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 DESAFIO: 
PESO IDEAL NO CARREGAMENTO 
SEM   COMPLEMENTO  NA  SAÍDA
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Conhecer o peso do material carregado pela carregadeira
de rodas é um desafio que está totalmente relacionado
com a produtividade e custo operacional. 
Ao carregar o caminhão com a capacidade correta, nem
mais,  nem  menos,  evita-se a necessidade de adequação
da carga e consequentemente reduz-se o tempo de ciclo
de carregamento. 
Em muitas operações a necessidade de complemento ou
retirada de carga do caminhão só é conhecida quando ele
chega até a balança estática. Em caso de divergência
neste ponto só existem três saídas: o caminhão retorna
até a praça de carregamento, a carregadeira se desloca
com a caçamba cheia até a balança estática, o cliente vai
embora insatisfeito.
Esse modelo de operação, apesar de tradicional, possui
baixa produtividade. Ao equipar os equipamentos de
carga com a balança embarcada MOBA HLC-2000, é
possível carregar certo desde a primeira vez e sem
complementos de carga. Essa otimização traz como
resultado maior eficiência operacional. São mais
caminhões carregados por hora de operação! 
 
Esta edição do programa "AS BUILT - Etapa: Balança -
Carregadeira" tem como objetivo a comprovação do
aumento da eficiência e otimização do processo de
movimentação de calcário dolomítico, utilizando   o
sistema    de   pesagem   embarcado MOBA HLC-2000
em comparação com a operação convencional, sem
pesagem embarcada.
 

BALANÇA EMBARCADA - CARREGADEIRA

Foto: MOBA
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A operação utilizada como pano de fundo deste estudo é muito comum no Brasil e normalmente se dá sem qualquer
recurso  tecnológico,  baseando-se  apenas  na estimativa do operador. Estimativa essa que se torna mais errônea
quando alguns fatores operacionais são alterados, tais como: densidade do material, caminhões de diferentes
capacidades, umidade do material, etc. 
Algumas operações até tentam trabalhar com balanças embarcadas mais simples e disponíveis no mercado, entretanto
devido ao alto erro entregue por essas tecnologias no caminhão cheio, o complemento/redução de carga não é
minimizado e a produtividade não é otimizada. Nem todas as balanças embarcadas encontradas no mercado brasileiro
são capazes de entregar um baixo erro na carga completa do caminhão.  
Operações que não valorizam a produtividade no carregamento, não são capazes de entender o que estão deixando de
ganhar - Mais caminhões carregados em menos tempo.

CENÁRIO BRASIL

Não se gerencia o que não se mede. 
Peter Drucker" "

ETAPAS DO PROCESSO PESAGEM EMBARCADA ADOTADOS NO PROGRAMA

Análise da operação convencional
do cliente 

Instalação do sistema de pesagem HLC-2000 em
uma carregadeira CAT 966H

Calibração do sistema de pesagem HLC-2000

Treinamento de equipes e operação assistida

Coleta de dados e confrontação entre carga do caminhão
carregado com o HLC-2000 e balança estática 

Análise dos dados coletados

Fotos: MOBA
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HLC-2000 - BALANÇA PARA CARREGADEIRAS
 
Com a balança embarcada para carregadeiras MOBA HLC-2000,
todas as tarefas são realizadas com assertividade. O sistema
permite a determinação da capacidade do caminhão a ser
carregado de forma rápida e confiável durante a operação.
Graças ao processo de pesagem dinâmico, é possível conhecer o
quanto foi carregado, diretamente da cabine e sem nenhum
esforço adicional. 
 
O sistema reduz a necessidade de complemento ou retirada de
carga após passar pela balança estática, proporcionando
economia de tempo e otimizando a operação. 

HLC-2000 EM OPERAÇÃO
 
Dados da operação são armazenados em formato compatível com Excel através de um pendrive
conectado na porta USB do sistema. A interface do HLC-2000 é intuitiva e fácil. Listas de clientes
e materiais podem ser criadas e facilmente carregadas com a ajuda de um pendrive. Através do
botão giratório de fácil operação, estas listas podem ser acessadas durante as atividades de
carregamento. As informações armazenadas podem ser usadas como evidências da operação.
Além disso, o sistema pode ter uma impressora ou modem para envio de dados para o escritório
como opcional. O sistema realiza a pesagem de cada caçambada e faz a soma de todos os pesos
do material em cada processo de carga. 
O HLC-2000 pode ser instalado em qualquer modelo e qualquer fabricante de carregadeiras de
rodas. A tecnologia conta com sensores de inclinação digitais no “H” e no  chassis da máquina
para a determinação da posição ideal de pesagem, sendo o método mais confiável de pesagem
dinâmica do mercado.  Fotos: MOBA

 
O HLC-2000 possui funcionalidade que
permite a dosagem de material da última
caçambada.
 
NEM MAIS, NEM MENOS!
É CARGA NA MEDIDA CERTA!

DOSAGEM
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DADOS DA OPERAÇÃO
SEM    MENSALIDADES 
EVIDÊNCIAS   DOS   CARREGAMENTOS   REALIZADOS

Imagens: MOBA

Tíquete impresso na cabine da máquina

Dados de produção armazenados em formato Excel



 
 

OPERAÇÃO CONVENCIONAL
SEM A BALANÇA HLC-2000 EMBARCADA

Preparação
Balanceiro consulta o saldo do cliente 

Obtém-se a tara do caminhão a ser carregado

Libera-se o acesso a praça de carregamento 

Carregamento 
Operador recebe via rádio qual o peso da carga do caminhão 

Operador realiza o carregamento as cegas, ou seja, no sentimento. 

Quando acredita que atingiu o peso solicitado libera o motorista. 

Kg
Pesagem final

O caminhão passa pela balança estática

79% Das cargas necessitam
complemento de carga
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Se carga correta, caminhão liberado

Se carga diferente da esperada,
complemento/retirada de carga

Tempo médio para complemento cada carga
Quantidade de cargas completadas/dia 

Números da operação convencional
--Alta temporada--

59
00:05:00

04:55:00Tempo total para complemento/dia

Quantidade de caminhões/dia 75



 
 

OPERAÇÃO COM HLC-2000
NEM MAIS, NEM MENOS! É CARREGAMENTO NA MEDIDA CERTA!

Preparação

Carregamento 

Kg
Pesagem final

93% De   redução  dos
complementos de carga

Números da operação com HLC-2000
--Alta temporada--
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Carregadeira equipada com o HLC-2000

Balanceiro consulta o saldo do cliente

Obtém-se a tara do caminhão a ser carregado

Libera-se o acesso a praça de carregamento

Operador recebe via rádio qual o peso da carga do caminhão

Operador ajusta o valor do peso no HLC-2000

Carrega o caminhão orientado pelo HLC-2000

Quando finaliza a carga imprime o ticket e entrega para
caminhoneiro

O caminhão passa pela balança estática
com peso da carga dentro do esperado

Tempo médio para complemento cada carga
Quantidade de cargas completadas/dia 4

00:05:00
Tempo total para complemento/dia 00:20:00

Quantidade de caminhões/dia 75



 
 

HLC-2000 

A balança embarcada MOBA HLC-2000 para carregadeiras possui a interface mais intuitiva do mercado. Graças à sua
facilidade de uso, o sistema pode ser facilmente inserido na rotina de operação.
O display embarcado na cabine, o GDC-320, foi desenvolvido tendo como base premissas de ergonomia e com foco
principal em proporcionar rápida absorção pelos operadores. 
O sistema possui um erro nominal de +/- 0,5%. Na aplicação real este erro pode chegar a +/- 3% em função das
condições operacionais, que podem ser melhoradas com boas práticas de operação.
Neste estudo conseguiu-se um erro médio de 1,5% entre balança estática e balança embarcada HLC-2000 no
caminhão carregado.

na prática
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Você conhece
o erro atual

da sua
operação? 



 
 

O principal gargalo das operações de venda de materiais, oriundos da extração minerária, que realiza a
pesagem na saída da mina é a necessidade de complemento de carga e/ou retirada de material. A seguir é
apresentado uma breve projeção tendo como base os indicadores encontrados neste estudo.

De   acordo   com   a  tabela  custo  horário  (09/2019)  da SOBRATEMA,   o   custo   operacional   total   de
uma carregadeira de rodas do porte da CAT 966H é de aproximadamente R$420,00.

Na operação SEM o sistema HLC-2000 embarcado, o tempo
total/dia necessário para complementos de cargas foi de
04:55:00 horas, e poderia ser ainda maior em função da
distância entre praça de carga e balança estática.
Sendo assim, o custo operacional gasto com complemento de
carga por dia é de:

 04:55:00 x R$ 420,00 = R$ 2.065,00                  

R$ 2.065,00 x 30 dias= R$ 61.950,00

Considerando que durante três meses do ano se opera com
alta demanda e nos demais se opera com 50%, ao projetar
os valores economizados ao longo de todo o ano, obtém-se
um valor total de:

Com a implantação do sistema HLC-2000 embarcado foi
possível atingir uma redução de 93% no tempo de
complemento de carga.
 
 

3 * 57.613,00 + 0,5 * 9 * 57.613,00
=

R$  432.098,000por ano

Considerando operação contínua ao longo de todo o mês (30
dias). O custo operacional referente a apenas os
complementos de carga por mês seria de: 

Resultando em economia de custo operacional de:

1- 00:20:00 / 4:55:00 = 93%

R$  61.950,00 * 93% = R$ 57.613,00

93% De   redução  no   tempo
total para complemento
de carga

Economia anual em custo de operação
referentes a complementos de carga:

R$ 432.098,00

ROI - RETURN ON INVESTMENT
REDUÇÃO DE CUSTO OPERACIONAL DEVIDO AO COMPLEMENTO DE CARGA
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A redução da quantidade de complemento de carga proporcionada pelo sistema MOBA HLC-2000
faz com que a operação seja capaz de ampliar a quantidade de caminhões carregados por dia e com
os mesmos equipamentos. Neste estudo foi observada uma economia de tempo de 04:35 h por dia.
Considerando que o tempo médio de carregamento de um caminhão de 30 toneladas (comum na
operação) é de 8 minutos, seria possível carregar a mais:
 

04:35 h / 00:08 h = 34 caminhões a mais por dia com o mesmo equipamento
 
 

PARA REFLETIR
DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO DE CARGA
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Através da implantação do HLC-2000 o custo operacional antes gasto com complemento/retirada de carga pode se
converter em custo de oportunidade para aumento de faturamento, através de maior eficiência operacional, ou seja,
aumento da quantidade de caminhões carregados por dia, ou para execução de outras atividades relacionadas ao processo
produtivo.
 

Em algumas operações é comum ter um equipamento de carga e uma pilha de material próxima da
balança estática para realização de complemento de carga e evitar que o caminhão retorne à praça
de carga. 
 
Com a otimização proporcionada pelo HLC-2000, o dimensionamento de equipamentos torna-
se mais eficiente, uma vez que reduz-se a necessidade de complementos de carga.
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Já dizia Peter Drucker que só aquilo que
pode ser medido, pode ser melhorado.

 
Precisa de ajuda para aumentar a
produtividade em sua operação?

 
CONTE COM A GENTE!

#inspiringmobileautomation
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