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Resumo: 

O presente artigo tem como objetivo apresentar as principais dificuldades encontradas em manutenção de 

máquinas pesadas na área de mineração e como é realizado o controle das mesmas. Serão apresentadas 

atividades, falhas comuns, e como são aplicados os procedimentos de manutenções. 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção de maquinas pesadas; Mineração; Falhas. 



ABSTRACT: 

The present article aims to present as main difficulties encountered in the maintenance of heavy machinery in the 

mining area and how it is performed in the control of the. Activities, common faults, and how they are applied to 

maintenance procedures will be presented. 

KEY WORDS: Maintenance of heavy machinery; Mining; Failures. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início dos tempos, o homem busca formas de 

otimizar seu trabalho com uso de ferramentas e 

máquinas, atualmente vivemos em um mundo 

competitivo, onde a produtividade é essencial para a 

obtenção de lucros. Para manterem-se no mercado as 

empresas precisam estar preparadas para este mundo 

de concorrência. Sendo assim a tendência é exigir o 

máximo de eficiência no setor de atuação da empresa, 

e para que a produtividade atinja o máximo, 

é necessário que seja mínimo o tempo perdido por 

falhas dos equipamentos, para isso temos o controle 

de manutenção. Apesar de ser um item primordial em 

uma empresa nem todas o faz adequadamente, além 

de muitas nem o possuírem. A empresa que possui 

um bom controle de manutenção sai na frente no 

mercado, pois um controle adequado traz uma série 

de benefícios a empresa, principalmente a melhora da 

produtividade e economia nos processos.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Na mineração existem vários processos para extração 

de minerais, utilizando diferentes maquinários e 

equipamentos que ajudam nos trabalhos pesados. 

Uns dos objetivos para esse tipo de atividade, é a 

redução de custos de operação e a melhoria na 

produtividade dos equipamentos. Para que isso seja 

feito, é necessário realizar uma boa gestão das 

máquinas e adotar a manutenção preditiva para maior 

economia nos gastos. 

Para uma gestão ideal, são necessários o 

acompanhamento e as análises dos equipamentos, de 

forma a adotar a manutenção que traga mais 

economia.  

O custo por tonelada é a medida final de rentabilidade 

de uma empresa de mineração. Qualquer coisa que 

os locais de mina possam fazer para melhorar suas 

operações e diminuir o custo por tonelada terá um 

impacto direto sobre os resultados da mina. 

Uma série de fatores influenciam essa importante 

medida, e nenhum é mais importante do que a 

confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos de 

mineração. A manutenção regular é essencial para 

manter o equipamento funcionando com desempenho 

máximo. No entanto, cada minuto que o equipamento 

está em manutenção ou reparo é um minuto que essa 

máquina não está perfurando, escavando, laminando 

ou transportando minério. Então estudar novas formas 

de manutenções, para melhorar o custo benefício dela 

é essencial. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho é um levantamento da 

importância do projeto de manutenção em maquinas 

fora de estrada através dos conceitos estudados em 

sala de aula sobre Gestão da Manutenção que regem 

a engenharia, bem como a vida útil das maquinas. 

 

 

 



 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Levantamento da importância da manutenção 

nas maquinas. 

 Levantamento da importância de um bom 

controle de manutenção; 

 Demonstrar as principais falhas dos 

equipamentos 

 Analisar casos reais de falhas nos 

equipamentos 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS 

 

Segundo o dicionário, manutenção é “o ato ou efeito 

de manter-se”. Seguindo essa analogia manutenção 

são um conjunto de ações, que tem por finalidade 

reparar, repor ou manter o funcionamento adequado 

de um equipamento.   

Ela é composta por um bloco de ações que auxiliam 

no bom e correto funcionamento de um equipamento. 

Tendo como objetivo reparar ou repor o que se está 

com defeito, reconstituindo o funcionamento adequado 

e o deixando eficiente novamente. 

 

4.2 TIPOS DE MANUTENÇÃO 

 

4.2.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

Segundo Monteiro et al. (2010) A manutenção 

corretiva visa corrigir, restaurar, recuperar a 

capacidade produtiva de um equipamento ou 

instalação, que tenha cessado ou diminuído sua 

capacidade de exercer as funções às quais foi 

projetado. 

 

 

4.2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

Valdir (2014) define manutenção preventiva tem como 

objetivo principal a prevenção da ocorrência de uma 

falha ou parada do equipamento por quebra, bem 

como apoiar os serviços de manutenção corretiva com 

a utilização de uma metodologia de trabalho periódico, 

ou ainda responsável pelo conjunto de análises que 

pode interromper ou não um processo produtivo de 

uma maneira planejada e programada. 

 

4.2.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

 

Daniela (2013) afirma que manutenção preditiva é o 

acompanhamento periódico de equipamentos ou 

máquinas, através de dados coletados por meio de 

monitoração ou inspeções. Esta manutenção prediz o 

tempo de vida útil dos componentes das máquinas e 

equipamentos e as condições necessárias para que 

este tempo seja aproveitado. 

Conforme Daniela (2008) com manutenção preditiva, 

antecipa-se a necessidade de serviços de 

manutenção do equipamento, elimina-se a chance de 

desmontagem desnecessária, aumenta-se o tempo de 

disponibilidade dos equipamentos, reduz-se paradas 

de emergência, aumenta-se o aproveitamento da vida 

útil dos equipamentos e a confiabilidade do 

desempenho. 

4.3 O QUE SÃO MÁQUINAS PESADAS 

 

Máquinas pesadas são equipamentos que auxiliam no 

dia-a-dia da construção de prédios, rodovias, ruas, 

barragens, loteamentos, ferrovias, portos, aeroportos 

e muitos outros empreendimentos. 

 



4.4 PRINCIPAIS TIPOS DE MÁQUINAS PESADAS 

 

Dentre os principais tipos de máquinas pesadas 

utilizadas na mineração estão os:  

 

4.4.1 RETROESCAVADEIRA 

Figura 1: Retroecavadeira Volvo BL60B 

Segundo Tamires Almeida (2014), A retroescavadeira 

é diferente de um trator comum, pois possuí em sua 

frente uma pá montada e em sua traseira uma 

carregadeira, o equipamento é empregado 

principalmente nas construções urbanas. As funções 

da máquina basicamente são; escavar valetas para 

tubulação de água e esgoto, carregar caminhões com 

terras e dejetos, nivelamento de terrenos, derrubada 

de paredes, entre outras funções. 

  

4.4.2 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

Figura 2: Escavadeira Hidráulica Hitachi ZX210 

 

Escavadeira Hidráulica é uma máquina que escava e 

retira à terra de aterros sanitários, construções ou 

grandes áreas de mineração, a força para escavar 

vem do sistema hidráulico localizado dentro do seu 

interior. O óleo que encontrado dentro do equipamento 

é bombeado para os diferentes pistões da máquina e 

outro pistão é acionado aumentando assim a força da 

escavadeira. O funcionamento desta máquina pesada 

leva a combinação de centenas de componente, entre 

os principais temos o Chassis, Esteiras, Lança e por 

fim a Caçamba, a junção desses maquinários 

completa a Escavadeira Hidráulica.  

 

4.4.3 PÁ CARREGADEIRA 

Figura 3:Pá carregadeira de rodas Jonh Deere 624K 

Outro equipamento pesado muito utilizado na 

construção civil é a pá carregadeira. Este 

equipamento é responsável pelo carregamento do 

estoque até o pátio de armazenagem, ou seja, é 

utilizado para transporte e manuseio de materiais. É 

muito utilizado também em atividades de 

terraplenagem para carregar pequenos cortes de 

terreno quando o trator de esteira não está disponível 

na obra. Pode ser utilizado também para cortes de 

material, podendo ter, dependendo da situação, sua 

produção bem próxima à escavadeira. Para 

carregamento de caminhões de materiais 

desagregados, tem sua eficiência igual ou maior à 

escavadeira hidráulica. 



 

4.4.4 TRATOR DE ESTEIRA 

Figura 4: Trator de esteira Caterpillar D6 

O trator de esteira é um equipamento que se desloca 

através de esteiras, o que proporciona mais tração. É 

dotado de uma lâmina dianteira que pode articular o 

ângulo de corte do solo. Consegue empurrar grandes 

quantidades de material e pode ser utilizado para 

tracionar outros equipamentos como o moto-scraper. 

4.4.5 MINI PÁ CARREGADEIRA 

 

Figura 5: Mini pá carregadeira New Holland L 218 

A mini pá carregadeira é utilizada para transportar 

diversos materiais e agregados. É um equipamento 

muito versátil pelo seu tamanho e consegue entrar em 

locais confinados. 

 

 

 

 

 

4.4.6 CAMINHÃO FORA DE ESTRADA 

 

 

Figura 6: Caminhão fora de estrada Caterpillar 789C 

Os caminhões Fora de Estrada são utilizados 

especificamente para trabalhos em minas, siderurgia, 

construção e pedreiras. Nossos caminhões fora de 

estrada possuem a passada adequada para as 

carregadeiras de pneus e escavadeiras hidráulicas, a 

fim de diminuir os tempos de ciclos e aumentar ao 

máximo a produtividade 

 

4.4.7 MOTONIVELADORA 

 

Figura 7: Motoniveadora Caterpillar 140K 

Em uma obra de terraplenagem, a motoniveladora ou 

patrol é o equipamento utilizado para acabamentos 

finos. Possui uma precisão de menos de um 

centímetro em que sua lâmina define o greide da 

pista. Para obras de terraplanagem de pequeno e 

médio porte, quando não se tem um trator de esteira, 

também é utilizada para espalhar materiais que são 

despejados na pista por um caminhão basculante e 

cortar o terreno natural. 



4.4.8 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

 

Figura 8: Rolo compactador Snomach LSS250 

O rolo compactador vibratório também não fica para 

atrás quando o assunto é compactar o seu terreno. 

Geralmente, as camadas não se compactam apenas 

com um feixe. Dependendo do tipo de material, existe 

uma espessura de camada e uma quantidade certa de 

feixes que devem ser passadas com o rolo 

compactador vibratório. Pode ser utilizado com baixa 

ou alta amplitude de vibração, o que define o seu 

impacto no solo. Quando colocamos o cilindro do rolo 

compactador corrugado, dizemos que é um rolo pata 

ou pé de carneiro, que é mais utilizado para 

compactação de argilas. Outro modelo comum é o rolo 

compactador vibratório liso, que é utilizado para 

materiais granulares (areias). 

 

5 CASOS REAIS DE FALHAS NAS MANUTENÇÕES 

As falhas em equipamentos são as principais 

preocupações de empresas que fornecem serviço de 

máquinas pesadas. Muitos estudos são realizados 

afim de minimizar e prever os possíveis danos em 

maquinários pesados.   

Planos de manutenção, manutenção preventivas e 

preditivas são as bases da eficiência do setor para 

tratar a cerca destes inconvenientes que, mediante a 

localização e recursos, causam grandes prejuízos 

para prestadores de serviço neste âmbito.  

Existem várias falhas encontradas em operações fora 

de estrada, algumas delas estão listadas abaixo: 

 • Trincas nos feixes de mola; 

 • Desgastes dos componentes deslizantes;  

• Quebra de engrenagens da roda guia em 

escavadeiras; 

 • Quebra de componentes do motor;  

• Trincas na caçamba;  

• Folga nos fixadores da esteira de escavadeiras;  

• Quebra do comando final;  

 

5.1 ANÁLISE DE FALHAS DE MÁQUINAS 

 

São métodos utilizados para prevenir ou analisar 

inconformidades com antecedência a avaria ou quebra 

dos equipamentos. Sendo possível conhecer as raízes 

dos danos sofridos, podendo amenizar ao máximo 

falhas ou quebras. Necessitando de um levantamento 

estatístico e determinação de fatores que levaram 

aquele equipamento ao mau funcionamento ou 

quebra. 

A análise de falhas tem duas finalidades: 

Conhecer a razão da falha, para que sejam realizados 

os devidos reparos e pretendendo eliminar possíveis 

repetições. 

Advertir o usuário dos possíveis danos, caso o 

equipamento seja operado ou conservado 

inadequadamente. Com base na análise falha a seguir 

serão apresentados 2 cases reais sobre o estudo de 

falhas em máquinas pesadas na mineração. 

 



 

5.2 CASE 1 - ESTUDO DE CASO -  FALHA OPERACIONAL EM 

UM CAMINHÃO FMX 500 (VOLVO) OCASIONANDO A 

QUEBRA NO FEIXE DE MOLAS  

 

 

Figura 9 : Caminhão Volvo FMX500 

 

 Em uma regional, que responde pelo serviço de 

determinada empresa de mineração, foram constadas 

decorrente quebras no feixe de molha na fase final de 

descarga do mineiro.  

Esta falha, acarretava em uma parada prolongada do 

equipamento que, em lugares distantes, ficava a 

mercê das concessionárias e seus técnicos 

manutentores. Estes, demoravam cerca de 15 dias 

para chegar até o local para analisar a causa e mais 

10 dias para que a peça de reposição fosse enviada e 

instalada.  

A empresa detentora do contrato de serviço, iniciou 

uma pesquisa, através de observação de operação 

dos funcionários, para localizar um possível erro. Após 

três meses de observação constante e rigorosa, 

constatou-se que os operadores, em fase final de 

descarga, utilizavam a marcha ré com uma abrupta 

frenagem para retirar o máximo minério restante da 

caçamba já inclinada. Este movimento, aliado ao peso 

da própria caçamba e a velocidade empregada, 

concentravam uma carga excessiva nos feixes de 

mola que, por transmissão de energia, acumulava 

uma carga inadequada nos últimos feixes, 

ocasionando assim, a quebra.  

Identificado as causas das falhas, criou-se um 

cronograma de treinamento de operação para 

conscientizar cada operador. Desta forma, a empresa 

completa no mesmo de novembro de 2017, quatro 

meses sem nenhuma ocorrência semelhante.  

5.3 CASE  2 - GARANTIA DAS UNIDADES INJETORAS PÁ 

CARREGADEIRA CAT-966HLRC 

 

 

Figura 10: Unidade Injetoras da CAT-966LRC 

 

No ano de 2016 uma unidade injetora do equipamento 

foi substituída em garantia pela Sotreq. 

Durante a manutenção preventiva do equipamento, foi 

retirada uma amostra para análise do óleo do motor. 

Coleta feita no dia 11de agosto de 2017. Análise 

retornou o seguinte resultado disponibilizado no dia 16 

de agosto de 2017:  

1- Status: Crítico 

Figura 11: Resultado da análise de óleo 

2- Encontrado alta concentração de Ferro e 

Níquel 

 

Figura 12: Resultado da análise de óleo 



3- Contaminação por diesel com queda na 

viscosidade do óleo. 

 

Figura 13: Queda da viscosidade 

 

4- Contaminação por Diesel  

 

Figura 14: Resultado da análise de óleo 

Como já tinha sido realizada a troca de uma unidade 

em garantia em 2016 e o equipamento voltou 

apresentar a mesma falha, foi  solicitado a Sotreq a 

garantia das 6 unidades injetoras. 

Para isso enviou-se o resultado da análise para a 

Sotreq junto ao pedido de garantia. Dia 06 de 

setembro no qual foi aprovado pela Caterpillar a 

garantia das unidades. 

Por serem unidades novas CAT, as mesmas foram 

importadas, além das 6 unidades novas, a unidade 

que foi trocada em 2016 ficará com em posse da 

empresa, sendo assim uma unidade ficará como 

reserva. 

Valor economizado com a garantia das unidades: 

 

Figura 15: Economia da garantia 

Valor economizado convertido em frascos para 

análise:

  

Figura 16: Economia de frascos de análise 

Objetivo desse estudo de caso foi evidenciar a 

importância da coleta de óleo e da continuidade desse 

processo. Hoje a Terrabel está passando por um 

momento complicado, mas acredito que a prevenção é 

o melhor meio de evitar gastos extras com 

manutenções corretivas, as quais tem o valor muito 

superior as manutenções preventivas.  

Para solucionar esse problema foi feito um novo 

estudo para implantar nos planos de manutenções 

preditivas novas medidas para sanar o problema. Será 

feito um monitoramento periódico de máquinas, 

fazendo as inspeções necessárias para acompanhar o 

desempenho da frota e detectar antecipadamente 

qualquer dano que a frota possa vir a apresentar. 

 

5.4 CASE 3 – ANÁLISE DE COMBUSTÍVEL DE UMA 

RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E 

 

Figura 17 : Retroescavadeira Caterpillar 416E 

 

Uma retroescavadeira Caterpillar 416E parou de 

funcionar subitamente na área da Vale. Segundo o 

operador do equipamento.  

Por se tratar de um equipamento novo, que ainda 

estava em garantia, foi acionado a Sotreq para realizar 

a manutenção adequada no equipamento e se era 



 

passível de garantia. O responsável da Sotreq 

constatou falha no funcionamento da bomba de 

combustível, e acionou a garantia e então realizou-se 

a troca da bomba de combustível do equipamento.  

 

Porém essa não foi a solução, o equipamento 

continuou a presentar a mesma falha de 

funcionamento, foi disponibilizado um técnico da 

empresa para trabalhar junto com o responsável da 

Sotreq, o técnico analisou o caso e devido a falha fez 

a análise do combustível que se encontrava no 

tanque, constatou-se que o Diesel encontrado no 

tanque de combustível encontrava-se numa proporção 

de água superior a proporção de combustível, devido 

isso a bomba de combustível veio a apresentar falha. 

 

Os dois dias do equipamento parado iria gerar uma 

multa para a empresa, no entanto o combustível de 

má qualidade utilizado no equipamento era da própria 

Vale, que teve que arcar com os custos e a análise 

incorreta da falha do responsável da Sotreq nos gerou 

a obtenção gratuita de uma unidade reserva de bomba 

de combustível, pois esta foi concedida em garantia.  

 

A análise de falhas incorreta gerou um custo de mão 

de obra maior, um prejuízo ao cliente devido a parada 

do equipamento, no entanto o cliente teve que arcar 

com o próprio prejuízo devido ao próprio insumo de 

má qualidade. As vezes a economia em demasia trai o 

próprio cliente. Por isso sempre deve-se ter um bom 

controle de manutenção, tanto do fornecedor do 

equipamento que saiu no prejuízo por conceder uma 

peça em garantia que não estava com defeito devido a 

análise incorreta do funcionário, além da mão de obra 

do mesmo que necessitou de dois dias de mão de 

obra para sanar o problema. E ao cliente que precisa 

fazer um planejamento adequado de custo benefício 

dos insumos que utiliza.   

  

6 CONCLUSÃO 

 

O controle de manutenção sendo feito 

adequadamente, resulta em melhora da produtividade, 

economia em mão de obra, no geral um melhor custo 

benefício com gastos de manutenções para a 

empresa. Investir em controle de manutenção é um 

bom negócio que feito com eficiência resulta em 

retorno garantido e sucesso da empresa. 
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