-

Perfis distintos de clientes e obras demandam configurações flexíveis do conjunto
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Equipamentos maiores e mais potentes requerem maior área de manobra nos canteiros
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NOVA CAT
®

140 GC
CONFORTO E EFICIÊNCIA 
COM ECONOMIA.

A FAMÍLIA ESTÁ CRESCENDO: Mais um modelo 140 chega ao mercado, para que você 
possa escolher a máquina de que realmente precisa. Como 
todos os modelos GC, a nova 140 GC combina economia 
e baixo custo de manutenção com toda a robustez, a 
e� ciência e a durabilidade que só uma Cat® pode oferecer. 

Peso: 16.600 KG
Potência líquida: 131 kW - 147 kW  |  176 HP - 196 HP
Motor C7.1 
Conversor de torque: 6 marchas à frente e 3 à ré

Ecomode e resfriamento hidráulico por demanda 

Freios hidráulicos

Manutenção fácil

O conforto que mantém a produtividade ao longo do dia

Opcionais:
•  Tração ADW
•  Embreagem deslizante
•  Indicador de pendente
•  Acessórios Cat
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mação, que logo estará disponível no 
mercado brasileiro”, antecipa. 

Voltando às especificações, no mo-
mento de recomendação do equipa-
mento são analisados todos os pon-
tos críticos da operação, assim como 
a produtividade almejada (em hora/
dia), como explica Fernando Silva Dá-
vila, engenheiro de vendas da Komat-
su. “Geralmente, os clientes aceitam 
a recomendação, até pelo fato de a 
motoniveladora entregar a produção 
proposta para determinada eficiência 
operacional”, afirma.

De acordo com ele, as motonivela-
doras GD535-5 e GD655-5 são equi-
padas com tecnologia para eficiência 
no consumo e transmissão hidráulica 
powershift, com seleção automática 
e manual do modo. “Em aplicações 
como nivelamento e corte, que exigem 
mais potência e controle fino, o opera-
dor pode selecionar o modo automá-
tico, que proporciona maior força de 
tração para o equipamento”, sublinha. 
“Já para uma velocidade mais elevada, 
pode ser selecionada a transmissão 
no modo manual.”

Outra tecnologia disponibilizada é o 
sistema Anti-Estol, que permite com-
binar os modos manual e automático 
durante a operação. Quando ocorre 
um aumento da carga, a rotação do 

motor diminui até o momento do es-
tol, sendo que o sistema “entende” 
a queda da rotação e alterna para o 
modo automático, evitando a perda de 
produtividade. “Além disso, a tecnolo-
gia Machine Control permite inserir o 
projeto em 3D no equipamento”, des-
taca Dávila. “Assim, o operador passa a 
ser guiado por coordenadas e a lâmina 
se ajusta automaticamente ao projeto, 
resultando em produtividade, redu-
ção de custo, qualidade e segurança.”

ACESSÓRIOS
Especialista de produto da Case CE, 

Lauren Batista reforça que a motoni-
veladora é uma máquina com configu-
ração bastante abrangente – normal-
mente incluindo contrapeso frontal e 
ripper traseiro. “Já implementos como 
escarificador e lâmina dianteiros são 
pouco utilizados em nosso mercado, 
pois servem para atividades mais es-
pecíficas”, comenta.

Entre os acessórios disponíveis, 
a marca oferece ripper e escarifica-
dor frontal, placa de empuxo, lâmina 
frontal e reforço da ponta da lâmina. 
“Além disso, o sistema padrão DeClu-
tch desacopla a transmissão do mo-
tor quando o operador pisa no freio, 
transferindo a potência do motor para 
o sistema hidráulico”, explica. “Com 

isso, a máquina faz ciclos de trabalho 
mais rápidos, com menor consumo e 
menos desgaste dos discos de freio.”

Ainda como padrão, as motonivela-
doras 865B e 885B também contam 
com bloqueio hidráulico do diferen-
cial, “juntando” os dois semieixos em 
um único eixo rígido, o que faz com 
que as duas rodas girem simultane-
amente, dividindo o torque e elimi-
nando o deslizamento. Outro item de 
fábrica é o Load Sensing, que fornece 
vazão hidráulica aos componentes 
de acordo com o esforço requerido. 
“Isso proporciona economia de com-
bustível, uma vez que a utilização da 
potência do motor é controlada em 
função do esforço demandado”, res-
salta Batista.

Por sua vez, a Caterpillar disponibi-
liza itens como o sistema Eco Mode, 
tração AWD para seis rodas, lâmina 
frontal, embreagem deslizante, acu-
muladores de nitrogênio, câmera de 
ré e o recurso Top Adjust da barra de 
tração, para acabamentos em áreas 
reduzidas. O rol de opcionais tecno-
lógicos inclui ainda o ARO (Accugrade 
Ready Option), que permite a instala-
ção de tecnologias aftermarket como 
Sonico, 2D/3D, GPS e Estação Total.

Outro sistema disponível é o Cat 
Grade, que possibilita ajuste – por 
meio de um painel digital na cabine 
– do plano transversal de trabalho, 
de acordo com a necessidade. “Um 
dos lados da lâmina segue automa-
ticamente as alterações de profun-
didade de corte feitas pelo operador, 
mantendo o corte com a inclinação 
pré-determinada, proporcionando 
maior precisão e evitando retraba-
lhos”, descreve Montragio. 

LÂMINAS
Itens centrais da motoniveladora, 

as lâminas precisam ser especifica-
das de acordo com o tipo de trabalho, 
características de solo e abrasividade 
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Possibilidade de seleção do modo de trabalho reforça a produtividade da máquina
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Sistema EBS de transmissão: 
trocas de marcha suaves, mais agilidade e precisão no acabamento.

Sistema exclusivo de bloqueio automático do diferencial: 
menos custos de manutenção, mais disponibilidade e segurança na operação.

Acesse:

Motoniveladoras John Deere
Do Brasil para o Brasil. Agora produzidas pela nossa gente.
Brasil. Esse país que, de tão grande, é um continente. Conhecemos seus relevos, suas encostas, sua paisagem 
precisa e exuberante. Falamos a sua língua, entendemos todos os seus sotaques, compreendemos o seu ritmo 
e seus anseios. E, agora mais do que nunca, somos 100% brasileiros.
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Saiba mais:
Case CE: www.casece.com/latam/pt-br
Caterpillar: www.caterpillar.com/pt.html
John Deere: www.deere.com.br
Komatsu: www.komatsu.com.br
New Holland Construction: https://construction.newholland.com

do material. Terrenos compactados 
e com alta resistência ao corte, por 
exemplo, exigem mais força de pene-
tração e lâmina reforçada. 

As lâminas podem ser divididas em 
dois grupos: corte e acabamento. “O 
primeiro é fabricado com material de 
maior espessura, pois é mais resis-
tente e indicado principalmente para 
curvas de níveis e cortes”, esclarece 
Viana, da New Holland. “Já a lâmina 
de acabamento é feita com material 
um pouco mais fino, sendo apropria-
da para acabamento e nivelamento 
de bases.”

Nesse ponto, Souza, da John Deere, 
explica que lâminas mais largas (de 
12 ou 14 pés) permitem maior co-
bertura de corte e acabamento, en-
quanto as que possuem maior altura 
(de aproximadamente 24 ou 27 po-
legadas) possibilitam mover um vo-
lume maior de material, ou seja, são 
recomendadas para aplicações de 
alta produção. “As diferentes espes-
suras de bordas cortantes e material 
de desgaste sempre variam de acor-
do com o tipo de material, dureza e 
resistência abrasiva”, aponta.

A lâmina de corte geralmente pro-
porciona maior durabilidade para 
aplicações abrasivas, enquanto a de 
acabamento é mais usada na raspa-
gem de solo, espalhamento de mate-
rial, acabamento fino e nivelamento 
de terrenos com menor resistência 
de compactação. Dávila, da Komatsu, 
diz que a empresa fornece dois dife-
rentes modelos de lâminas, um com 
3,7 m (no modelo GD535-5, de 15 t) 
e outro com 4,3 m (na GD655-5, de 
18 t). “A configuração do perfil da lâ-
mina é fundamental durante a seleção 
da máquina, pois é um dos principais 
responsáveis para a eficiência e quali-
dade do trabalho”, explica.

Já a Case oferece somente um mo-
delo de lâmina, porém em três tama-
nhos diferentes, com espessura pa-

drão e perfil Roll Away, que possibilita 
o rolamento do material, reduzindo o 
esforço e economizando combustível. 
Como opcional, a fabricante oferece 
reforços para as lâminas.

Durante a Agrishow 2022, a marca 
apresentou sua nova série de motoni-
veladoras. Contemplando os modelos 
845B, 865B e 885, a nova linha traz 
novidades no chassi traseiro, novo 
design, capô com abertura e fecha-
mento elétricos, maior capacidade 
do tanque de combustível, novo sis-
tema de ar-condicionado e intervalo 
ampliado para troca do filtro do tan-
que hidráulico. 

PNEUS
Do mesmo modo, a escolha dos 

pneus é estratégica para aumentar 
a produtividade da motoniveladora, 
mas essa decisão também varia con-
forme a aplicação e o peso da máqui-
na, podendo incluir itens com boa 
tração, banda de rodagem com design 
adequado à aplicação e carcaça refor-
çada para suportar a carga e intensi-
dade de torque dos equipamentos. 

Também é necessário entender as 
características da operação, como 
trajeto, volume de carga e velocidade 
média. Observados esses aspectos, 
será possível escolher o pneu mais 
indicado. De saída, o radial é mais re-
sistente, apropriado para acabamen-
tos de precisão e terrenos rochosos, 
oferecendo resistência ao rolamento e 
durabilidade em solos abrasivos. 

Já o tipo diagonal tem desenho au-
tolimpante, sendo adequado às ativi-
dades de corte e desbaste profundo, 
especialmente em terrenos argilosos, 
com solo mais coesivo. “O pneu radial 
possui lona única em aço, permitindo 
que sejam instaladas outras formas 
de proteção na banda de rodagem, o 
que garante contato total com a su-
perfície”, avalia Batista, da Case.

Essa característica, segundo ele, re-
sulta em diminuição da necessidade 
de aceleração e economia de combus-
tível. “Além disso, o pneu é mais resis-
tente a perfurações e, por ter carcaça 
mais flexível e armadura metálica que 
estabiliza a banda de rodagem, asse-
gurando menor compactação e agres-
são ao solo”, destaca.

De fato, as atividades de acaba-
mento pedem um pneu que agrida 
menos o solo, com banda de roda-
gem mais larga. Já para movimen-
tação de material e corte, recomen-
da-se um pneu com maior tração. 
“Devido às características do nosso 
mercado, oferecemos pneus radiais 
e diagonais”, frisa Souza, da John 
Deere. “Ambos têm vantagens, mas 
pode-se dizer que o radial ofere-
ce melhor tração por ter uma área 
maior de contato com o solo.”

Escolha dos pneus é estratégica para aumentar a produtividade da motoniveladora
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HÉLICE CONTÍNUA 

MONITORADA MANTÉM-

SE COMO A SOLUÇÃO 

MAIS DEMANDADA PARA 

FUNDAÇÕES NO BRASIL, 

ANCORADA EM APLICAÇÕES 

COMO MERCADO 

IMOBILIÁRIO, INDÚSTRIA E 

AGRIBUSINESS

Por Antonio Santomauro

Atualmente, um mercado 
imobiliário ainda movimen-
tado, secundado pelo agro-
negócio e alguns segmentos 

industriais asseguram um bom nível de 
demanda para perfuratrizes em fun-
dações profundas. É difícil prever até 
quando a demanda seguirá elevada, 
pois incertezas do cenário político – e 
mesmo projeções sobre o futuro ime-
diato do setor imobiliário – geram pon-
derações nas análises.

A CZM, por exemplo, deve registrar 
no 1º semestre um volume de negócios 
superior ao mesmo período do ano pas-
sado, como relata Leandra Magalhães, 
gerente comercial da empresa. A de-
manda, diz ela, “provém principalmente 
do setor imobiliário, embora haja proje-
tos ligados ao agronegócio – como silos 
– e projetos pontuais em setores como 

papel e celulose”.
Mas a gerente contrapõe que, com a 

aproximação das eleições, compradores 
de perfuratrizes vêm postergando os 
investimentos em equipamentos maio-
res, adquirindo basicamente compac-
tos, especialmente perfuratrizes de hé-
lice contínua com peso de até 20 t que, 
além de custarem menos, geram custos 
menores com logística e combustível. 
“Essas perfuratrizes mais compactas 
são versáteis, pois podem trabalhar em 
ambientes confinados”, acentua.

No Brasil, ela informa, o tipo de perfu-
ratriz mais demandado é a hélice contí-
nua monitorada (o monitoramento é 
feito por um computador, que fornece 
informações sobre torque, consumo de 
concreto, profundidade e pressão, entre 
outras). Em outros países a demanda é 
mais diversificada, como ocorre nos 

CZ
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EUA, onde prevalecem os ‘estacões’ 
(“drilling shaft” ou “kelly bar”). “Lá há 
muita rocha, o que exige um tipo mais 
adequado de equipamento, como as 
kelly bar com alto torque”, justifica.

Há tempos, inclusive, a CZM man-
tém uma planta produtiva na cidade 
de Savannah, na Georgia. “Nossas 
vendas nos EUA estão no auge, com 
a carteira de pedidos preenchida por 
seis meses”, comemora.

DEMANDA
O gestor da área de fundações da 

Máquina Solo, Rafael Pereira, confir-
ma a expansão da demanda por esta-
cas de hélice continua. “Essa solução 
tem sido bastante aplicada em obras 
residenciais e industriais”, diz. “Mas 
também tivemos aumento na procura 
por empresas de geotecnia, especial-
mente de perfuratrizes para estacas 

raiz e execução de tirantes.”
A empresa representa duas mar-

cas de perfuratrizes no Brasil, para 
aplicações distintas. Uma delas é a 
italiana Casagrande, fabricante de 
diversos tipos de equipamentos, 
como estaca hélice contínua, esca-
vada, estacões, raiz, tirantes e “jet 
grouting”. “No caso de estacas de 
grandes diâmetros e para profundi-
dades onde predominam rochas, a 
aplicação mais adequada é o siste-
ma de circulação reversa, segmento 
na qual trabalhamos com a coreana 
Buma”, acrescenta.

Entre os modelos mais deman-
dados no Brasil, ele cita a C6-XP2 
– para estaca raiz e tirantes, com 
diâmetros de 110 a 310 mm e pro-
fundidades de até 50 m – e a B200-
-XP2, configurada para estaca hélice 
contínua em diâmetros entre 800 e 
1.000 mm. “Esse modelo também 

pode ser configurado para estaca 
escavada, estacões e mesmo siste-
mas de parede diafragma ou hidro-
fresa”, complementa Pereira, que vê 
a demanda beneficiada pelas recen-
tes quedas do câmbio.

Assim como ocorre com as per-
furatrizes, as obras de fundações 
também vêm sendo bastante de-
mandadas, relata André Roberts, 
responsável pelas áreas de engenha-
ria e marketing da União Fundações, 
de Itapema (SC). “Estamos com as 
nossas 13 perfuratrizes mobiliza-
das, com expectativa de mantermos 
o ritmo no decorrer do ano”, diz.

A demanda proveniente da cons-
trução imobiliária, pondera Roberts, 
pode já ter atingido o pico. Em con-
trapartida, as operações vêm cres-
cendo em construção industrial e 
agronegócio. “São silos, fábricas de 
papel e celulose, reservatórios para 
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CRESCE A DEMANDA PARA MICROPERFURAÇÕES 
Recorrendo a termos utilizados internacionalmente, o representante da Mait 
no Brasil, Fabrizio Mancinelli, relata que nos últimos anos a demanda global 
por perfuratrizes tem se concentrado basicamente em dois conceitos: as per-
furatrizes para fundações conhecidas como “bored pile” (ou “drilled shafts”), 
compostas por estacas justapostas (incluindo estacões) e as soluções do tipo 
CFA (“Continous Flight Auger”), com hélices contínuas monitoradas. “Recente-
mente, cresceram as solicitações para microperfurações, necessárias a tecnolo-
gias como ‘jet grouting’, feitas com a injeção de calda de concreto via jatos em 
projetos de metrôs e túneis”, ressalta o especialista.
Com sede na Itália, a Mait produz perfuratrizes de diversos portes, desde equi-
pamentos para microperfurações a soluções capazes de perfurar até 3 m de diâ-
metro e 100 m de profundidade – além de guindastes e manipuladores telescó-
picos, entre outros produtos. No segmento da perfuração, a estratégia abrange 
duas frentes: aumento de desempenho das máquinas destinadas a tecnologias 
específicas – como CFA e ‘jet grouting’ – e foco em materiais e componentes 
mais seguros e amigáveis ao ambiente. Simultaneamente, a empresa busca 
atender à demanda por redução de custos e aumento da produtividade. “É o 
caso do controle eletrônico, que garante a qualidade da produção e o geren-
ciamento da máquina, além de reduzir problemas com mão de obra”, destaca.

Modelos mais 
demandados no 
país incluem soluções 
importadas com 
capacidade de até 50 m 
de profundidade
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Setor tem foco em produtividade e sustentabilidade

tratamento de efluentes”, detalha o 
profissional da União Fundações, que 
trabalha com perfuratrizes de hélice 
contínua monitorada com diâme-
tros entre 300 e 1.200 mm (todas da 
CZM). “Muito produtiva, a hélice con-
tínua monitorada só não é utilizada 
quando o projeto exige outro tipo de 
fundação”, destaca Roberts.

Já a Geofix atua com perfuratrizes 
das marcas italianas Casagrande e 
Soilmec, além da alemã Wirth, nes-
se caso com equipamentos especí-
ficos para perfurações marítimas e 
fluviais. Segundo Roberto Nahas, di-
retor da empresa, a hélice contínua 
monitorada de fato é a solução de 
fundação mais demandada no Brasil, 
mas com uma ressalva. “Com a utili-
zação de estacões, temos realizado 
fundações com 60, 70 m de profun-
didade, especialmente em regiões 
litorâneas, cujo solo exige fundações 
mais profundas”, comenta. 

No segmento das hélices contí-
nuas, ele detalha, a Geofix realiza 
perfurações com diâmetros entre 

400 e 1.200 mm e profundidades de 
até 38 m. Também executa outros 
tipos de serviços, incluindo estacas 
raiz e tirantes. Segundo o diretor, a 
demanda do setor imobiliário deve 
seguir aquecida. “Com a carência de 
habitações no Brasil, as construto-
ras trabalham com planejamentos 
detalhados, lançando projetos para 
os quais sabem que há demanda”, 
sustenta Nahas.

Já o mercado de infraestrutura tem 
perspectivas menos nítidas. “Devem 
surgir projetos já previstos, espe-
cialmente de construção de ferrovias 
e duplicação de estradas”, projeta o 
executivo. “A estaca raiz, por exem-
plo, é usada em locais onde o acesso 
de equipamentos de porte maior é 
mais difícil, ou mesmo em obras de 
engenharia como pontes e viadutos.”

TECNOLOGIAS
A Casagrande, ressalta Pereira, 

disponibiliza o sistema XP2, que per-
mite o acompanhamento em tempo 



Segundo a CZM, compradores vêm postergando investimentos em equipamentos maiores

CZ
Mreal dos parâmetros da perfuração, 

como potência, torque e funções 
hidráulicas (o que pode ser feito 
da cabine ou remotamente, via ce-
lular). Adicionalmente, os motores 
contam com o sistema SPM (Smart 
Power Management), que permite 
o gerenciamento inteligente da po-
tência do motor, visando melhorar 
o desempenho e reduzir o consumo. 
“A combinação desses sistemas ofe-
rece eficiência e economia na ope-
ração, entregando o que há de mais 
atual em termos tecnológicos”, asse-
gura Pereira.

Por sua vez, a CZM disponibiliza 
o sistema “Plus One” para geren-
ciamento de perfuratrizes de hélice 
contínua. “Desenvolvemos ainda um 
sistema para operação remota de 
equipamentos de sondagem, utiliza-
dos principalmente em mineração”, 
destaca Magalhães. “E, agora, essa 

Rua Antônio Barnabé, 652 | Distrito Industrial Domingos Giomi | Indaiatuba | SP | CEP 13347-340 
Fone: (19) 3801-9500                www.pwhidro.com.br                vendas@pwhidro.com.br

Lobo XVI/ XIX/ XXI
Carreta de Perfuração Hidráulica 

A única Carreta Nacional com Giro do 
Chassi B (chassi da cabine).
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Saiba mais:
CZM: https://czm.com.br
Epiroc: www.epiroc.com
Geofix: www.geofix.com.br
Mait: http://mait.it
Máquina Solo: https://maquinasolo.com.br

EPIROC LANÇA PLATAFORMA 
PARA MÚLTIPLAS PERFURATRIZES
Em parceria com a ASI Mining LLC, a Epiroc apresentou uma nova plataforma para con-
verter dados em informações essenciais para a otimização de perfurações. Dotado de 
inteligência artificial, o sistema Mobius for Drills permite comando, controle e monitora-
mento de várias perfuratrizes, maximizando a produtividade e a segurança. “O Mobius 
for Drills pode ser usado como um Sistema de Gerenciamento de Frotas individual ou 
mesmo integrado a sistemas já existentes na mina”, informa a fabricante.

tecnologia já pode ser aplicada a ou-
tros sistemas.”

Segundo ela, a demanda por solu-
ções remotas explica o sucesso de 
modelos como o EM 400, lançado há 
cerca de três anos. Montado sobre a 
escavadeira Cat 313, a solução tem 
giro de 360 graus e realiza perfura-
ções de até 18 m, em diâmetros de 
30, 40 e 50 cm. “Estamos vendendo 
de três a quatro unidades por mês 
desse modelo”, diz a especialista. “E, 
no ano passado, lançamos a EK 300, 
a maior hélice contínua já fabricada 
na América do Sul.”

Capaz de perfurar até 42 m, a pri-
meira unidade da EK 300 teve como 
destino a União Fundações. “A maior 
profundidade é importante para os 
edifícios colossais da região onde es-

tamos sediados, cujo solo é macio”, 
explica Roberts, referindo-se ao lito-
ral catarinense, onde estão municí-
pios como Balneário Camboriú e Ita-
pema. “Cinco dos dez edifícios mais 
altos do Brasil têm nossa participação 
nas fundações”, ressalta. 

No projeto da EK 300, Roberts tam-
bém considera interessante o fato de 
ser construída no sistema “top drive”, 
no qual o cabeçote de transmissão de 

Demanda de perfuratrizes vem se beneficiando com as recentes quedas do câmbio

Plataforma permite converter dados em informações essenciais em perfurações
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torque fica instalado no topo da héli-
ce, enquanto no sistema “bottom dri-
ve” (mais usual) a força é transmitida 
lateralmente, por meio de chavetas 
(ranhuras nas laterais do trado).

Ambos os sistemas, observa, ofere-
cem diferenciais e vantagens. Segun-
do ele, o sistema “bottom drive” é efi-
ciente em quesitos como manutenção 
e força, proporcionado mais força que 
o “top drive”, que se destaca pela ver-
satilidade, pois o cabeçote de perfura-
ção é bem menor. “Isso permite perfu-
rar praticamente rente à parede, algo 
difícil com o sistema ‘bottom drive’, 
que é maior justamente por ser mais 
forte”, explica. “Além disso, com o ‘top 
drive’ o trado se mantém íntegro, sem 
a necessidade de cortes para encaixar 
as chavetas.”

Para Nahas, da Geofix, as hélices 
contínuas representam uma evolu-
ção na tecnologia de perfuração, uma 
vez que agregam produtividade e 
agilidade ao processo. “Relativamen-
te à estaca cravada, essa tecnologia a 
cada dia ganha mais espaço não ape-
nas pela maior produtividade, mas 
também por emitir menos ruídos e 
não ter vibração”, argumenta. “Além 
disso, com sistemas de monitora-
mento oferecendo informações de 
profundidade e pressão em tempo 
real, as hélices contínuas garantem 
mais segurança à obra.”
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Ponto crítico de atenção 

no Brasil, as pontes e 

viadutos requerem um 

programa de inspeção 

e manutenção que seja 

capaz de identificar 

anomalias e recuperar 

as estruturas

ESPECIAL INFRAESTRUTURA

UM NOVO OLHAR PARA AS 
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

A inda são comuns no país os 
casos de quedas de pontes 
e viadutos, que – além de 
provocarem incidentes, 

muitas vezes fatais – resultam em proble-
mas de mobilidade nas cidades, provo-
cando o fechamento de rodovias e aveni-
das. Obras complexas, os reparos desse 
tipo de infraestrutura são demorados, o 
que exige interdições no trânsito e oca-
siona diversos transtornos. Para que isso 
possa ser evitado, é essencial que se faça 
a manutenção.

As manutenções de Obras de Arte 
Especiais (OAEs) proporcionam um 
aumento na vida útil da estrutura, como 
explica o engenheiro Ciro Villela Arau-
jo, pesquisador da Seção de Obras Civis 
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas 
(IPT). Segundo ele, para que sejam 

eficazes e viáveis sob os aspectos finan-
ceiros, funcionais e de durabilidade, as 
atividades de manutenção exigem uma 
gestão adequada, com procedimentos 
sistemáticos de inspeção durante toda a 
vida útil da estrutura.

Isso deve ser feito desde a fase de 
construção, diz ele, avaliando as con-
dições estruturais das OAEs de modo 
que sejam priorizadas as intervenções 
efetivamente necessárias, o que per-
mite a elaboração de orçamentos re-
alistas. “As atividades de inspeção e 
manutenção são de responsabilidade 
de quem administra as OAEs, poden-
do ser tanto órgãos públicos federais 
como prefeituras, governos estaduais 
ou iniciativas privadas e mistas, como 
concessionárias e empresas”, ressalta 
Araujo.
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LACUNA
Segundo Paulo Helene, presidente 

do Instituto Brasileiro do Concreto 
(Ibracon), as instituições diretamen-
te envolvidas nessa tarefa incluem 
a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT), o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), a Agên-
cia do Transporte do Estado de São 
Paulo (Artesp) – no caso paulista – e 
as concessionarias privadas.

As rodovias nacionais ficam a cargo 
do DNIT, autarquia do Ministério dos 
Transportes. Atualmente, contudo, cer-
ca de 75% das rodovias nacionais estão 
sob concessão privada (em números 
absolutos), fazendo com que as con-
cessionárias, durante o tempo previsto 
de concessão, sejam responsáveis pela 
conservação, recuperação e ampliação 
dessas rodovias e suas estruturas.

Nessas situações, a ANTT é respon-
sável pela fiscalização do cumprimento 
das cláusulas contratuais por parte das 
concessionárias, que são sujeitas a san-
ções em caso de negligência, como re-
dução das tarifas cobradas nos pedágios.

De modo geral, a manutenção de 
pontes, viadutos e passarelas deve ser 
realizada com base em inspeções pré-
vias, conforme estabelecido pela norma 
ABNT NBR 9452:2019, que especifica 

os requisitos e critérios de classificação 
da OAE no que se refere aos parâmetros 
estruturais, funcionais e de durabilida-
de. “As notas de classificação variam de 
crítica, ruim e regular até boa e excelen-
te, definindo o tipo e a amplitude das 
manutenções necessárias”, explica Hele-
ne. “Essas intervenções podem ser pre-
ventivas ou corretivas, dependendo do 
grau de deterioração e do desempenho 
da estrutura.”

As manutenções preventivas envol-
vem, por exemplo, substituição peri-
ódica dos aparelhos de apoio e reno-
vação de pinturas de proteção, dentre 
outros. Casos mais relevantes, acen-
tua o especialista, exigem a interdição 
completa para execução de serviços 
de intervenção corretiva dos elemen-
tos estruturais da OAE.

Pela dimensão continental do Bra-
sil, todavia, é muito difícil mensurar as 
condições gerais dessas estruturas, pois 
não se sabe sequer a quantidade de 
OAEs instaladas no país. “A inspeção 
é de suma importância para alimentar 
um programa de planejamento e ma-
nutenção das estruturas, inclusive para 
determinar os investimentos futuros”, 

aponta Rafael Timerman, coordenador 
da Divisão de Estruturas e Controle 
Tecnológico do Instituto de Enge-
nharia (IE). “Mas não há informações 
públicas precisas que possam atestar a 
situação dessas estruturas.”

PROBLEMAS
No entanto, aparentemente as condi-

ções não são nada boas, tendo em vista 
as recentes ocorrências e a insuficiência 
de recursos destinados à manutenção 
preventiva, principalmente por parte do 
poder público. Mas a situação varia de 
acordo com a região, com alguns progra-
mas que buscam atender às exigências 
estabelecidas em norma. “Em rodovias 
sob concessão, a situação é mais satisfa-
tória”, afirma Helene. 

Nesses casos, inclusive, há mais in-
formações disponíveis que permitem 
conhecer melhor a situação em que as 
estruturas se encontram. “Porém, essa 
realidade não se repete em todo o terri-
tório nacional”, acentua. 

Normalmente, os problemas com 
OAEs estão relacionados à obsolescên-
cia das estruturas, decorrente de degra-
dação dos materiais ao longo do tempo, 
assim como de falhas construtivas ou 
de projeto. Segundo Araujo, do IPT, 
as anomalias mais comuns incluem da-
nos em aparelhos de apoio, detritos no 

 S Araujo, do IPT: procedimentos 
sistemáticos de inspeção

 S Helene, do Ibracon: parâmetros 
 estruturais, funcionais e de durabilidade

 S Timerman, do IE: lacuna de 
informações sobre a situação real no país
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entorno, deslocamento em relação à 
posição original de projeto e rotações 
excessivas, que provocam concentra-
ção de carga e folgas no contato com 
a superfície dos elementos estruturais. 
“Nas juntas de dilatação, a degradação 
do material de elastômero permite a 
infiltração de água e surgimento de 
vegetação, assim como descolamento 
dos lábios poliméricos, danos no berço 
de fixação e deterioração da fenda de 
dilatação, impedindo a livre movimen-
tação do tabuleiro”, complementa. 

Outros problemas recorrentes dizem 
respeito à obstrução dos sistemas de 
drenagem (os chamados “buzinotes”, 
dutos utilizados para escoamento de 
águas pluviais em queda livre), deficiên-
cia na drenagem da pista de rolamento, 
impactos de veículos nas estruturas, fis-
suras e trincas oriundas de subdimen-
sionamento ou de acréscimo de cargas 
decorrente de mudanças de classe de 
veículos, além de armaduras expostas e 
corroídas, pavimentos danificados e ero-
sões e desconfinamentos dos elementos 
das fundações, entre outros.

INSPEÇÃO
De acordo com as prescrições da 

ABNT, as OAEs devem necessariamen-
te passar por ciclos periódicos de inspe-

ção, que incluem quatro tipos: cadastral, 
rotineira, especial e extraordinária.

Como lembra Araujo, a inspeção ca-
dastral é realizada imediatamente após 
a conclusão da obra, seja na instalação 
ou quando a OAE é integrada a um 
sistema viário. Também deve ser reali-
zada quando houver alterações na con-
figuração da OAE, como alargamento, 
acréscimo de comprimento, reforços 
ou mudanças na estrutura. “Nesses ca-
sos, são realizados levantamentos so-
bre documentação, histórico, dimen-
sões, detalhes construtivos, anomalias 
e outros pontos”, ele explica.

A inspeção rotineira, por sua vez, 
tem a função de acompanhar o estado 
de conservação e detectar eventuais 
anomalias já existentes ou que podem 
surgir, dando subsídios em tempo há-
bil para o planejamento dos trabalhos 
das inspeções especiais. Esse ciclo é 
totalmente visual, podendo incluir ou 
não a utilização de equipamentos es-
peciais de análise. “Também pode ser 
realizado a distância, a partir do terre-
no, do nível d’água ou sobre o tabulei-
ro, mas a periodicidade não pode ser 
superior a um ano”, diz Araujo.

Já a inspeção especial busca identi-
ficar e mapear a fundo as anomalias, 
apresentando um diagnóstico e as 
eventuais terapias indicadas. “Geral-

mente, é feita com base nas inspeções 
rotineiras, mas em alguns casos parti-
culares é realizada já na fase cadastral, 
especialmente em casos de interven-
ções de curto prazo”, continua o espe-
cialista do IPT. 

A periodicidade dessa inspeção é 
de cinco anos, podendo ser poster-
gada para oito anos – quando a ins-
peção dos elementos for viável com 
inspeções rotineiras – ou até mesmo 
antecipada, dependendo da nota de 
classificação. 

Em determinadas circunstâncias, 
são utilizados equipamentos espe-
ciais, seja lateralmente ou sob a obra, 
incluindo caminhões equipados com 
plataformas elevatórias, escadas teles-
cópicas, andaimes tubulares, treliças 
móveis, guindastes, barcos ou veícu-
los flutuantes. “No caso de estruturas 
celulares, as inspeções especiais são 
realizadas internamente, com a utili-
zação de equipamentos de proteção 
individual e sistema de exaustores, 
caso seja necessário”, afirma Araujo.

Por fim, a inspeção extraordinária 
(não programada) é gerada pela neces-
sidade de se avaliar com mais critério 
um elemento ou parte da OAE, poden-
do ou não ser deflagrada por inspeção 
anterior. “Isso ocorre em casos de im-
pacto de veículo, trem ou embarcação 

 S Anomalias e patologias comprometem a durabilidade das estruturas

 S Casagrande, da Abece: cálculo de 
dimensionamento é crucial para OAEs
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Saiba mais:
Abece: site.abece.com.br
Ibracon: www.ibracon.org.br
IE: www.institutodeengenharia.org.br
IPT: www.ipt.br

na obra e eventos naturais como inun-
dação, vendaval, incêndio, sismos e ou-
tros”, descreve.

DIMENSIONAMENTO
De acordo com Helene, do Ibracon, 

para garantir a vida útil estabelecida em 
projeto para as OAEs (mínimo de 50 
anos), a norma ABNT NBR 6118:2014 
estabelece premissas que devem ser ri-
gorosamente respeitadas, levando em 
conta o ambiente em que a estrutura foi 
ou será construída: ambiente rural, ur-
bano, industrial, marinho ou de respin-
go de maré.

Além disso, para que as estruturas 
apresentem qualidade e segurança du-
rante toda a vida útil, o dimensionamen-
to deve atender às recomendações de 
projeto, execução e controle da quali-
dade dos materiais, sempre conforme as 
respectivas normas técnicas.

Segundo João Luis Casagrande, di-
retor da área de pontes e estruturas da 
Associação Brasileira de Engenharia e 
Consultoria Estrutural (Abece), o cál-
culo do dimensionamento é uma das 
etapas mais importantes de qualquer 

projeto estrutural com uso de concreto 
armado e protendido. Calculada por en-
genheiro estrutural, a estrutura de con-
creto deve atender simultaneamente aos 
critérios de segurança para os usuários e 
de economia de materiais. “Um dimen-
sionamento mal realizado pode ocasio-
nar desde patologias pontuais e gene-
ralizadas, como fissuras e deformações, 
que reduzem a vida útil da estrutura e 
comprometem sua utilização, até o co-
lapso da estrutura, causando acidentes e 
até mesmo mortes”, adverte.

Para isso, o engenheiro deve mensurar 
as forças que atuarão sobre estrutura du-
rante sua vida útil. Isso inclui uma ava-
liação das interações que podem ocor-
rer desde a construção, passando pela 
operação até – como já citado – abalos 
provocados por eventuais acidentes e fe-
nômenos naturais.

Em seguida, definem-se os mate-
riais que devem ser utilizados e os 
padrões mínimos de adequação no 
momento da construção. “A escolha 
de materiais é uma etapa de extrema 
importância, uma vez que pode haver 
diferentes disponibilidades de mate-

riais em cada região e, portanto, o en-
genheiro deve estar atento a essas par-
ticularidades”, comenta Casagrande.

Depois, o engenheiro elabora um 
modelo de cálculo que compatibilize 
a intensidade das ações com a quan-
tidade de materiais – aço e concreto 
–, que deve atender aos critérios de 
segurança e uso estabelecidos pelas 
normas. Esse é o processo mais crí-
tico, uma vez que o concreto resiste 
bem aos esforços de compressão – 
tendência ao encurtamento –, mas 
apresenta deficiência quanto aos 
esforços de tração – tendência ao 
alongamento. “O aço é combinado 
ao concreto em posições específicas, 
para que haja sinergia entre os dois 
materiais e seja possível alcançar um 
nível aceitável de segurança”, destaca 
o diretor da Abece.
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 S Circunstâncias específicas exigem o uso de equipamentos especiais na análise e reparação das estruturas
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ACELERANDO A EVOLUÇÃO 

TECNOLÓGICA, SEGMENTO 

DE CAMINHÕES VOCACIONAIS 

ASSUME A VANGUARDA EM 

DIREÇÃO A OPERAÇÕES MAIS 

PRODUTIVAS, SUSTENTÁVEIS 

E SEGURAS NO TRANSPORTE

Por Marcelo Januário, editor

Há tempos, a tecnologia já 
é realidade no transporte. 
Seja por meio de automa-
tização, novos combustí-

veis, kits de conectividade, serviços 
digitais ou recursos de segurança, o 
transportador atualmente conta com 
tecnologias que ajudam a alavancar a 
produtividade e reduzir custos com 
vocacionais, sem perder de vista a 
sustentabilidade.

Para Fabrício Vieira de Paula, geren-
te de pré-venda para soluções off-ro-
ad da Scania, as transformações têm 
sido impulsionadas especialmente 
pela preocupação com o aquecimento 

global, uma vez que os caminhões são 
reconhecidamente um dos principais 
responsáveis pelas emissões de gases 
do efeito estufa. “Não se pode falar de 
tecnologia sem falar de sustentabi-
lidade”, diz. “É por isso que a Scania 
assumiu o compromisso de liderar a 
transição para um sistema de trans-
porte mais sustentável.”

Em novembro, a montadora apre-
senta na Fenatran sua nova linha Euro 
6, que promete redução de 80% nas 
emissões de NOX e de 50% de MP. 
“Com a nova tecnologia, serão neces-
sários de cinco a seis veículos para 
emitir o mesmo volume de gases de 

A INOVAÇÃO NO 
FORA DE ESTRADA
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um caminhão Euro 5”, diz o executivo. 
Além disso, a empresa tem feito 

seguidos lançamentos em soluções 
de combustíveis alternativos como 
biodiesel, etanol, HVO, GNV, biome-
tano, elétricos e células eletroquími-
cas. “Cada uma dessas soluções de-
pende da maturidade comercial de 
cada mercado, da disponibilidade do 
combustível e da infraestrutura dis-
ponível”, pondera. “Fala-se bastante 
de eletrificação, mas sabemos que a 
infraestrutura do país ainda não está 
preparada para oferecer essa solução 
em larga escala.”

Em um grau acima na automação, 
mais de 300 veículos autônomos já 
foram vendidos para o setor canaviei-
ro, com uma tecnologia na qual o veí-
culo segue um trilho virtual em áreas 
fechadas e terrenos confinados. “Além 
disso, o protótipo AXL já opera expe-
rimentalmente em minas na Suécia e 
na Austrália”, conta Vieira. 

DESEMPENHO
Para o segmento de basculantes, 

a aposta da Scania inclui a nova ge-
ração XT, com soluções calcadas em 
eficiência energética, segurança, de-
sempenho, disponibilidade e conec-
tividade. Isso inclui relatórios am-
bientais, geocercas e identificação 
de motoristas. “Não é um modelo de 
punição, mas um sistema de maximi-
zação do desempenho”, aponta Viei-
ra. “Não adianta colocar um equipa-
mento de centenas de milhares de 
reais na mão de um condutor que, 
por falta de treinamento ou desco-
nhecimento, não consegue extrair o 
melhor do veículo.”

Melhor que se baseia em tecnolo-
gias de eficiência energética como o 
XPI (Extreme Pressure Injection, ou 
injeção de combustível em alta pres-
são), que faz com que a combustão 
seja mais eficiente, maximizando tor-
que e potência. “No fim do dia, isso faz 

com que a operação seja até 8% mais 
econômica”, observa Paulo Genezini, 
gerente de pré-venda da Scania, que 
conta com modelos de 7 a 13 l para o 
segmento, com range de motorização 
entre 220 e 620 hp.

Em tecnologias embarcadas, a mon-
tadora destaca o freio auxiliar Retar-
der de cinco estágios, com potência 
até 680 hp e torque de 4.100 Nm. O 
acionamento é conjugado ao freio 
motor, prometendo reduzir o desgas-
te do sistema. “O Retarder mantém a 
velocidade média e a produtividade 
em terrenos com geografia acidenta-
da”, assegura o gerente.

O desempenho é garantido pela cai-
xa de transmissão GRS935/R, agora 
40% mais robusta e 45% mais rápida 
que a anterior. “Realmente aguenta o 
torque em operações pesadas”, conti-
nua Genezini, destacando ainda itens 
como o sistema LayShaft Brake, um 
freio do eixo secundário que otimiza 
a velocidade. 

A troca de marchas e o engate são 
mais rápidos, diz ele, priorizando o 
veículo tracionado. “Em uma condi-
ção de subida, evita-se que o veículo 
perca o embalo, o popular ‘engolir 
caroço’”, explica. “Já o eixo direcional, 
disponível para veículos 10x4, permi-

te a mudança do 3º direcional para 
a frente dos eixos motrizes, fazendo 
com que a distribuição de carga seja 
otimizada e o raio de giro e a mano-
brabilidade melhorados.”

MANUTENÇÃO
Buscando se reinventar, a Merce-

des-Benz do Brasil também vem am-
pliando a parceria com os setores de 
construção e mineração. Segundo o 
gerente de marketing Edgard Bertini 
Ruas, a nova filosofia inclui a expan-
são da capilaridade, com uma rede 
que já passa de 160 concessionárias, 
que lançam mão de recursos como re-
alidade aumentada.

Em termos de portfólio, a aposta 
é oferecer opções para diferentes 
necessidades, desde operações con-
finadas a grandes canteiros, passan-
do por aplicações urbanas. “Esse 
conhecimento da operação traz um 
grande diferencial para que o cami-
nhão não pare”, avalia Ruas, desta-
cando que o portfólio é encabeçado 
pelo modelo Arocs, lançado no final 
do ano passado.

Após dois anos sem ofertas no seg-
mento, a marca buscou trazer um 
produto mais adequado ao mercado. 

Recursos como o freio do eixo secundário otimizam a velocidade do veículo
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Com mais de 200 unidades vendidas 
no país, o Arocs 8x4 é baseado no mo-
delo alemão. “O Arocs se beneficia da 
experiência acumulada com o Actros 
4844, com melhorias na capacidade, 
que passou para 48 t na versão nacio-
nal”, comenta Ruas.

Com tempo de basculamento de 
24 s, o veículo apresenta motor 
OM460 LA de 13 l e 510 cv, caixa 
automatizada G340 de 12 marchas, 
eixo traseiro HL7 com redução nos 
cubos, suspensão dianteira com 
molas parabólicas independentes 
e quatro lâminas reforçadas, molas 
parabólicas tipo boogie mais largas 
(100 mm) e amortecedores telescó-
picos de dupla ação. 

Segundo Ruas, o modelo traz ain-
da inovações como cabine esten-
dida, protetor de cárter, grade de 
proteção dos faróis, para-choque 
tripartido, ângulo de ataque de 25o, 
pneus OTR 325/95 R 24, rodas com 
aros reforçados, chicotes elétricos 
encapados, tomada de força sem 
flange e saída para bomba acoplada. 
“Mas o segredo do caminhão está 
na menor demanda de manutenção, 
pois oferece 22 paradas a menos em 

relação à concorrência para troca 
de óleo de motor e filtro, redução 
de 80% em reaperto e de 43% nas 
lubrificações, resultando em 80% a 
menos de tempo de veículo parado”, 
cita o gerente. “Com isso, o custo de 
manutenção é 2,5 vezes menor.”

LEVEZA
Por sua vez, o “Projeto Peso Pena” 

da Volkswagen Caminhões e Ônibus 
(VWCO) marca o desenvolvimento 
recente da indústria no segmento de 
caminhões-betoneira. Segundo o con-
sultor comercial Geraldo Bernardi Jr., 
a montadora realizou uma série de 

estudos com a Abesc para o desenvol-
vimento de veículos mais leves. “Devi-
do ao elevado número de multas por 
excesso de carga, o desenvolvimento 
de modelos como o VW Constructor 
26.260 Robust tornou-se uma neces-
sidade para o setor”, afirma.

Por meio da reconfiguração de car-
ga por eixo, o projeto reduziu a tara 
total em 2,4 t na versão 8x4, aten-
dendo à lei da balança. “Buscava-
-se uma alternativa, seja com uma 
licença especial ou redução de peso 
do conjunto”, conta Bernardi, desta-
cando que o segmento movimenta 
cerca de 7.715 unidades/ano, sendo 
que caminhões-betoneira e bombas 
de concreto representam 21%. “E 
esse mercado espera atendimento 
do PBT de 29 t”, explica.

O Robust traz motorização MAN 
D08 com 260 cv (sem Arla 32), eixo 
traseiro Meritor MT-46-145 e trans-
missão manual ZF 9S 1110 TD de 9 
marchas. Equipado com balão Con-
victa de 8 m3 com menor espessura, a 
versão mais leve foi desenvolvida sob 
medida, ressalta o especialista. “Aci-
ma de tudo, buscamos desempenho e 
durabilidade”, afirma Bernardi. 

Para chegar à configuração, a mon-
tadora também utilizou novos mate-
riais na cabine, reduziu a transmissão 
de 16 para 9 velocidades, adotou car-
caça de alumínio e reduziu o tanque 
de 275 l para 150 l. “Outras mudanças 

Redução da tara do caminhão atende a uma necessidade do mercado de concreto
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Realidade aumentada é um dos avanços recentes em serviços para o segmento
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Saiba mais:
Workshop Revista M&T: www.youtube.com/user/sobratema

incluíram o uso de suspensão traseira 
parabólica mais leve que a suspensão 
tandem 6x4, chassi com balanço tra-
seiro reduzido em 1,2 m e opção de 
rodas de alumínio”, completa.

Lançado na Concrete Show, o mo-
delo incrementou as vendas da mar-
ca. Entre 2020 e 2021, a marca che-
gou a 52,9% de share no segmento 
de betoneiras. “Foi um incremento 
importante, pois percebe-se uma boa 
evolução”, comemora o engenheiro 
de marketing do produto da VWCO, 
Hugo Alarcon de Moura.

Em termos de serviços, o consultor 
de pós-venda Paulo Carmo explica 
que a missão é atender às necessi-
dades do transportador por meio de 
soluções de digitalização e conectivi-
dade como a plataforma RIO, serviço 
opcional para gestão de frota que emi-
te relatórios operacionais, programa-
ção de manutenções, treinamento, lo-
calização, emissões, consumo e cerca 
eletrônica, dentre outros. “Tudo isso 
na palma da mão”, diz.

ROBUSTEZ
A Volvo também aposta na inova-

ção para ganhar mercado. No final 
de 2021, a montadora lançou a nova 
linha FMX, que conta com veículos 
específicos para construção e mine-
ração, incluindo um novo modelo, o 
FMX Max. 

A linha conta com veículos nas con-
figurações 6x4, 6x6 e 8x4, que prome-
tem carregar até 15% a mais de carga 
líquida. “Os clientes pediam aumento 
das cargas e produtividade”, ressalta 
Glenio Karas, engenheiro de vendas 
da Volvo Caminhões.

Segundo ele, os caminhões ganha-
ram novas cabines, mais seguras e 
silenciosas, com célula de sobrevivên-
cia e sistemas antipoeira e acústico 
aprimorados, atendendo aos requi-
sitos de normas internacionais como 
a R29, além de escotilha em aço com 

saída de emergência, freios eletrô-
nicos EBS e opcionais como airbag e 
controle de estabilidade ESP. “Equipa-
da com painel digital de 12”, a cabine 
oferece opção de central multimídia 
de 9”, nova alavanca da caixa I-Shift, 
opção para até 8 câmeras e janelas re-
baixadas, com 10% a mais de visibili-
dade”, descreve.

O novo FMX Max conta ainda com 
diferenciais como suspensão diantei-
ra reforçada e feixe de molas de qua-
tro lâminas, provendo capacidade de 
10 t na configuração 6x4 e de 20 t nos 
dois eixos do 8x4. Totalmente novos, 
os eixos traseiros foram desenvolvi-
dos em conjunto com a Volvo CE, o 
que permitiu atingir uma capacidade 
de tração de 225 t. “A suspensão tra-
seira também foi reforçada, contan-
do com capacidade de 38 t de carga 
vertical, o que soma PBT de 58 t (8x4) 
e 48 t (6x4)”, conta Jeseniel Valerio, 
gerente de engenharia de vendas da 
Volvo Caminhões.

Equipado com motor de 510 cv, 
o veículo traz chassis duplos inte-
grais e reforçados, sistema de freios 
eletrônicos EBS de série, além de 
freios auxiliares VEB com até 510 cv. 

Conjungado ao Retarder de série, o 
poder de frenagem chega a mais de 
1.100 cv. “Praticamente para o veícu-
lo carregado em rampas íngremes”, 
diz o gerente.

Também foram incluídas de série 
tecnologias como ABS off-road, con-
trole de tração (TCS), auxílio de parti-
da em rampa e bloqueio de diferencial 
automático. “O controle de tração off-
-road evita patinação ao dobrar o tor-
que”, acrescenta o especialista, desta-
cando que, caso ocorra patinação, o 
2º estágio do bloqueio de diferencial 
é automaticamente acionado, aumen-
tando a tração nas subidas.

Outra novidade da linha são os 
quatro modos de condução (Econô-
mico, Standard, Performance e Off-
-Road), que permitem ao caminhão 
operar mais tempo carregado no 
modo automático, sem preocupa-
ções com antecipações de marchas. 
“É possível reduzir quatro marchas 
de uma só vez, quando necessário”, 
sublinha Valerio.

Controle de tração off-road evita patinação de veículo ao dobrar o torque nas rodas
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EM UMA TRILHA JÁ 

DESBRAVADA POR 

EMPILHADEIRAS 

E PLATAFORMAS 

ELEVATÓRIAS, 

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

COMEÇAM A CHEGAR AOS 

CANTEIROS AO REDOR 

DO MUNDO DE FORMA 

GRADUAL A PARTIR DOS 

COMPACTOS

A CHEGADA 
DOS ELÉTRICOS

A motorização elétrica vem 
conquistado espaço no 
mercado mundial de ve-
ículos e equipamentos. 

Aposta para a descarbonização, a 
tecnologia já tem boa participação 
no mercado de empilhadeiras e pla-
taformas elevatórias, mas aos pou-
cos começa a migrar para caminhões, 
ônibus e automóveis. Mas ainda ca-
minha com lentidão na Linha Ama-
rela, na qual é vista como alternativa 
viável apenas quando a economia de 
combustível mostra retorno relevan-
te de investimento, com mais rapi-
dez, se comparada às máquinas de 
combustão interna.

Sem falar nas conhecidas limi-
tações de porte. Atualmente, os 
equipamentos que já contam com 
versões a bateria e elétricas (sem 
cabeamento) incluem especialmen-
te minicarregadeiras e miniescava-

deiras que, devido ao baixo volume 
de produção, apresentam custos de 
produção bem maiores que as ver-
sões tradicionais a diesel.

Todavia, segundo o gerente de pro-
dutos da JCB, Etelson Hauck, é inevi-
tável que a tecnologia se consolide 
também na Linha Amarela, inclusive 
no Brasil, após o amadurecimento 
dos mercados centrais. “Na França, 
por exemplo, a JCB já tem vendido 
centenas de equipamentos a pedido 
do governo”, ele conta. “Essa tendên-
cia está sendo disseminada rapida-
mente para o restante da região e, 
posteriormente, certamente também 
virá para o Hemisfério Sul.”

TENDÊNCIA
Os motivos são bem-conhecidos. 

Para o CEO da locadora Loxam De-
graus, Guilherme Boog, o principal é 
a tendência no uso de máquinas com 
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emissão reduzida ou mesmo sem libe-
ração de gases. “Hoje, temos mais op-
ções de equipamentos menores, mas 
no futuro o mercado certamente tam-
bém irá dispor de máquinas maiores 
com esse perfil”, projeta. “Essa reali-
dade é similar ao que acontece com os 
veículos, que começaram a ser eletrifi-
cados pelos patinetes, passaram para 
os automóveis e, hoje, já há ônibus e 
caminhões elétricos circulando.”

Em geral, os equipamentos elé-
tricos são apropriados para uso em 
ambientes internos e fechados, como 
galpões, minas ou indústrias, já que 
não emitem gases. O ruído do motor 
elétrico também tende a ser mais bai-
xo que o de um propulsor a combus-
tão. Como se vê, não é à toa que esses 
segmentos saíram na frente na eletri-
ficação das operações. 

Mas, na visão de Boog, é nítida a 
possibilidade de haver pás carrega-
deiras e retroescavadeiras elétricas 
pesadas operando nos canteiros no 
futuro próximo. “Muitos modelos a 
combustão passarão a ter funciona-
mento a bateria”, comenta. “Para ser-
viços internos, já existem compacta-
dores e placas vibratórias a bateria, 
além de uma gama de ferramentas 
elétricas que estão passando de mo-
tor AC elétrico para bateria.”

Segundo ele, isso traz maior versa-

tilidade para o usuário, que não fica 
dependente de apenas uma fonte de 
energia para utilizar o equipamento. 
Porém, também exacerba um desafio: 
o planejamento. Afinal, é necessário 
carregar a máquina por horas antes 
de utilizá-la, pois com a tecnologia 
atual a recarga não é algo que se faça 
em poucos minutos.

Embora pareça mero detalhe, isso 
pode causar sérios impactos em um 
país onde a mão de obra ainda é ex-
tremamente despreparada. “Requer 
preparo e treinamento, para evitar 
que os serviços deixem de ser execu-
tados porque esqueceram de deixar a 
máquina carregando durante a noite”, 
adverte Boog.

Um aspecto técnico que vale a pena 
trazer à tona é a compatibilidade de 
um equipamento a bateria ou elétri-
co em ambientes de matriz energéti-
ca renovável. Alguns esforços podem 
ser pouco úteis, como usar equipa-
mentos a bateria em países onde 
a energia é gerada por carvão ou 
queima de óleo. “Contudo, em países 
como Brasil ou Canadá, que possuem 
enorme parcela de sua energia gera-
da em usinas hidrelétricas, eólicas 
ou de biomassa, faz todo sentido di-
zer que o uso de máquinas elétricas 
ou a bateria em substituição a um 
motor a combustão é uma solução 

mais sustentável”, avalia Boog. 
Por outro lado, não faz sentido li-

gar um gerador a diesel para carre-
gar a bateria ou alimentar a máquina 
elétrica, pois isso adiciona perdas ao 
processo de conversão eletromecâ-
nica, gerando gases da mesma ma-
neira que antes.

OPERACIONAL
Para Igor Souto, analista de marke-

ting da Yanmar South America, as mi-
niescavadeiras elétricas respondem 
plenamente às necessidades de uso 
em canteiros confinados, ambientes 
internos ou sensíveis, como obras de 
paisagismo, agricultura, indústrias e 
zonas de baixas emissões em centros 
urbanos. “No futuro, haverá um mix 
de tecnologias de powertrain adap-
tadas ao ambiente e ciclos de tra-
balho dos equipamentos”, observa. 
“Com isso em mente, a eletrificação 
do trem de força e a alimentação a 
bateria constituem uma das alterna-
tivas disponíveis.”

A evolução esperada da tecnologia 
de baterias, ele acrescenta, deve me-
lhorar drasticamente a autonomia 
operacional de miniescavadeiras elé-
tricas e, juntamente com uma maior 
disponibilidade de soluções de carre-
gamento, contribuir para usos e de-
mandas mais gerais por equipamen-
tos eletrificados.

Provavelmente, a relação entre de-
manda elétrica e a diesel dependerá 
da classe de peso da máquina, even-
tualmente maior para equipamentos 
compactos, que são mais fáceis de ele-
trificar e otimizar a autonomia de tra-
balho. Contudo, de acordo com Souto, 
o alto custo desses equipamentos ain-
da é um entrave para o aumento das 
vendas no Brasil. “Mesmo na Europa e 
na América do Norte a tendência tem 
sido de longo prazo”, afirma.

Em termos de potência hidráuli-
ca, força e velocidade de trabalho, as 

Carregadores rápidos permitem maior disponibilidade dos elétricos na operação
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RETROESCAVADEIRA ELÉTRICA JÁ ATUA NO EXTERIOR
Aposta da Case CE em eletrificação, o Projeto Zeus trouxe ao mercado a primeira retro-
escavadeira elétrica 580 EV, uma máquina com emissão zero alimentada por bateria de 
íons de lítio de 480 V, com carga suficiente para 8 h de trabalho. A bateria alimenta se-
paradamente os motores hidráulicos e do trem de força, resultando em forças hidráulicas 
similares às das máquinas a diesel, porém com melhor desempenho durante a operação 
simultânea da carregadeira e do trem de força. 
Em 2020, a marca exibiu o protótipo na ConExpo, conquistando no mesmo ano o Good 
Design Award, prestigiosa premiação internacional promovida pelo Museu Athenaeum de 
Arquitetura e Design de Chicago e pela Metropolitan Arts Press, em reconhecimento ao 
seu ineditismo na indústria de construção. Nos EUA, as primeiras unidades do modelo já 
foram entregues para a NYSEG e a RG&E, ambas empresas da Avangrid, e a National Grid.

miniescavadeiras elétricas oferecem 
desempenho semelhante às equiva-
lentes a diesel. No entanto, a nature-
za do acionamento elétrico fornece 
maior continuidade à disponibilida-
de de energia, ao longo dos ciclos de 
trabalho, que os acionamentos de 
motores de combustão interna. O que 
se espera é que os operadores experi-
mentem uma sensação de disponibi-
lidade sustentada de energia e quase 
nenhum comportamento transitório 
de transmissão por meio de variações 
de carga hidráulica, como ocorre nos 
motores a diesel.

Hauck, da JCB, reitera que os com-
pactos elétricos são preparados para 
serem eficientes em aplicações de es-
paço confinado, com recarga facilitada 
em alimentação de 220 V. “Mas as má-
quinas a combustão ainda têm a van-
tagem de proporcionar maior autono-
mia, pelo fato óbvio de não precisarem 
de fonte externa de energia para conti-
nuar trabalhando”, compara.

O tempo de recarga da miniescava-
deira elétrica 19C-1E da JCB – lançada 
no Brasil em 2021 – é de aproxima-
damente 8,5 h, se for utilizado o car-
regador tradicional, porém o carrega-
dor Fast Charger diminui esse tempo 
para 2,5 h, propiciando ao equipa-
mento maior disponibilidade para a 
operação.

De acordo com o gerente, o tempo 
de recarga é adequado para usuários 
que trabalham um turno por dia, ou 
seja, de 8 a 9 h, pois podem deixar 
o equipamento carregando durante 
a noite. Já o Fast Charger é indicado 
para os usuários que trabalham mais 
de um turno por dia. “Uma recarga 
garante 4 a 5 h de trabalho contínuo, 
mas sabemos que isso nem sempre 
acontece, pois existem várias in-
terrupções ao longo do serviço, de 
modo que uma recarga normalmente 
é consumida em torno de oito a nove 
horas”, explica. “E os custos de uma 

Miniescavadeiras elétricas são talhadas para uso em canteiros confinados e ambientes sensíveis

Projeto Zeus já foi reconhecido por seu ineditismo no segmento de retroescavadeiras
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mini 19C-1E são, definitivamente, 
bem menores que os de uma equiva-
lente com motor a combustão, pois a 
máquina elétrica possui três baterias 
de lítio totalmente livres de manu-
tenção e sem necessidade de verifi-
cações diárias.”

BATERIAS
Por falar em baterias, a recomenda-

ção para o descarte é que seja feito de 
acordo com as diretrizes do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma). Ou seja, devem ser entregues nos 
postos de recolhimento mais próxi-



Saiba mais:
Case CE: www.casece.com/latam/pt-br
JCB: www.jcb.com/pt-br
Loxam Degraus: https://degraus.com.br
Yanmar: www.yanmar.com/br

Mercado de nicho, elétricos não devem substituir 
tão cedo os modelos tradicionais a diesel
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mos da máquina.
Após 2.000 ciclos de carregamento, 

a potência das baterias cai a aproxi-
madamente 85%, sendo que a partir 
desse momento já é recomendada a 
troca, para evitar perda de produtivi-
dade. “Com base nos dados de forne-
cedores, as baterias são dimensiona-
das para durar além da primeira vida 
útil dos compactos”, salienta Souto, da 
Yanmar, destacando que não há uma 
única duração definida em termos de 
vida útil da bateria, pois o momen-
to de substituição depende de como 
foram usadas. “Para ajustar nosso 
entendimento, buscamos aumentar 
a população de campo de máquinas 
eletrificadas e consolidar os dados te-
lemáticos disponíveis”, afirma.

Por sua vez, Boog, da Loxam, reco-
menda que os fabricantes desenvol-
vam a logística reversa, com o obje-
tivo de coletar e reciclar as baterias 
usadas. “Esse compromisso deve 
estar na agenda dos fabricantes, in-
clusive por lei”, aconselha. “De fato, 
a bateria usada pode se tornar um 
problema no médio prazo, porém os 
fabricantes já têm soluções inovado-
ras – e lucrativas – para tratar desse 
componente, podendo reaproveitá-lo 
de maneira inteligente.”

O Grupo Loxam opera com tele-

metria e oferece uma gama de apli-
cações com operação remota. No 
entanto, como uma locadora gene-
ralista, possui um vasto portfólio de 
produtos para diferentes aplicações. 
“Como não podemos nos especiali-
zar, deixamos esse tipo de operação 
para locadoras que trabalham com 
um único tipo de produto”, explica 
Boog, defendendo que cada empresa 
mantenha a estratégia que funcione 

melhor para o negócio. 
Segundo ele, algumas empresas 

apostam em oportunidades de lon-
go prazo, enquanto outras preferem 
contratos de curta duração. “Há em-
presas que atendem preponderante-
mente a pessoas físicas e outras que 
sequer cogitam essa possibilidade”, 
comenta. “O mercado é democrático 
e amplo. Sabendo explorar os pontos 
em que a empresa é forte, existe es-
paço para os mais variados modelos 
de negócio.” 

Para o especialista, o Brasil está “ex-
tremamente atrasado” em questões 
ambientais, o que se revela no fato 
de que nenhum cliente faz qualquer 
tipo de pergunta sobre emissões ou 
mesmo consumo de combustível no 
processo de locação. “Isso é um tema 
que ainda demanda avanço no Brasil, 
tanto de mentalidade quanto na legis-
lação”, pondera Boog. “Acredito que 
haja espaço para introdução de pro-
dutos tecnologicamente superiores e 
com vantagens ecológicas, mas ainda 
é um mercado de nicho que levará 
anos para se tornar mais relevante.”
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O DIESEL NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO POR UMA ÚNICA FONTE DE ENERGIA, 

MAS POR UMA COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIAS QUE INCLUI ELETRICIDADE, 

HIDROGÊNIO, BIOCOMBUSTÍVEIS E AMÔNIA VERDE

Como se sabe, a redução das 
emissões no transporte 
exige uma mudança dos 
combustíveis fósseis (prin-

cipalmente derivados de petróleo bru-
to) para uma gama muito mais ampla 
de fontes de energia sustentáveis e 
com menor impacto de carbono.

Relatório elaborado pela Ricardo 
PLC para a Comissão Europeia em 
2020, intitulado “Determining the En-
vironmental Impacts of Conventional 
and Alternatively Fuelled” (ou Deter-
minando os Impactos Ambientais dos 
Combustíveis Convencionais e Alter-
nativos), examinou os impactos do ci-
clo de vida de diferentes tipos de ve-

ículos rodoviários e os combustíveis 
disponíveis nas próximas décadas.

As descobertas confirmam que os 
EVs (veículos elétricos) são menos 
prejudiciais ao meio ambiente que 
os veículos movidos a combustíveis 
fósseis. Isso deve se tornar mais pro-
nunciado com as futuras inovações 
em fontes de energia e materiais. 
Porém, cerca de 98% da energia 
utilizada para alimentar o setor de 
transporte global ainda provêm do 
petróleo bruto, que não será substi-
tuído por uma única fonte de energia 
sustentável, mas por uma combina-
ção que inclui eletricidade, hidrogê-
nio, biocombustíveis e amônia verde, 

entre outras tecnologias. 

ALTERNATIVAS
Na era de rápido desenvolvimento 

tecnológico, várias soluções irão co-
existir. Cada vez mais, os motores de 
combustão interna integrarão tecnolo-
gias eletrificadas e propulsões elétricas 
completas, enquanto os combustíveis 
integrarão componentes renováveis 
avançados e a novas vias sintéticas.

A eletricidade renovável é um capa-
citador fundamental, particularmente 
para veículos rodoviários, trazendo be-
nefícios significativos para a qualidade 
do ar, com reduções nos níveis dos prin-

O FUTURO SUSTENTÁVEL 
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cipais poluentes, como dióxido de nitro-
gênio (NO2) e partículas finas (PM10 e 
PM2,5). Com o uso mais difundido de 
EVs, as emissões de escape tendem a ser 
significativamente reduzidas. Algumas 
emissões por frenagem, por exemplo, 
também podem cair, devido ao sistema 
regenerativo implantado em EVs (em-
bora outras, como as emissões de des-
gaste dos pneus, continuem sendo um 
problema). 

Da mesma maneira, os biocombus-
tíveis constituem uma alternativa po-
tencial, mas há limites para as quan-
tidades que podem ser produzidas. E, 
portanto, outras opções também são 
necessárias. 

Uma delas é usar eletricidade reno-
vável para produzir hidrogênio verde 
ou amônia verde, necessários para se 
obter combustíveis sustentáveis na 
aviação e no transporte marítimo. A 
energia excedente criada por ener-
gias renováveis durante períodos de 
baixa demanda pode ser usada para 
alimentar a eletrólise, na qual uma 
corrente elétrica é passada por uma 
solução química para separar o hidro-
gênio da água. O hidrogênio criado 
através desse processo pode ser ar-

mazenado como gás comprimido ou 
líquido criogênico, e ser utilizado em 
células de combustível ou motores de 
combustão para veículos e geração 
estacionária de energia. 

Além disso, o hidrogênio pode ser 
armazenado por longos períodos e 
em quantidades definidas apenas 
pelo tamanho das instalações de ar-
mazenamento, enquanto as baterias 
se degradam no armazenamento e 
têm capacidade limitada. 

Por sua vez, a amônia é um com-
posto de nitrogênio e hidrogênio e, 
portanto, não emite CO2 ao alimentar 
um motor. Se o hidrogênio usado na 
produção da amônia for “verde”, isso 
cria o potencial de uma propulsão 

verdadeiramente zero de carbono. A 
amônia tem sido utilizada como com-
bustível para o transporte devido à 
densidade energética semelhante à 
do metanol e superior à do hidrogê-
nio, tornando o armazenamento a 
bordo economicamente viável.

A amônia líquida tem uma densida-
de de energia maior do que o hidro-
gênio líquido e, portanto, também é 
mais fácil de armazenar e transportar. 
Instalada na Arábia Saudita, a maior 
fábrica de amônia verde baseada em 
hidrogênio do mundo começará a 
produzir em 2025, com capacidade 
para produzir 1,2 milhões de t/ano.

VIDA ÚTIL
As emissões do transporte não se 

referem apenas ao que emerge do es-
capamento. Para um veículo conven-
cional a diesel, a maioria das emis-
sões deriva de sua utilização e, em 
proporções menores, da produção e 
descarte ao final de sua vida útil.

Essas proporções são diferentes 
para os EVs. As emissões decorrentes 
do uso são consideravelmente meno-
res, pois o veículo elétrico é muito mais 
eficiente em termos energéticos. No 
entanto, isso é contrabalançado pela 
produção de baterias com impacto 
ambiental. Como resultado, a porcen-
tagem de emissões na produção de um 
EV típico pode estar próxima de 30%. 

Um fabricante pode afirmar que um 
EV tem zero emissões, mas isso dá a 

Buscando alternativas ao diesel, indústria vem redesenhando os projetos tecnológicos de seus produtos

Novas abordagens avaliam a eficiência do produto desde a extração do 
combustível até o transporte, passando por abastecimento e armazenamento
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impressão enganosa de que não há im-
pacto ambiental. Não é o caso, pois o 
número se refere apenas às emissões 
do escape, relevando as emissões in-
corporadas aos materiais ou geradas 
durante a produção do veículo.

A análise do ciclo de vida usando 
uma abordagem “do poço à roda” é 
uma metodologia interessante para 
comparar a eficiência de cada solução. 
A abordagem avalia a eficiência do 
produto desde a extração do combus-
tível até o transporte, passando pelo 
abastecimento e armazenamento. O 
segundo cálculo é baseado no uso final 
do combustível em um veículo, onde é 
processado para fornecer energia.

É fundamental que a passagem da 
medição das emissões do escape para 

uma abordagem “do poço à roda” dei-
xe claro que existem soluções além da 
eletrificação, que podem contribuir 
para o processo de descarbonização 
do transporte.

INFRAESTRUTURA 
Os EVs são amplamente aceitos 

como a tecnologia mais promissora 
para a descarbonização do setor de 
veículos comerciais leves. Mas o ca-
minho mais econômico para descar-
bonizar o setor de veículos pesados 
(HDV) é muito menos claro, com op-
ções elétricas e a hidrogênio surgindo 
como alternativas viáveis. 

Os HDVs elétricos ou a hidrogênio 
podem estar disponíveis ainda na dé-

cada de 2020. A aceitação de opções 
de emissão zero pode se acelerar ra-
pidamente quando as novas tecnolo-
gias alcançarem a paridade de TCO 
em comparação ao diesel, resultando 
em um impacto significativo na infra-
estrutura de transporte.

No Reino Unido, a Ricardo avaliou os 
requisitos e custos de infraestrutura 
para diferentes opções de HDVs com 
emissão zero. O objetivo do projeto era 
fornecer estimativas da infraestrutura 
necessária para descarbonizar total-
mente o frete rodoviário até 2050, as-
sim como os custos de implantação em 
vários cenários focados em tecnologia.

Isso incluiu tecnologias como hidro-
gênio, com reabastecimento a partir 
de postos, baterias EVs, carregadas a 
partir de carregadores ultrarrápidos, 
sistemas de Baterias Elétricas Rodo-
viárias (ERS), alimentados por pantó-
grafos e carregados fora das rodovias, 
extensor de faixa de hidrogênio, com 
bateria de bordo (sem carga externa) 
e tanque de hidrogênio (a partir de 
postos de reabastecimento de hidro-
gênio), EVs plug-in híbridos, reabas-
tecidos em postos convencionais e 
energia adicional a partir de eletrici-
dade, dentre outros. 

Os cenários focalizaram mudan-
ças em direção a determinada tec-
nologia, no período de 2020-2050, 
com 99% de descarbonização da 
frota até 2060 (mais tarde que 
2050, devido à longa vida útil dos 
veículos pesados, adicionando tem-
po para que modelos mais antigos 
sejam retirados de serviço). 

O relatório concluiu que, quando são 
considerados os custos de combustí-
vel, todas as alternativas são mais ba-
ratas que a linha de base (ou seja, com 
100% de dependência do diesel), ape-
sar dos investimentos necessários em 
novas infraestruturas. A magnitude 
dessa economia varia de acordo com o 
cenário, girando entre £ 1,54 a £ 1,37 

Opções elétricas e a hidrogênio surgem como alternativas viáveis para descarbonizar o setor
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bilhão/ano em 2050 para bateria e ba-
teria ERS, respectivamente. 

Todavia, uma mudança em direção 
a uma indústria de HDV movida a hi-
drogênio pode levar aos mais baixos 
custos globais de infraestrutura entre 
os cenários considerados. O custo to-
tal acumulado para o cenário de hi-
drogênio é de £ 7,67 bilhões até 2060, 
aproximadamente seis vezes menor 
do que os custos esperados para a in-
fraestrutura elétrica a bateria.

No entanto, os custos de combustí-
vel e a demanda geral de energia são 
mais baixos para o cenário elétrico. 
Isso compensa os custos de infraes-
trutura mais altos em comparação 
ao cenário de hidrogênio, tornando a 
bateria a opção com custo mais baixo 
após 2050. Custos similares são pre-
vistos para todas as formas de infra-
estrutura elétrica (incluindo ERS e 
carregadores ultrarrápidos). 

A transição para veículos pesados 
com emissão zero será necessária 
para cumprir as desafiadoras metas 
de descarbonização. A análise dos 
requisitos de infraestrutura e custos 
das diferentes opções tecnológicas, 
que podem apoiar essa transição, 
mostra que os investimentos anuali-
zados para todos os cenários são me-
nores do que a base do diesel. 

DESAFIOS
É fato que, atualmente, o custo de 

um EV é mais alto que o de um veícu-
lo convencional. Isso mudará com os 
futuros desenvolvimentos na tecno-
logia e o previsível aumento da pro-
dução de baterias de íons de lítio, que 
já são 30 vezes mais baratas do que 
quando entraram no mercado, no iní-
cio dos anos 90. Provável tecnologia 
dominante no futuro, essas baterias 
movem íons de lítio de um anodo para 
um catodo, que são separados por um 
eletrólito para produzir eletricidade.

As baterias de íons de lítio têm uma 
densidade de energia maior que as 
baterias recarregáveis de chumbo-
-ácido ou níquel-cádmio, enquanto o 
lítio também é o mais leve de todos 
os metais, ajudando a reduzir o tama-
nho do conjunto de baterias. O desa-
fio atualmente enfrentado é reduzir 
a quantidade de metais que precisam 
ser minerados para as baterias de EVs. 
Uma bateria típica de íons de lítio pode 
conter 8 kg de lítio, 35 kg de níquel, 20 
kg de manganês e 14 kg de cobalto.

Os impactos ambientais e humanos 
da extração também são significati-

vos, tornando vital garantir que as 
matérias-primas sejam recicladas e, 
se possível, reutilizadas, além de se 
obter o máximo rendimento das pró-
prias baterias. 

Em expansão, a demanda do mer-
cado de baterias pode crescer sete 
vezes até 2030, levando potencial-
mente a uma escassez temporária e a 
oscilações de preços. Para resolver os 
problemas de abastecimento de ma-
térias-primas e reduzir os impactos 
do ciclo de vida, já estão em desen-
volvimento catodos com baixo teor 
de cobalto ou mesmo sem cobalto. 

Produção e descarte de baterias são parte significativa dos impactos dos novos produtos
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Saiba mais:
Ricardo: https://ricardo.com

ALÉM DAS EMISSÕES DE ESCAPE
As emissões do sistema de escape são apenas um fator quando se considera o impacto dos 
veículos sobre o meio ambiente. O impacto incorporado refere-se à energia e emissões (in-
cluindo CO2) liberadas para criar, fabricar, transportar, usar e descartar um veículo. 
No futuro, a eletricidade descarbonizada alimentará veículos com menos emissões de carbo-
no, mas a fabricação de veículos elétricos (EVs) permanecerá com intensidade de carbono por 
algum tempo, considerando a operação de centrais elétricas para fornecimento de eletricida-
de e a fabricação de componentes-chave, como baterias. Um EV produzirá cerca de 18 t de 
CO2 e durante sua vida útil. Para um EV a bateria, 46% da pegada total de carbono é gerada 
na fábrica, antes de ter percorrido um único quilômetro. 
Qualquer comparação entre EVs e veículos a diesel precisa ser feita em uma base similar. Para 
um motor de combustão interna, as emissões associadas à extração e refino de petróleo bru-
to para produzir diesel devem ser consideradas. Da mesma forma, o termo “veículo com emis-
são zero” é enganoso, pois ignora o impacto produzido durante todo o ciclo de vida do EV.

O cobalto é o metal mais valioso em 
uma bateria EV, mas torna-se tóxico 
quando manuseado sem segurança. E 
a remoção do cobalto e do níquel exi-
girá diferentes estruturas de cristal 
para os materiais catódicos, de modo 
a não afetar o desempenho.

Uma consequência não intencional 
das baterias sem cobalto, entretanto, 
é o impacto sobre a capacidade de 
reciclagem. O cobalto é o principal 
componente que torna a reciclagem 
de baterias econômica, pois outros 
materiais, especialmente o lítio, ainda 

são mais baratos para mineração que 
para reciclagem.

Além disso, as baterias podem ter 
uma segunda vida útil em aplicações 
estacionárias porque são mais baratas 
do que uma nova. Entretanto, encon-
trar o equilíbrio entre primeiro/se-
gundo uso e reciclagem é um desafio, 
devido ao valor econômico das maté-
rias-primas: os metais reciclados são 
mais valiosos do que a bateria seria 
em um segundo uso. Isso conduz a um 
caminho acelerado para a reciclagem, 
em vez de aplicações viáveis de segun-

da utilização.
Ademais, a análise do ciclo de vida 

é fundamental para uma considera-
ção completa dos impactos ambien-
tais da energia, do combustível e da 
reciclabilidade do produto. Embora 
não se concentre estritamente nas 
baterias, o relatório da Ricardo toca 
nesse ponto: “O tipo de combustível 
utilizado, ou a fonte de eletricidade, 
também determina a magnitude dos 
impactos do ciclo de vida do veículo”, 
diz o paper. “Os impactos ambientais 
associados à produção de combustí-
vel podem diferir significativamente, 
dependendo se o combustível é pro-
duzido a partir de uma matéria-prima 
biogênica, fóssil ou por eletricidade, e 
de como cada opção é computada em 
termos de impactos negativos.”

Em termos de combustão, diz o 
estudo, enquanto os impactos am-
bientais tendem a ser semelhantes 
para todos os combustíveis líqui-
dos, existem diferenças fundamen-
tais nos impactos potenciais de 
aquecimento global, dependendo 
se o combustível é feito de carbono 
fóssil ou biogênico.

De uma perspectiva mais específica, o 
relatório afirma que, para os EVs, a pro-
dução e o descarte da bateria podem 
constituir uma parte significativa dos 
impactos em todo o ciclo de vida. Com a 
previsão de aceleração da utilização de 
EVs nos próximos anos, a minimização 
desses impactos será cada vez mais im-
portante. “O destino final das baterias 
de EVs deve ser a reciclagem, porém há 
um interesse crescente no potencial de 
reutilização ou reúso das baterias antes 
dessa etapa, devido ao potencial econô-
mico, eficiência de recursos e outros be-
nefícios ambientais”, ressalta o trabalho. 
(Adaptação: Marcelo Januário)

Em elétricos, quase metade da 
pegada de carbono é gerada antes 
de o veículo entrar em ação
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Por Norwil Veloso
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A era de ouro dos 
compactadores de pneus

Durante a Segunda Guerra Mun-

dial, as forças aliadas necessita-

vam de rolos compactadores 

para reparar e construir novas 

pistas de pouso. Mas os rolos convencio-

nais eram muito grandes e pesados para 

serem transportados com agilidade nos 

campos de manobra.

Assim, foi desenvolvido um novo com-

pactador rebocado leve pela Bros, Tampo 

e Grace, que podia ser lastreado no local. 

Essa máquina, que podia ser desmonta-

da facilmente para o transporte por via 

marítima ou mesmo aérea, era rebocada 

por um trator ou por um veículo pesado 

de transporte, atendendo com sucesso à 

demanda para compactação superficial 

e, surpreendentemente, também para 

construção de aterros.

Após a guerra, o conceito se espalhou 

pela maioria dos fabricantes devido à 

alta versatilidade, surgindo, já a partir dos 

anos 50, máquinas como as da Albaret, da 

Richier (ambas na França) e da Scheid (na 

Alemanha), entre outras marcas.

Alguns anos depois, a Albaret passou 

a usar um menor número de pneus, que 

para isso se tornaram maiores e cuja arti-

culação permitia manter a pressão sobre o 

solo em todos os pontos. Eram máquinas 

mais acessíveis que, contudo, tinham o 

inconveniente de exigirem manobras ao 

final de cada passada, de modo a inverter 

o sentido de locomoção, uma vez que 

só podiam ser rebocadas em um único 

sentido.

Na época, também foram projetados 

compactadores rebocados de eixo único, 

que utilizavam os maiores pneus disponí-

veis para uso com lastro e podiam pesar 

até 100 ton, demandando um trator do 

porte de um D9 para serem rebocados. O 

projeto foi desenvolvido pela Bros e Sou-

thwest, que também foram os primeiros 

fabricantes dos modelos.

Na França, a Albaret produziu duas má-

quinas (C 11 e C 21) com rodas ligadas em 

pares por um sistema de cabos e polias, 

Projetado pela Tampo, o primeiro rolo de 
pneus autopropelido do mundo pesava 9 
ton e era acionado por um motor de trator 
Oliver de 31 hp
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que distribuía uniformemente o peso. O 

lançamento tornou-se um de seus maio-

res sucessos comerciais durante os anos 

50 e 60, sendo produzido sob licença no 

Japão, pela Mitsubishi, e na Inglaterra, 

pela Onions. O peso lastreado chegava a 

atingir 100 ton sobre quatro rodas.

AUTOPROPELIDOS
No final da década de 50, começaram a 

ser desenvolvidos os primeiros compactado-

res autopropelidos sobre pneus, mais uma 

vez buscando-se eliminar a necessidade de 

manobra no final de cada passada. O suces-

so desse conceito fez com que a maioria dos 

fabricantes adotasse esse conceito.

As primeiras unidades simplesmente 

substituíram a barra de tração por um 

engate do tipo “pescoço de ganso”. Prova-

velmente, a Tampo foi a primeira empresa 

a produzir máquinas realmente autopro-

pelidas, em 1954. A máquina era um com-

Produzido em 1963, o protótipo GRW25 trazia 
seis rodas direcionais em cada eixo e lastro de 
25 ton, sendo movido por um motor de 110 cv
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A ERA DAS MÁQUINAS

pactador rebocado, no qual foi inserido 

um conjunto de tração sobre o lastro, com 

transmissão para o eixo traseiro.

Na Europa, os primeiros compactadores 

autopropelidos de pneus foram fabricados 

pela Richier (modelo VRT 713P), que con-

verteu um rolo de três rodas para chegar a 

essa configuração.

Contudo, a era de ouro dos compacta-

dores autopropelidos de pneus se deu na 

década de 60, quando foram usados tanto 

na compactação de aterros como na de 

asfalto. Em geral, eram máquinas simples e 

versáteis, que podiam competir com as de-

mais opções de rolo disponíveis na época.

A versatilidade decorria de duas condi-

ções: a possibilidade de aumento do peso 

com lastro e a possibilidade de variação 

da pressão dos pneus com a máquina em 

operação, adequando o impacto dinâmi-

co às necessidades de cada obra (caracte-

rísticas de material, profundidade etc.).

A maioria dessas máquinas era cons-

tituída por um compactador rebocado 

ao qual se adicionou um conjunto de 

acionamento e um sistema de direção nas 

rodas dianteiras. Na maioria dos modelos 

não havia suspensão, embora máquinas 

como o Albaret Isopactor viriam posterior-

mente a incorporar suspensão hidráulica 

independente e direção separada em 

cada roda. Um sistema hidráulico de 

compensação mantinha a força vertical 

idêntica em todas as rodas.

Posteriormente, a Albaret lançou o 

modelo Geopactor, com 50 ton de peso 

máximo, tornando-se a maior máquina 

desse tipo já fabricada. Mas o modelo 

mais popular da marca foi o Orthopactor, 

fabricado até hoje.

COMPETIÇÃO
A Alemanha entrou atrasada na compe-

tição. A Dingler fez um acordo com a Bros 

para produção dos modelos SP-54 BD (3,5 

a 7,5 ton), SP-6000 (7,3 a 19 ton) e SP-735 

(10 a 32 ton), que substituiu o SP-10000. 

Os dois modelos maiores seriam inclusive 

fabricados no Brasil, pela Tema Terra. E, na 

década de 70, a Dynapac também pro-

duziu modelos de compactadores sobre 

pneus no Brasil.

Na mesma época, a Scheid lançou o 

modelo 31.0, uma máquina de transição 

entre os rolos convencionais de três tam-

bores e os compactadores de pneus. Em 

conjunto com a Clark, o desenvolvimento 

continuou nos anos seguintes, projetan-

do-se uma linha completa de máquinas 

com peso até 30 ton. 

Em 1964, foram reconhecidos como os 

primeiros fabricantes a produzir compac-

tadores de pneus com tração em todas as 

rodas. Contudo, ainda eram muito caros, 

de modo que a produção foi abandonada 

já no ano seguinte.

Naquele mesmo ano, a Hamm lançou 

a primeira máquina com direção e tração 

em todas as rodas, enquanto nos Estados 

Unidos a Huber apresentou um modelo 

com o conjunto de tração montado sobre 

a caixa de lastro, a Seaman (subsidiária da 

American-Marietta) produziu uma máqui-

na com um trator que puxava a caixa de 

lastro e a Hyster lançou um compactador 

articulado (originalmente em 1961).

Na Inglaterra, a Aveling Barford lançou 

seus equipamentos em 1960 e alterou o 

projeto em 1968, colocando a caixa de 

lastro entre os eixos, a cabina do operador 

sobre o eixo dianteiro e o motor sobre o 

eixo traseiro, uma configuração bastante 

inovadora. Em 1971, o PR-20, maior má-

quina da linha da marca, recebeu trans-

missão hidrostática.

Por sua vez, o fabricante dinamarquês 

Johs Moller lançou em 1968 o compacta-

dor GT24, que também tinha um layout 

diferenciado, com o motor e a transmissão 

posicionados entre os eixos, com caixas 

de lastro na dianteira e na traseira.

Na Itália, a Simesa lançou uma linha de 

máquinas articuladas com peso lastreado 

até 30 ton, ao passo que a Marini lançou o 

modelo DS25, com direção nos dois eixos e 

que trazia um comando para “caranguejar”.

Nos anos seguintes, os compactadores 

de pneus continuariam a ser produzidos, 

adentrando a década de 80. Os avanços 

dos rolos vibratórios, contudo, foram aos 

poucos reduzindo a presença dessas 

máquinas nas obras.

Leia na próxima edição: 
A construção da hidrelétrica  
das Três Gargantas

O modelo Marini DS25, que podia chegar a pesar até 25 ton, trazia motor a diesel Fiat de 132 cv, 
conversor de torque e transmissão Clark de quatro velocidades nas rodas traseiras
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MANUTENÇÃO

SELEÇÃO, MONITORAMENTO 

E SUBSTITUIÇÃO ADEQUADOS 

EVITAM PROBLEMAS 

DECORRENTES COMO AUMENTO 

DO CONSUMO, FADIGA DO 

OPERADOR E REDUÇÃO DA VIDA 

ÚTIL DO TREM DE FORÇA

CUIDADOS COM FERRAMENTAS 
DE PENETRAÇÃO NO SOLO

Baseada na resistência adequada 
à abrasão e ao impacto, a es-
colha correta de Ferramentas 
de Penetração no Solo (FPS) é 

um fator importante para assegurar melhor 
desempenho, eficiência e, portanto, menor 
custo às operações de escavação.

Via de regra, uma seleção inadequada 
desses componentes resulta em aumento 
do consumo de combustível, assim como em 
fadiga do operador, devido ao esforço e vi-
brações da máquina, e redução da vida útil 
dos componentes, particularmente do trem 
de força e, evidentemente, dos dentes.

De saída, é necessário considerar que cada 
tipo de FPS foi projetado para uma finalida-
de específica. Portanto, uma seleção crite-
riosa deve levar em conta fatores como tipo 
de material (abrasividade ou cargas de im-
pacto), potência da máquina, capacidade do 
implemento, ângulo e velocidade de ataque, 
geometria da ferramenta e características do 
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aço utilizado nas peças, particularmente no 
que diz respeito à resistência ao impacto e 
ao desgaste e abrasão.

Nesse sentido, são utilizados aços-liga 
para maximizar a vida útil, geralmente con-
tendo cromo, níquel, molibdênio e/ou man-
ganês, que são submetidos a tratamentos 
térmicos como têmpera, revenimento e, em 
alguns casos, cementação. Também foram 
desenvolvidos dentes e suportes para ser-
viço pesado, incluindo uso em mineração e 
serviços de escavação e carregamento, que 
aumentam bastante a produtividade, embora 
tenham custo mais alto de aquisição.

Normalmente, as pontas dos dentes podem 
ser classificadas em três categorias: para ser-
viços gerais (com boa resistência ao impacto, 
mas menor resistência à abrasão, indicadas 
para serviços leves), pontas reforçadas (boa 
penetração e resistência ao impacto, reco-
mendadas para rochas ou minérios pesados) 
e pontas de alta penetração (com perfil mais 
longo e afiado, asseguram maior poder de 

desagregação em rocha e minério, além de 
alta penetração em materiais argilosos).

Em quaisquer dessas opções, a análise de 
custo deve considerar todo o ciclo de produ-
ção, avaliando-se produtividade, economia 
de combustível e frequência de paradas para 
troca. O parâmetro indicado é o custo por to-
nelada de material manuseado. 

MANUTENÇÃO
Necessariamente, a reposição de FPS é 

feita quando ocorre a perda do afiamento. 
Afinal, o desgaste altera o ângulo de corte, 
dificulta a penetração no material e reduz o 
desempenho do equipamento. Com efeito, 
a produção da máquina cai devido à maior 
resistência e ao aumento da área de contato, 
que dilatam simultaneamente a demanda de 
potência, o tempo de ciclo e o consumo de 
combustível.

Vale o registro que, assim como ocorre em 
todas as atividades operacionais, a preocu-
pação com a segurança também é funda-

mental na reposição de FPS. Para executar 
a manutenção, deve-se parar a máquina 
em terreno firme e nivelado, fora da área 
de operação de outros equipamentos, acio-
nar o freio de estacionamento e desligar o 
motor. Um aviso de “Não Dar Partida” deve 
ser colocado no painel ou nos controles 
da máquina, orientando ainda sobre o uso 
dos equipamentos de proteção individual 
recomendados pelo fabricante. Além disso, 
deve-se acionar todos os dispositivos de 
segurança disponíveis na máquina (travas 
de controles, calços e outros), inclusive para 
impedir a partida acidental.

Na sequência, deve-se baixar a caçamba o 
máximo possível e utilizar calços para permi-
tir a remoção dos dentes ou pontas, quando 
for o caso. Note-se que 10% dos acidentes 
graves ocorrem devido à falta de travamen-
to de dispositivos da máquina (com risco de 
atingir redes elétricas por giro livre, prender 
membros ou mãos e sofrer esmagamentos, 
queimaduras e outros acidentes).

Seleção da FPS deve levar em conta tipo 
de material, potência da máquina, capacidade 
do implemento, ângulo e velocidade de ataque, 
geometria da ferramenta e características do aço
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Por sua vez, a manutenção preventiva 
é mais simples, embora tão fundamental 
quanto. É consenso entre especialistas que 
a execução programada das inspeções reduz 
significativamente as paradas não planeja-
das decorrentes de quebras e falta de FPS.

Basicamente, não se deve usar graxa 
em nenhum tipo de FPS. Para montagem 
do componente, deve-se primeiro limpar 
toda a sujeira, tinta e elementos estranhos, 
apertando depois os parafusos com o tor-
que especificado.

PROCEDIMENTOS
Em escavadeiras, o ideal é utilizar uma fer-

ramenta de alta penetração. Nesses modelos, 
faz-se a inspeção das pontas e suportes dos 
dentes, além dos protetores da borda cortan-
te da máquina, verificando se há danos ou 
desgaste excessivo. Substituir os componen-
tes danificados é a recomendação básica.

Outros passos incluem a verificação dos 
furos de fixação das pontas dos dentes, que 
devem ser substituídas quando houver sinal 
de desgaste ou folga excessiva no suporte (o 
desgaste dos dentes não deve afetar o su-
porte). Na montagem, não se deve usar pi-
nos de fixação da ponta empenados ou com 
desgastes.

Na avaliação, verifica-se ainda se há des-
gaste acentuado na parte inferior (que fica 
em contato com o solo), trincas na fixação 
de suportes soldados ou falta de parafusos 
na fixação de suportes aparafusados.

Em pás carregadeiras, por sua vez, a resis-
tência à abrasão das FPS deve ser alta, com 
resistência média ao impacto na maioria 
dos casos. Alternativas como trabalho sem 
dentes ou utilização de borda cortante em 
“V” (bico de pato) também devem ser con-
sideradas, particularmente para manuseio de 
materiais soltos (como brita). Deve-se utilizar 
uma ponta reforçada, principalmente na par-
te inferior, que trabalhe sobre o solo durante 
o carregamento.

No monitoramento, a indicação é verificar 

se há desgaste excessivo no fundo da ca-
çamba e na base dos dentes, assim como a 
presença de parafusos soltos, danificados ou 
faltantes. Do mesmo modo, é necessário ve-
rificar se há trincas nas soldas em geral, com 
atenção para a borda cortante, os suportes 
dos dentes e os cantos da caçamba. Suportes 
danificados ou com desgaste excessivo exi-
gem a substituição da borda. Em máquinas 
maiores, deve-se proceder conforme detalha-

do para escavadeiras.
Em tratores, a montagem das FPS é bas-

tante simples, bastando alguns cuidados, 
como limpar as superfícies de contato da 
borda cortante e da base da lâmina, bem 
como as roscas de parafusos e porcas (usar 
sempre parafusos novos e de acordo com a 
especificação).

Além disso, não se deve reaproveitar os 
parafusos, pois podem apresentar problemas 

Reposição é feita quando ocorre perda do afiamento, o que dificulta a penetração e reduz o desempenho

Procedimento inclui inspeção das pontas e suportes dos dentes, buscando danos ou desgaste excessivo
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BORDA CORTANTE TAMBÉM REQUER ATENÇÃO
Em tratores de esteiras, motoniveladoras e outros equipamentos similares são usadas 
bordas de lâmina, cujo desgaste deve ser acompanhado para evitar perda de desem-
penho. Estruturalmente, a substituição deve ser realizada para não danificar a base de 
fixação. Nas motoniveladoras, especialmente, também é importante avaliar o ângulo de 
ataque, que define a velocidade, produção e impacto sobre os demais parâmetros.
Nessa análise, deve-se verificar se há desgaste excessivo na parte entre os dentes e trin-
cas ao lado de suportes e soldas, tanto nos cantos como na borda. As trincas menores 
devem ser acompanhadas, executando os reparos necessários ao menor sinal de aumen-
to de tamanho. Em bordas parafusadas, o indicado é verificar a proteção remanescente 
na parte dianteira dos cantos. Assim como as cabeças dos parafusos, substituindo-se 
todo o segmento da borda quando começarem a ficar com aparência “quadrada”.

de fadiga. A instalação dos parafusos é feita 
do centro para fora, apertando-se com o tor-
que especificado e batendo-se com um mar-
telo para assentar a cabeça nos furos – após 
o que é realizado novo aperto.

Para o escarificador, indica-se inicialmente ve-
rificar se as pontas dos dentes estão com a ex-
tremidade muito próxima do suporte, trocando 
os dentes quando for o caso. O procedimento 
é o mesmo com os protetores do suporte. Em 
seguida, é feita a inspeção do suporte, verifican-
do se há danos estruturais, trincas nas soldas e 
parafusos danificados, frouxos ou faltantes.

Já em motoniveladoras, deve-se usar a borda 
cortante de maior largura e espessura possível 
(o limite de desgaste é de 10 mm antes de 

atingir a base da lâmina). Em serviços pesados, 
indica-se o uso de bordas retas, que permitem 
maior penetração. Em serviços de precisão ou 
de acabamento, usam-se bordas curvas. 

Nos escarificadores dianteiro e traseiro, o 

procedimento é verificar se há danos ou trin-
cas nas soldas, parafusos de fixação danifica-
dos, soltos ou faltantes e desgaste excessivo 
nos dentes. Substituir os dentes sempre que o 
desgaste estiver muito próximo da base dos 
suportes.

Para executar a manutenção, a trava do mo-
vimento do círculo é colocada na posição cen-
tral, enquanto o círculo deve ser posicionado 
de modo que a lâmina fique centrada sob o 
chassi. Usar sempre parafusos de grau 8.

OPERAÇÃO
Nas carregadeiras, deve-se dedicar espe-

cial atenção ao alinhamento do posicionador 
da caçamba, para deslizamento do material 
escavado sobre uma superfície plana, para-
lela ao solo. A operação fora desse ângulo 
causa aumento do esforço e desgaste na ca-
çamba, demandando potência adicional, com 
todos os inconvenientes associados.

Em escavadeiras, não se deve girar a má-
quina após inseri-la na pilha de material. 
Também se deve maximizar o contato dos 
dentes na escavação, evitando arrastar o 
fundo da caçamba. Em tratores de esteiras, 
deve-se procurar manter o material no centro 
da lâmina, evitando maior esforço nos cantos 
e velocidade excessiva.

Na operação de motoniveladoras, a articu-
lação de 2o a 5o (1 a 1,5 vezes a largura do 
pneu) no chassi traseiro normalmente reduz 
a tendência da máquina de “balançar”. Já o 
corte deve ser feito na profundidade dos bu-
racos maiores.Bordas cortantes exigem acompanhamento de trincas e desgaste na estrutura
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É consenso entre especialistas 
que a execução programada das 
inspeções reduz significativamente as 
paradas não planejadas decorrentes de 
quebras e falta de FPS
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Conglomerado de capital aberto, a CNH Industrial promoveu 
mudanças significativas em sua estrutura organizacional no ano 
passado. Entre as alterações, que incluíram spin-off dos segmentos 
de transportes e motores, que agora integram o Iveco Group, fo-
ram definidos novos cargos para executivos que já faziam parte das 
empresas controladas pelo grupo. É o caso de Roque Reis, que dei-
xou a liderança da Case Construction Equipment na América Latina 
para assumir o negócio de construção da CNH Industrial na região, 
um dos maiores mercados da companhia no segmento, com uma 
fatia de 16% da carteira global. 

Economista formado pela Universidade São Judas Tadeu, Reis ini-
ciou a carreira como auditor na Arthur Andersen, cargo que exer-
ceu por quase uma década antes de ingressar na Case CE. Ao longo 
de mais de 27 anos na fabricante, passou por cargos como control-
ler e diretor comercial no Brasil e no Mercosul. Nesse período, o ex-
periente executivo participou de inúmeros momentos importantes 
dentro da empresa, sendo responsável por gestão de vendas, ser-
viços, marketing de produto, distribuição e comunicação da marca. 

Agora, ao assumir o segmento de construção da CNH Industrial 
na América Latina, ele espera trazer ao mercado regional soluções 
cada vez mais sustentáveis e tecnológicas, focadas em automação 
e digitalização, sempre buscando facilitar o trabalho e aumentar a 
produtividade do cliente.

Nesta entrevista exclusiva concedida à Revista M&T, dentre ou-
tros assuntos o executivo faz avaliações de mercado e comenta as 
apostas em inovação tecnológica da multinacional de origem italia-

na, tratando de questões como a necessidade de redução das 
emissões de carbono, parcerias com startups e expectativas 

para o futuro. “Conduzir as operações de construção na 
América Latina é um trabalho desafiador, especial-

mente no momento que estamos vivendo, com to-
das as variáveis que a pandemia e, mais recente-

mente, o conflito na Ucrânia introduziram nos 
negócios”, afirma.

Acompanhe.
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•	 Como a nova estratégia do grupo 
quer	elevar	a	participação	do	
segmento	de	bens	de	capital?

A partir deste ano, com a conclusão 
do spin-off, estamos totalmente fo-
cados nos segmentos de agricultura 
e construção, que possuem desafios 
tecnológicos e regulatórios similares, 
além de um grande potencial de si-
nergia. Isso trará muitos ganhos, sim-
plificando processos e fortalecendo 
as marcas Case e New Holland global-
mente. Recentemente, apresentamos 
um novo plano estratégico até 2024, 
que tem cinco prioridades, incluindo 
inovação inspirada no cliente, lideran-
ça em tecnologia, força das marcas e 
de concessionários, excelência opera-
cional e gestão de sustentabilidade. 
Estamos convictos de que essas fren-
tes darão sustentação para as ambicio-
sas metas que temos, como aumentar 
o market share nos mercados e linhas 
de produtos que competimos até o fim 
desse período.

•	 Qual	é	o	principal	objetivo	no	
segmento	de	construção?

Na área de construção, a proposta é 
promover lançamentos contínuos de 
novos produtos, tanto nas linhas pesa-
das como compactas, o que também 
inclui melhorias em soluções de ele-
trificação e produtos da Sampierana 
[empresa italiana adquirida em 2021 

por cerca de € 102 milhões]. Essa aqui-
sição traz mais recursos tecnológicos e 
um portfólio de midi e miniescavadei-
ras, incluindo modelos elétricos. Nossa 
convergência com o setor agrícola pos-
sibilitará o desenvolvimento integrado 
de tecnologia de precisão, buscando 
impulsionar inovações nessa área com 
foco em produtividade digital. A nossa 
rede comercial agrícola também per-
mite reforçar a presença da divisão de 
construção no mercado.

•	 De	que	maneira	as	mudanças	
corporativas	estão	se	refletindo	
nas	operações	locais?

As mudanças são robustas e têm im-
pacto em tudo o que fazemos, a come-
çar pelo novo propósito “Breaking New 
Ground”, focado em Inovação, Susten-
tabilidade e Produtividade. Queremos 
estar sempre à frente e consolidar nos-
so pioneirismo no desenvolvimento de 
soluções em agricultura e construção. 
O que vai ser mais perceptível para o 
cliente é o perfil ainda mais tecnoló-
gico dos nossos produtos. Até 2024, 
os principais lançamentos chegarão 
ao mercado latino-americano, desde 
que façam sentido para os clientes da 
região. Serão soluções cada vez mais 
sustentáveis e tecnológicas, focadas 
em automação e digitalização, bus-

Segundo o executivo, estratégia da CNHi é promover lançamentos contínuos de novos produtos

Para Reis, as necessidades dos clientes estão transformando as fabricantes em empresas de tecnologia
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cando facilitar o trabalho, aumentar a 
produtividade e permitir que o cliente 
seja cada vez mais um gestor de dados 
para a tomada de decisões. 

•	 Como	encara	esse	novo	desafio	
na	América	Latina?

Conduzir as operações de constru-
ção na América Latina é um trabalho 
desafiador, especialmente no momen-
to que estamos vivendo, com todas as 
variáveis que a pandemia e, mais re-
centemente, o conflito na Ucrânia in-
troduziram nos negócios. É uma atua-
ção profissional mais abrangente, que 
vai da cadeia de suprimentos à experi-
ência do cliente. A bagagem comercial 
e de finanças tem contribuído bastan-
te nos desafios que temos atualmente. 
Portanto, tem sido um período praze-
roso e realizador, mas também desa-
fiador e de muito aprendizado.

•	 Como foi o desempenho da CNHi 
na	América	Latina	em	2021?

Tivemos um desempenho positi-
vo, tanto no setor agrícola quanto de 
construção, mesmo com os problemas 
que a indústria global enfrentou, como 
a questão dos semicondutores e de lo-
gística. O mercado estava aquecido em 
ambos os segmentos. No agrícola, com 
o produtor capitalizado e investindo 
em maquinário, fizemos um grande es-
forço para atender à demanda diante 
dos desafios. O segmento de constru-
ção viveu uma situação semelhante, 
com a necessidade de máquinas para 
ajudar a destravar diversas obras dos 
setores público e privado, além da im-
portante contribuição no agronegócio. 

•	 Aliás,	como	o	mercado	brasileiro	
se	comportou	durante	a	
pandemia?

No início, as projeções não eram 
boas, mas fomos surpreendidos. O 
agro não parou em nenhum momento 
e foi o segmento que sustentou a eco-
nomia do país nos últimos dois anos. 

Em 2021, o Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VBP) fechou em R$ 
1,129 trilhão, algo em torno de 10% a 
mais que em 2020. A alta das commo-
dities também possibilitou bons resul-
tados nas exportações, com a balança 
comercial do agronegócio fechando o 
ano com saldo de US$ 105,1 bilhões, 
quase 20% a mais que no ano anterior. 
O setor da construção, após alguns 
anos em baixa, também teve bons re-
sultados durante a pandemia. No ano 
passado, o PIB do setor cresceu 9,7%, 
no maior aumento dos últimos 11 
anos. A construção civil foi destaque, 
puxada pela oferta de crédito, baixa 
taxa de juros e alta demanda por imó-
veis impulsionada pelo home office e 
pelo mercado de luxo. Esses cenários 
se refletiram na demanda e, conse-
quentemente, nas vendas. 

•	 Quais	setores	tiveram	melhor	
desempenho?

Globalmente, conforme informa-
ções divulgadas no “Capital Markets 
Day”, as vendas líquidas em agricultura 
foram de US$ 14,7 bilhões, enquanto a 
construção respondeu por US$ 3,1 bi-
lhões. Tivemos resultados sólidos em 
ambos os segmentos e acreditamos 

que nossa estratégia irá nos levar ain-
da mais longe até 2024.

•	 Como	os	problemas	com	
fornecimento	estão	impactando	
as	operações?

Na Europa, o impacto foi maior, pois 
temos fábricas em diferentes países. 
Aqui, também sentimos o impacto 
da falta de insumos e componentes, 
chegando a fechar as fábricas por cer-
ca de um mês, em 2020. Mas, desde 
então, não pararam mais. Antes, já 
investíamos em localização, com um 
índice médio superior a 60%, mas isso 
se intensificou na pandemia e estamos 
investindo em novos negócios com 
fornecedores no Brasil e na Argentina. 
Tomamos decisões importantes e ado-
tamos estratégias assertivas em 2021, 
o que permitiu alcançar um desempe-
nho positivo, mesmo nesse contexto 
desfavorável.

•	 Por	que	a	conectividade	é	vital	
para	o	grupo?

A digitalização contribui para pro-
duzir mais sem ampliar a área plan-
tada. O mercado já oferece diversas 
tecnologias, mas no Brasil ainda falta 
conectividade para explorar esses re-

Tendências como a eletrificação geram uma mudança de mindset no setor, diz o especialista
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Saiba mais:
CNH Industrial: www.cnhindustrial.com

GUIASOBRATEMA.ORG.BR

IDENTIFIQUE, COMPARE, ESCOLHA

GUIA

EQUIPAMENTOS
SOBRATEMA DE CUSTO HORÁRIO

DE EQUIPAMENTOS

TABELA E SIMULADOR DE CUSTO HORÁRIO DOS 
EQUIPAMENTOS MAIS UTILIZADOS NO SETOR

+ de 1.590 modelos
34 famílias de 125 categorias

O Guia on-line é uma ferramenta interativa 
de consulta para quem  procura

 informações técnicas dos equipamentos 
comercializados no Brasil.

SOBRATEMA.ORG.BR/
CUSTOHORARIO/TABELA

cursos. Atualmente, mais de 70% das 
propriedades rurais no país não têm 
acesso à internet. Ou seja, a defasa-
gem tecnológica nas propriedades 
brasileiras se deve em grande parte à 
falta de conectividade.

•	 Como	o	grupo	contribui	para	
superar	esse	desafio?

Há tempos a CNH Industrial vem 
se consolidando como uma empresa 
de tecnologia, que oferece soluções 
digitais completas e integradas, em 
um olhar para além da produção de 
máquinas em si. Nosso foco está nas 
dores do cliente e estamos convictos 
de que precisamos ampliar o leque 
para cobrirmos todos os gaps que an-
gustiam o produtor, mesmo que isso 
demande entrar em áreas como TI e 
telecomunicações, por exemplo. Por 
isso, passamos a nos envolver com in-
fraestrutura de conectividade, como 
mostra o projeto ConectarAGRO, de-
senvolvido junto a outras empresas. 

•	 Além	deste,	quais	fatores	estão	
transformando	o	setor?	

Diversos fatores estão provocando 
uma revolução nos setores de agri-
cultura e construção, pois geram uma 
mudança de mindset que vai embasar 

o futuro desses segmentos. Existe um 
movimento em todo o mundo no que 
tange à substituição de combustíveis 
fósseis por opções que não gerem 
emissões de gases nocivos ao meio 
ambiente. É desafiador buscar novas 
formas de energia com o mesmo de-
sempenho das máquinas tradicionais, 
mas não existe outro caminho. Pre-
cisamos reduzir as emissões de CO2 
drasticamente para evitar a evolução 
dos efeitos que as mudanças climáti-
cas já têm provocado. O mercado está 
investindo muito alto em pesquisa & 
desenvolvimento nesse sentido. 

•	 De	que	modo	a	eletrificação	está	
acelerando	essa	transformação?

A eletrificação está no nosso pipe-
line. O Projeto Zeus, da Case CE, por 
exemplo, gerou a primeira retroesca-
vadeira totalmente elétrica da indús-
tria da construção. A máquina 580EV é 
alimentada por uma bateria de íons de 
lítio, com forças hidráulicas similares às 
das máquinas a diesel e desempenho 
melhorado durante a operação simultâ-
nea da carregadeira e do trem de força. 
Outra iniciativa da marca é o Projeto 
Tetra, um conceito de pá carregadeira 
movida a metano, que produz 80% me-

nos de emissões. Além dos investimen-
tos em P&D, temos parcerias estratégi-
cas com expertise nessa área. No agro, 
contamos com a Monarch Tractor e, 
em construção, com a Sampierana. Es-
tamos falando do desenvolvimento de 
produtos elétricos como tratores, retro-
escavadeiras e miniescavadeiras. 

•	 A	inovação	aberta	é	o	futuro	do	
setor?

Já trabalhamos com o conceito 
de inovação colaborativa há alguns 
anos, principalmente com foco em 
produtividade e sustentabilidade. 
Esse modelo permite dividir recur-
sos, riscos e custos, além de agilizar, 
aperfeiçoar e simplificar os proces-
sos, tendo como consequência um 
aumento da taxa de sucesso, ganhos 
de competitividade e aumento da 
resiliência em momentos de crise. A 
empresa entende a importância de 
contar com a expertise externa para 
criar soluções na velocidade em que 
são necessárias. Por isso, temos par-
cerias com universidades, centros de 
pesquisa e hubs de inovação como o 
Cubo Itaú e o Pulse, da Raízen.

•	 Há	outras	tendências	no	
horizonte	do	setor?

Trabalhamos tendências como digi-
talização, servitização, acessibilidade e 
Diversidade & Inclusão, atentos a ini-
ciativas que gerem novos modelos de 
negócios. Um exemplo é o AGXTEND, 
nossa plataforma de soluções inovado-
ras para a agricultura digital. Lançada no 
ano passado, já conta com um portfólio 
com dez soluções, que incluem aplica-
tivos, componentes e serviços, todos 
desenvolvidos em parceria. O projeto 
representa um novo conceito no campo 
porque, além de tecnologias inovadoras 
e disruptivas, oferece novos modelos de 
negócios para a agricultura digital. 

Aquisição recente, a Sampierana produz escavadeiras compactas e médias com a marca Eurocomach
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 ASSOCIADO  
SOBRATEMA 

 www.sobratema.org.br 47

 BOBCAT www.bobcat.com/la/pt 10 e 11

 CATERPILLAR 
www.cat.com/pt_BR/campaigns/
awareness/solucoes-cat/fuel.html

17

 GUIA SOBRATEMA www.guiasobratema.org.br 57

 INSTITUTO OPUS www.opus.org.br 3ª CAPA

 JOHN DEERE www.deere.com.br/pt/ 19

 LANTEX  www.lantex.com.br 39

ANUNCIANTE SITE PÁGINA

 LIEBHERR  www.liebherr.com 31

 M&T EXPO  www.mtexpo.com.br 4ª CAPA

NEW HOLLAND www.newholland.com.br 14 e 15

 PW  www.pwhidro.com.br 25

 REVISTA M&T www.revistamt.com.br 23

 SANY sanydobrasil.com 21

 SITECH www.sitechbr.com.br 45

 YANMAR www.yanmar.com/br 2ª CAPA
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GUIASOBRATEMA.ORG.BR

IDENTIFIQUE, COMPARE, ESCOLHA

GUIA

EQUIPAMENTOS
SOBRATEMA DE CUSTO HORÁRIO

DE EQUIPAMENTOS

TABELA E SIMULADOR DE CUSTO HORÁRIO DOS 
EQUIPAMENTOS MAIS UTILIZADOS NO SETOR

+ de 1.590 modelos
34 famílias de 125 categorias

O Guia on-line é uma ferramenta interativa 
de consulta para quem  procura

 informações técnicas dos equipamentos 
comercializados no Brasil.

SOBRATEMA.ORG.BR/
CUSTOHORARIO/TABELA
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A vida entre o real e o virtual

Um grande 
potencial de 

inovação, criação 
e oportunidade 

de negócios surge 
na transição 

entre o mundo 
virtual e o real.”

RA
IZ

 C
ON

SU
LT

OR
IA

Entender as mudanças no mundo é muito importante para antecipar os riscos 
e oportunidades pessoais e profissionais. Especialmente quando acontecem 
em um ritmo muito intenso, a ponto de não permitir a reflexão. Como apon-
ta o pensador Yuval Harari, a história não é um estudo do passado e sim das 
transformações do mundo. E, em nenhum momento da história, as transfor-

mações foram tão rápidas como em nossos dias.
A rápida mudança da informatização, por exemplo, vem criando uma turbulência que 

confunde as gerações “não-nativas digitais” e uma boa parte dos “nativos digitais”. A sensa-
ção é de sempre se correr atrás das novidades. O preço que pagamos para retardar a desa-
tualização tecnológica é o constante aprimoramento das nossas habilidades informáticas.

Mas, o que realmente vem mudando em nossas vidas e na relação com as informações, 
dados, pessoas e ambientes? Se bem me recordo, na primeira fase do que podemos cha-
mar de “Revolução Digital” vivemos um processo de digitalizar informações que até então 
eram “físicas” (imagens e músicas), passando a armazená-las na “infosfera” sob forma de si-
nais digitais. 

Depois, veio a fase da “Revolução da Internet”, na qual a comunicação, o fluxo de infor-
mações e os fatos passaram a ser disponibilizados diretamente na rede ou web, sem forma 
física. Tornou-se possível obter informações de algum lugar indefinido, em um volume sem 
precedente disponibilizado ou acessado com extrema facilidade por todos. Buscar infor-
mações na web passou a ser uma parte corriqueira das nossas vidas.

Tempos depois já estávamos na fase da “Revolução Social”, em que as nossas relações 
com outras pessoas, próximas ou distantes, passaram a acontecer parcialmente em uma 
nova dimensão virtual, em que eventos individuais e atividades corriqueiras – como “tomei 
um chopp” – passaram a ser propagadas pelo próprio autor da “façanha”, em um ato que 
banalizava fatos e protagonistas.

Agora, com a “Revolução do Metaverso”, a vida ocorre inteiramente em um ambiente 
virtual. O volume e a riqueza de dados na “infosfera” estão permitindo transportar a rea-
lidade para um ambiente virtual, onde podemos “viver” as situações reais num ambiente 
imaginário ou simular a vida.

E, depois, para onde caminhamos? Na verdade, já estamos no caminho da “materializa-
ção” dos dados, de volta do virtual para o mundo real ou material. Quando observamos a 
maravilha da impressão 3D, de alguma forma estamos observando a transformação de 
dados em um objeto físico ou material. Um “drone” também utiliza informações obtidas 
por GPS, simula as operações no mundo virtual e transforma os dados em atividades cor-
respondentes no mundo real. 

Um grande potencial de inovação, criação e oportunidade de negócios surge na transi-
ção entre o mundo virtual e o real. Com conhecimento e criatividade, aqueles que transi-
tam entre esses dois mundos estão desenvolvendo as novas soluções e demandas. A cada 
dia, mais fatos acontecem nesta fronteira e mais dados vão e voltam entre os dois mundos. 

E nossas vidas, cada vez mais, também transcorrem nessa nova fronteira, muitas vezes 
estimulante, eventualmente incompreensível e, por vezes, abertamente assustadora. Ouvi 
aí um “decifra-me ou te devoro”?

*Yoshio Kawakami   
é consultor da Raiz Consultoria e diretor técnico da Sobratema



Invista em conhecimento capaz de preparar seus profissionais para 
obter eficiência em segurança, produtividade e desenvolvimento social.

Mais de 9 mil profissionais formados. 
Reconhecido por mais de 600 empresas no Brasil e no exterior.

Acesse OPUS.ORG.BR e conheça nossos cursos.

CURSOS IN COMPANY E SOB DEMANDA

FAÇA SUA 
EMPRESA
SER MAIS 
COMPETITIVA
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