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RESUMO 
 
Visando a otimização dos processos de produção na indústria é necessária sempre 
a busca de melhoria contínua nos mesmos. A escolha de equipamentos gargalos no 
processo para a implantação dessas melhorias é uma metodologia muito utilizada. É 
o caso da empilhadeira retomadora no processo de produção de óleo de xisto. Esse 
equipamento é que realiza a mistura de pedras de xisto com dois tipos de 
concentração de óleo (7,5% da massa e 11,5%), visando obter ao final a 
concentração ideal (9,0%) para a continuidade do processo. Para um aumento da 
produtividade desse equipamento foi substituído o conversor de frequência de 
corrente alternada para corrente contínua por inversores de frequência. Essa 
modificação gerou ganhos em quatro funções do equipamento no processo: Na 
translação do carro de partida: esse necessita ser mais rápido nas pontas e mais 
devagar no meio, visto que as pedras são empilhadas em formato de pirâmide e 
assim a concentração de pedras aumenta das pontas para o meio; na 
movimentação da roda de caçamba: antes na partida dessa havia um pico de 
esforço necessário, o que aumentava a temperatura do relé e ocasionava queima do 
mesmo e parada da roda de caçamba. Agora com o aumento gradual do esforço 
esse problema não ocorre; no enrolador de cabo de força de comando: com o 
controle da velocidade não ocorre mais o enrolamento do de cabos no chão e 
eliminou a chance da retomadora passar por cima dos mesmos, parando o processo 
e gerando trabalho e custo de retirada e substituição dos cabos; no truck de avanço: 
é possível aumentar a velocidade na troca de pilhas e no avanço da retomagem, não 
necessitando mais do uso de pás carregadeiras no processo. Essas modificações 
aumentaram a disponibilidade do equipamento no processo e reduziu os custos de 
operação, manutenção e materiais para o mesmo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: retomadora; inversor; frequência; produtividade; 
disponibilidade. 
 
ABSTRACT 
 
To optimize production processes in industry is required when the search for 
continuous improvement in them. The choice of equipment bottlenecks in the 
process for the implementation of these improvements is a widely used methodology. 
This is the case of the stacker reclaimer shale oil production process. This equipment 
is conducting the mixture of shale stones with two types of oil concentration (7.5 
mass% and 11.5%), to obtain at the end the optimal concentration (9.0%) for 
continuing the process. For increased productivity of the equipment was replaced the 
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AC drive to DC by AC drives. This modification generated gains in four machine 
functions in the process: At the start of the translation drive: this needs to be faster 
and slower at the tips in the middle, since the stones are stacked in pyramid form and 
thus increases the concentration of stones Tips for the environment; in moving the 
bucket wheel: before the match that there was a peak effort, which added to the relay 
temperature and occasioned the same burning and bucket wheel stop. Now with the 
gradual increase of the effort this problem does not occur; at the command power 
cord winder: With the speed control is not winding the cable on the floor and 
eliminated the chance of reclaimer go over the same by stopping the process and 
generating work and cost of removal and replacement of cables; in advance of truck: 
You can increase the speed at battery change and the advancement of retomagem, 
not requiring more use of loaders in the process. These modifications increased the 
availability of equipment in the process and reduced operating costs, maintenance 
and materials for the same. 
 
KEYWORDS: reclaimer; inverter; rate; productivity; availability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O processo de melhoria contínua é sempre buscado dentro do sistema produtivo. E 
a eliminação de problemas no processo é um item básico para a mesma. É o caso 
da existência dos variadores de velocidade Varimot na planta de britagem e 
peneiramento de pedras de xisto. Esses são acoplados entre o motor e o eixo de 
rotação, com a função de modificar a velocidade eletromagneticamente. 
 

 
Figura 1. Variador de velocidade Varimot. 

 
Esses eram utilizados em vários equipamentos, como em alimentadores de correias, 
alimentador vibratório, alimentadores de sapata e enroladores de correia. Também 
utilizados em equipamentos críticos, como o caso da empilhadeira retomadora 
(equipamento responsável por realizar a mistura de pedras de xisto com os dois 
tipos de concentração de óleo, 7,5% e 11,5% da massa, visando obter ao final a 
concentração ideal de 9,0% para a continuidade do processo). 
 
Porém esse equipamento gerava vários problemas: 
 

 O ajuste de velocidade não possuía a precisão necessária; 

 Apresentava uma grande quantidade de manutenção corretiva; 

 Dificuldade de seu transporte para manutenção, devido ao fato de estar 
instalado em locais de difícil acesso o que obrigava a utilização de guindaste 
para remoção do mesmo, tendo em vista seu peso. 

 
Visando aumentar a confiabilidade do processo é que se estabeleceu um projeto 
para substituição desses equipamentos na planta. 
 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para elaboração do projeto de substituição dos variadores de velocidade foi 
realizada a seguinte metodologia: 
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1. Análise técnica; 
2. Análise financeira; 
3. Projeto piloto; 
4. Padronização. 

 
2.1. Análise técnica 
 
Definido uma equipe técnica responsável para elaborar um projeto de substituição 
dos variadores de velocidade. Essa através da técnica do Brainstorm levantou várias 
possibilidades. Foi realizada uma análise de cada proposta, chegando à decisão 
técnica da solução com a substituição por inversores de frequência. 
 
2.2. Análise financeira 
 
Foi elaborado um estudo de viabilidade financeira, comparando o investimento com 
a previsão de retorno baseado no tempo de equipamentos parados e as perdas que 
esses geravam. A proposta técnica se mostrou extremamente vantajosa nesse 
aspecto, devido ao grande tempo parado gerado pela manutenção dos variadores 
de velocidade. 

 

2.3. Projeto piloto 
 
Foi escolhido um equipamento (alimentador de correia) para a instalação e testes 
com os inversores de frequência como projeto piloto.  
 

 
Figura 2. Alimentador de correia. 

 
Foi realizada a remoção do variador de velocidade e instalado o inversor de 
frequência, acoplando diretamente o motor ao eixo de rotação. Foi utilizado um 
sistema conhecido como 4-20, onde é enviado um sinal através de uma corrente de 
4 a 20 miliampères, sendo, a corrente mais baixa significa a velocidade mais baixa, 
no caso o motor parado e a corrente mais alta significa a maior rotação, no caso 
1760rpm.  
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Figura 3. Motor acoplado diretamente ao eixo de rotação. 

 

 
Figura 4. Painel do inversor de frequência. 

 
2.4. Padronização 
 
Depois de implantado o projeto piloto, realizado seus ajustes e testado sua eficácia, 
esse modelo foi aplicado aos demais equipamentos que possuíam variadores de 
velocidade. Ao total foram substituídos em dez motores, havendo uma substituição 
de dois tamanhos de motores (75 HP e 65HP) por motores de 40 CV. 
 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Depois de realizada a substituição dos variadores de velocidade pelos inversores de 
frequência foi gerada ganhos: 
 

 Aumento do tempo médio entre falhas (MTBF), visto que o variador de 
velocidade Varimot era o componente do sistema que apresentava a maior 
necessidade manutenção corretiva; 
 

 Diminuição do tempo médio de reparo (MTTR) visto que quando ocorre a 
manutenção corretiva o motor é facilmente transportado, não necessitando 
mais de um guindaste para remoção do mesmo; 

 

 Aumento da confiabilidade da operação, já que agora se possui uma alta 
precisão no controle da velocidade desejada. 
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3.1. Ganhos na retomadora 
 
Para o caso da retomadora, além dos ganhos já citados, foram gerados outros em 
específicos: 
 

 Na translação do carro de partida: esse necessita ser mais rápido nas pontas 
e mais devagar no meio, visto que as pedras são empilhadas em formato de 
pirâmide e assim a concentração de pedras aumenta das pontas para o meio. 
Com um melhor controle de velocidade a qualidade desse processo 
aumentou;  

 

 
Figura 5. Painel do inversor de frequência para translação do carro de partida da retomadora. 

 

 Na movimentação da roda de caçamba: antes na partida dessas havia um 
pico de esforço necessário, o que aumentava a temperatura do relé e 
ocasionava queima do mesmo e parado da roda de caçamba. Agora com o 
aumento gradual do esforço esse problema não ocorre; 
 

 No enrolador de cabo de força de comando: com o controle da velocidade 
não ocorre mais o enrolamento do de cabos no chão e eliminou a chance da 
retomadora passar por cima dos mesmos, parando o processo e gerando 
trabalho e custo de retirada e substituição dos cabos; 

 

 
Figura 6. Painel do inversor de frequência para enrolador do cabo da retomadora. 

 

 No truck de avanço: é possível aumentar a velocidade na troca de pilhas e no 
avanço da retomagem, não necessitando mais do uso de pás carregadeiras 
no processo nesse tempo. 
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4. CONCLUSÕES 
 
É possível mostrar através desse projeto que a busca pela melhoria contínua gera 
ganhos. Esse projeto mostrou que um investimento (compra dos inversores de 
frequência) que antes não fora aplicado devido aos custos, pode ser justificado após 
uma análise e estudo estruturado, com utilização de ferramentas de qualidade no 
desenvolvimento do mesmo. 
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