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RESUMO 
 
No processo de extração do óleo do xisto, existe uma etapa de britagem e 
peneiramento das pedras de xisto. Essa etapa tem o objetivo de produzir minério 
granulado, bitolado entre 11 mm e 85 mm. O processo de britagem ocorre em três 
estágios, o primário em um britador giratório e o secundário e terciário em um 
britador de cone. Esses britadores são equipamentos de grades dimensões, 
possuindo peças de até 50 ton. Para movimentação dessas peças são utilizadas 
pontes rolantes instaladas na parte superior dos barracões desses britadores. O 
comando para operação dessas pontes era feito manualmente, necessitando de 
uma pessoa operando e outras duas orientando a respeito da movimentação da 
peça. Era um trabalho critico e apresentava alto riscos de colisão da peça e podia 
apresentar uma qualidade não desejável ao final da operação, visto que quem 
operava a ponte rolante não era a mesma pessoa que estava verificando o local 
onde a peça estava sendo posicionada. Visando aumentar a agilidade e 
confiabilidade do processo, reduzir a exposição aos riscos e melhorar a qualidade na 
execução da movimentação da carga foi feito um estudo técnico e então um 
processo de automatização nos comandos da operação dessas pontes rolantes em 
remoto. Assim o operador da ponte utiliza um controle remoto conseguindo se 
deslocar e posicionar para ter uma melhor visualização da peça que está 
movimentando, o que gerou um aumento de confiabilidade nesse processo e reduziu 
o tempo de operação em cerca de 30%.  
 
PALAVRAS-CHAVE: automatização; ponte; rolante; segurança; confiabilidade; 
britadores. 
 
ABSTRACT 
 
In the process of extracting shale oil, there is a stage crushing and screening of shale 
rocks. This step aims to produce lump ore, narrow-minded between 11 mm and 85 
mm. The crushing process takes place in three stages, in a primary gyratory crusher 
and secondary and tertiary in a cone crusher. These crushers are dimensions grids 
equipment, possessing parts up to 50 tons. To drive these parts are used cranes 
installed on the roof of the barracks these crushers. The command for operation of 
these bridges was done manually, requiring a person operating and two guiding 
regarding the piece movement. It was a time-consuming work that presented the play 
hits risks and could introduce an undesirable quality at the end of the operation, since 
the person who operated the crane was not the same person who was checking the 
place where the play was being left. To increase the agility of the process, reduce 
risk exposure and improve the quality in the execution of cargo handling was made a 
technical study and then an automation process in the operation of these commands 
cranes. So the bridge operator uses a remote managing to move to get a better view 
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of the piece that is moving, generating a reliability increase in the process and 
reduced the operating time by about 65%. 
 
KEYWORDS: automation; bridge; rolling; safety; reliability; crushers.
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1. INTRODUÇÃO 
 
A unidade de processamento de xisto localizada no município de São Mateus do Sul 
– PR possui a capacidade nominal de processamento de 7.800 toneladas de xisto 
por dia. Os produtos gerados são óleo de xisto, enxofre, GLP e gás de xisto. Dentro 
do processo existe a Unidade de Tratamento de Minério (U-220). Esta é uma 
instalação convencional de britagem e peneiramento que tem por objetivo produzir 
um minério granulado, bitolado entre 11 mm e 85 mm, que alimenta o processo de 
retortagem para extração do óleo contido no xisto.  
 
A britagem é realizada em três estágios, sendo a primária em britador giratório e a 
secundária e a terciária em britador de cone. Esses britadores possuem peças com 
dimensões e massa extremamente grande, principalmente o britador giratório, como 
mostra a Figura 1. 
 

 
Figura 1. Peças britador giratório. 

 
Por isso o uso de ponte rolante (Figura 2) para içamento e movimentação dessas 
peças é indispensável para processo.  
 
Era necessária a utilização de dois colaboradores para realizar a movimentação de 
peças. Um na operação da ponte rolante e outro próximo ao britador verificando a 
movimentação da peça. A comunicação era feita via rádio, porém era dificultada 
devido ao nível do ruído existente. 
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Figura 2. Ponte rolante. 

 
Essa situação apresentava riscos a qualidade da operação, dado que quem operava 
não via o detalhe da peça a ser encaixada ou retirada. Isso podia gerar danos à 
peça devido à colisão e o atrito, entre peças e oferecia um enorme risco a segurança 
de quem estava próximo à peça. Fora que o tempo despendido nas atividades que 
envolviam a ponte rolante era imprevisível. 
 

 
Figura 3. Visão do britador para o operador da ponte rolante. 

 
 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
Para elaboração dessa melhoria, foi realizada a seguinte metodologia: 
 

1. Estudo de viabilidade técnica e econômica; 
2. Instalação; 
3. Teste. 
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2.1. Estudo de viabilidade técnica e econômica 
 
Para realizar uma análise técnica foi definida uma equipe multidisciplinar, 
envolvendo operação, manutenção e engenharia. Através de análises foi definida 
através da equipe técnica responsável que era necessário a automatização dos 
comandos de operação das pontes rolantes. Para isso foi escolhido, através de uma 
pesquisa de mercado, qual controle remoto melhor se adequava a necessidade e a 
averiguação da infraestrutura elétrica para aquela situação e equipamento. 
 
Definido tecnicamente as ações para implantação do sistema foi visto junto ao 
cliente o investimento necessário. Esse se mostrou muito vantajoso com a melhoria 
no processo. 
 
2.2. Instalação 
 
Definida que a melhoria seria realizada foi então agendada a realização da mesma. 
Para instalação foram necessários dispor de matérias elétricos, mão de obra de dois 
eletricistas. O material utilizado foi: 
 

 Fiação elétrica; 

 Contatores; 

 Controle remoto (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Controle remoto utilizado na automatização. 

 
Características técnicas do controle remoto: 
 
CONTROLE REMOTO MODELO SAGA 1L12, 12 BOTÕES DE DUPLO ESTÁGIO, 
BOTÃO DE EMERGÊNCIA + BOTÃO LIGA E DESLIGA + BOTÃO AUXILIAR + 
RECEPTOR EM 110 V OU 220 V, FAIXA DE FREQUÊNCIA 433,00 A 434,075 MHZ, 
RAIO DE ALCANCE 90 METROS. 
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2.3. Teste 
 
Depois de instalado o sistema remoto, foi realizado testes de movimentação e 
içamento de cargas, durante uma parada programada na unidade, conforme fotos 
abaixo, o resultado atendeu todas ás expectativas desejadas. 
 

 
Figura 5. 

 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Depois de implantado e testado o sistema a melhoria resultou nos seguintes ganho 
para o processo: 
 

 Operação de movimentação e ajuste das peças durante a desmontagem e 
montagem ficou bem mais precisa e confiável; 

 Redução de mão de obra envolvida para realização do serviço; 

 Aumento da confiabilidade e segurança durante atividade; 

 Redução do tempo de serviço nas paradas programadas de manutenção em 
30%. 
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Figura 6. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Nota-se que o estudo estruturado de um problema, pode trazer soluções simples e 
eficazes. Por isso que depois implantado a melhoria em um dos britadores foi 
padronizada a melhoria e instalada a mesma nos outros britadores da unidade. 
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