
Alta tecnologia nas minas

Enquanto alguns setores da economia brasileira seguem com 
o freio de mão acionado, a espera de melhores condições da 
“pista”, o da mineração pressiona gradativamente o 
acelerador. O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), 
entidade que representa as empresas do segmento, prevê 
que os investimentos para o período de 2012 a 2016 
alcançarão US$ 75 bilhões - o que, se confirmado, 
representará um novo recorde, fazendo da atividade a 
responsável pela maior parte dos investimentos privados no 
país. O Brasil conta, atualmente, com cerca de 3 mil minas 
em operação, a maioria de pequeno e médio porte.

O setor, que compreende as etapas da geologia, mineração e 
transformação, participa com 4,2% do Produto Interno Bruto 
(PIB), gera 1 milhão de empregos diretos e indiretos e 
responde por 20% do total das exportações brasileiras, 
segundo o Plano Nacional de Mineração 2030, do Ministério 
das Minas e Energia. O mesmo documento avalia que o vigor 

está longe de esgotar-se. As projeções oficiais indicam que a 
produção de minerais e de bens neles baseados deverá crescer 
entre três e cinco vezes até 2030, para atender tanto ao 
mercado interno quanto ao externo. A expansão se dará por 
meio de novos empreendimentos, como a mina Carajás S11D, 
prospectada pela Vale no Pará, que terá capacidade para 
extrair, numa primeira fase, 90 milhões de toneladas de 
minério de ferro ao ano. “A empresa vai substituir os 
gigantescos caminhões de estrada, com capacidade para 
transportar até 300 toneladas, por sistemas que utilizam 
correia transportadora, o que irá trazer benefícios econômicos 
e ambientais”, afirma Iran Ferreira Machado, especialista em 
política e economia mineral e professor colaborador voluntário 
do Instituto de Geociências da Unicamp. O investimento 
previsto na operação é da ordem de R$ 20 bilhões.

A mineração tem, de fato, expectativas promissoras para os 
próximos anos, e para contribuir com esse ritmo forte de 
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crescimento a Bosch Rexroth oferece uma ampla linha de 
produtos - de motores e cilindros hidráulicos de grande 
porte, a sistemas completos - que permitem gerenciar com 
eficiência e melhorar a produtividade dos mais diversos 
equipamentos envolvidos no processo de mineração.

Em uma roda de caçambas, por exemplo, o uso do motor 
hidráulico Hägglunds da Bosch Rexroth proporciona uma 
redução de peso na ponta da lança de mais de 50% em 
comparação com os acionamentos convencionais com 
redutores. Isso é possível porque apenas o motor hidráulico 
fica acoplado ao eixo da roda, a unidade hidráulica, que 
inclui o motor elétrico e a bomba, pode ser montada onde 
for mais conveniente na máquina. A interligação é feita com 
simples tubulações. Além de reduzir o peso, este tipo de 
montagem facilita muito a manutenção. É relativamente 
simples remover ou montar um motor hidráulico, não existe 
a necessidade de alinhamento.

Os motores hidráulicos também oferecem vantagens para 
equipamentos onde o espaço disponível para o acionamento 
é muito reduzido. É o caso dos alimentadores de sapatas, 
viradores de vagões e correias transportadoras, nos quais a 
unidade hidráulica pode ser montada acima do motor ou, até 
mesmo, em outro andar.

Outra vantagem importante do acionamento hidráulico é a 
possibilidade de variar a velocidade de forma contínua - sem 
o uso de inversores de frequência. Isto é possível porque o 
motor elétrico que aciona a bomba disponibiliza ao sistema 

o torque máximo durante todo o tempo de funcionamento 
do equipamento. A variação de fluxo que determina a 
velocidade do motor hidráulico é feita através de uma 
bomba de vazão variável. O fluxo de óleo da bomba é 
controlado por um sinal de baixa tensão - o que proporciona 
ao motor trabalhar com controle preciso de velocidade e 
torque total em todas as condições de operação, 
principalmente durante a partida. O sistema hidráulico 
permite que o motor seja acionado e parado quantas vezes 
for necessário, sem desligar o motor elétrico.

A alta tecnologia dos motores hidráulicos Hägglunds da Bosch 
Rexroth também permite proteger a máquina, limitando o 
torque a um ponto pré-determinado. Se esse nível de torque 
for ultrapassado a bomba é zerada pelo compensador de 
pressão e imediatamente o acionamento para, evitando a 
sobrecarga. Como não há elementos girando em alta rotação 
o momento de inércia é muito mais baixo do que em 
redutores de velocidade. Os motores hidráulicos são próprios 
e adequados para operações com altos choques e ambientes 
agressivos, podendo acelerar e frear bruscamente, e até 
mesmo inverter o sentido de rotação, é o que se chama de 
operação em quatro quadrantes: torque ativo e frenagem 
dinâmica nos dois sentidos de giro.

Como se pode ver, a meta da Bosch Rexroth é sempre assegurar 
que os clientes obtenham o máximo de seus processos e que 
conquistem altos índices de produtividade, lucratividade e 
segurança, para isso oferece uma parceria local com ampla troca 
de experiências, khow-how e soluções tecnológicas.


