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Introdução

1

As empilhadeiras são equipamentos imprescindíveis para a 
indústria por conta de sua utilidade no transporte, seja para 
recebimento, armazenagem, ou carregamento de cargas de 

tamanhos variados. Elas trazem agilidade, eficiência e volume na 
separação e movimentação das mais diversas mercadorias são um 
recurso estratégico, que reduz a necessidade de mão de obra para 
atividades que demandam uma aplicação considerável de força. 

Apesar do papel crítico nas operações, esses equipamentos ainda 
causam dúvidas, já que há uma gama de empilhadeiras disponíveis, 
cada uma com aplicabilidade e características distintas – especialmente 
quando falamos sobre abastecimento. 

Como, então, escolher a melhor opção para a sua operação industrial? 

Neste e-book, iremos apresentar alguns dos tipos mais comuns de 
empilhadeiras disponíveis hoje no mercado, a fim de esclarecer seus 
usos e especificidades. Neste contexto, você também poderá conhecer 
um pouco mais sobre o modelo para abastecimento a combustão 
movido a GLP – especialidade da Ultragaz. 

Esperamos que com este material possamos ajudar você na sua 
jornada pelo mundo das empilhadeiras industriais e seu tipo de 
abastecimento! 

Boa leitura. 
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Do elétrico ao pit stop: 
conheça os tipos e usos das 

empilhadeiras industriais 

2
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2

Com a Revolução Industrial – e a produção de produtos em 
uma escala nunca antes imaginada –, muitas tecnologias 
ganharam tração para atender às novas necessidades e 
dinamismos que o cenário passou a apresentar. 

A norte-americana Clark, sentindo a necessidade de trazer 
velocidade e otimizar as operações, tornou-se a responsável pela 
invenção do chamado Tructractor, o primeiro caminhão industrial 
com motor a combustão do mundo e cujas características 
de movimentação de carga pesada deram o tom para o que 
posteriormente se tornou a empilhadeira que conhecemos hoje, 
amplamente utilizada nas mais variadas indústrias e segmentos 
– isso em 1917, em Buchanan, no estado de Michigan (EUA). 

De lá para cá, muito mudou. Esse modelo de empilhadeira 
ganhou uma enorme variedade de estilos e até mesmo variação 
em termos de abastecimento, funcionamento e utilidades 
próprias para diferentes tipos de indústria. 

Dentre os modelos existentes mais conhecidos estão as 
empilhadeiras a combustão – tanto movidas a gás quanto a 
diesel e a gasolina – e as empilhadeiras elétricas. Cada uma 
delas apresentando diversidade de tipo e capacidade de carga  
e de elevação. 

Conheça, a seguir, mais detalhes sobre esses modelos. 
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Empilhadeiras elétricas 

2

As empilhadeiras elétricas funcionam por meio de energia 
elétrica proveniente de baterias. Por isso, recomenda-se operá-
las e guardá-las sempre em locais protegidos da água, para evitar 
possíveis riscos. 

Também são mais silenciosas enquanto estão em atividade, 
sendo esse um de seus principais diferenciais em comparação 
aos modelos a combustão. Além disso, a não emissão de 
poluentes está entre os destaques desse modelo. 
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Há diferentes modelos de empilhadeira elétrica, como as 
de contrapeso, as retráteis e as patoladas. As elétricas de 
contrapeso têm estrutura semelhante às de empilhadeiras a gás, 
com capacidade para cargas de maior peso, podendo suportar 
até 7 toneladas. 

Já as empilhadeiras elétricas retráteis têm um mastro 
que avança e recua, o que contribui no ganho de espaço na 
movimentação dos paletes. As elétricas patoladas, por sua vez, 
contam com um operador em pé e são usadas em pequenas 
operações, como estoques que possuem poucas posições 
para o palete, com corredores estreitos e que não têm uma 
movimentação muito intensa. 

2
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Empilhadeiras de combustão

2

Gás x diesel x gasolina 
Esse modelo de empilhadeira funciona a partir de um motor a 

combustão, que utiliza combustíveis fósseis – desde gás natural 
(GNV), gás liquefeito de petróleo (GLP), diesel ou gasolina –, para 
produzir energia mecânica. Estes modelos são também os que 
têm maior vida útil de trabalho em comparação aos demais, bem 
como são os mais indicados para uso em depósitos abertos ou 
bem ventilados, por conta da emissão de gases. 
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Hoje, os modais mais fáceis de serem encontrados no 
mercado são os movidos a gás ou a diesel, todos eles 
atendendo amplamente às indústrias, de metalúrgicas a 
transportadoras, varejistas, aeroportos, madeireiras e até 
mesmo áreas portuárias. 

Eduardo Makimoto, diretor da AESA Empilhadeiras, explica 
que os equipamentos a combustão são bastante versáteis, 
justamente por conseguirem trafegar em praticamente todos  
os setores da indústria. 

“As empilhadeiras a combustão podem ser usadas em piso bom 
ou ruim, além de ter a maior gama de capacidades e elevações 
disponíveis no mercado”, ressaltando que uma das principais 
considerações com relação aos motores à combustão é a emissão 
de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO2). 

Dentre as empilhadeiras a combustão, podemos fazer um 
comparativo entre os seguintes modelos:
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Empilhadeiras a gás 

Um dos modelos mais usados atualmente no Brasil, as 
empilhadeiras a gás, especialmente as GLP, são usadas 
majoritariamente em locais com galpões maiores, como 
empresas de logística, varejistas, ou outras que precisam desses 
equipamentos para movimentação de cargas mais pesadas. 

Segundo Clodoaldo Lazareti, professor de Engenharia de 
Produção do Instituto Mauá de Tecnologia, as empilhadeiras 
GLP, dentre as de motor a combustão, geram baixa emissão 
de material poluente se comparadas às de gasolina e diesel, 
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A questão da escolha recai ao tipo de 
abastecimento mais adequado e acessível a 
cada empresa, incluindo troca de cilindro, a granel, 
ou diretamente do cavalete em pit stop.”
Clodoaldo Lazareti, professor de Engenharia de Produção  
do Instituto Mauá de Tecnologia

O que tem feito as empilhadeiras a gás serem tão requisitadas 
por empresas são as vantagens que elas oferecem, como a 
capacidade em suportar cargas mais pesadas que as demais. 
Alguns modelos têm potencial de suportar um peso de até 7 
toneladas. Além disso, a velocidade que a empilhadeira a gás 
alcança é maior que as que utilizam outras fontes de energia, 
podendo atingir até 21 km/h, dependendo do modelo escolhido. 

Por conta dessas características, elas podem ser de grande 
ajuda em ambientes em que a produtividade depende de 
uma eficiência medida por diferença de minutos entre um 
carregamento e outro. 

necessitando apenas do uso de catalisadores para garantir essa 
redução na emissão. Existem também as empilhadeiras GNV, 
também com menor emissão entre os motores a combustão. 
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Empilhadeiras a diesel e a gasolina 

As empilhadeiras a gasolina são as menos utilizadas no 
mercado. Já as empilhadeiras a diesel são equipamentos 
bastante usados, em especial, por indústrias com 
movimentação de cargas muito pesadas, porque o modelo 
conta com uma das maiores capacidades de carregamento 
– que podem ultrapassar 10 toneladas –, sendo usado para 
transporte de contêineres, por exemplo. 

Segundo Lazareti, ambas as empilhadeiras, a diesel e a 
gasolina, apresentam como vantagem o acesso facilitado ao 
combustível, bem como a rapidez no reabastecimento. 
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Porém, tanto empilhadeiras a diesel quanto às a gasolina não 
têm uso recomendado para ambientes fechados ou internos. 
“Há emissão de grande quantidade de poluentes gasosos e 
particulados, mesmo que o sistema de escape da empilhadeira 
conte com catalisadores, pois não diminui consideravelmente 
as emissões, sendo inapropriadas para locais fechados. Para 
indústria alimentícia, por exemplo, a norma ISO 22002-1 não 
aprova o uso deste tipo de empilhadeira”, explica. 

As empilhadeiras a diesel e a gasolina, inclusive, são as 
maiores emissoras de carbono quando em atividade, sendo 
essa sua principal desvantagem. Além disso, elas necessitam 
de mais espaço para operar – não sendo aplicáveis em 
qualquer local ou tipo de indústria. 
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Há muitas variáveis que são consideradas para a escolha 
das empilhadeiras, não apenas a capacidade de levar ou não 
grandes cargas, ou mesmo o valor do combustível escolhido. 

Segundo o professor de Logística dos cursos do Senac 
EAD, Roberto Lange Rila, “é preciso observar itens como 
capacidade total de carga, ambiente em que o equipamento 
será operado (interno ou externo), peso dos itens a ser 
movimentados, espaço entre os corredores (diâmetro de 
giro para conseguir circular normalmente dentro do espaço 
disponível), tipo de carga, altura do empilhamento das 
cargas e tipo de piso onde a empilhadeira irá operar”. Além 
disso, ele ressalta a importância de essas análises serem 
feitas para qualquer categoria de empilhadeira. 

O especialista lembra também que cada segmento da 
indústria apresenta necessidades distintas para uso de 
empilhadeira industrial, demandando diferentes portes 
e quantidade de equipamentos tanto para o estoque de 
matérias-primas quanto de produtos acabados. 

Qual é a 
empilhadeira 
ideal? 
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A seguir, alguns dos principais comparativos entre os 
tipos de empilhadeiras mais usados no mercado, entre eles 
a combustão (diesel e gás) e elétrica:  

• Por não emitirem gases, empilhadeiras elétricas saem 
em vantagem em comparação às movidas a combustão 
quando se trata de uso em ambientes fechados. Por isso, 
também são comumente indicadas para uso em setores 
alimentício, hospitalar e farmacêutico.  

• Já as a combustão são indicadas para uso externo, 
embora as movidas a GLP e GNV possam ser 
utilizadas internamente desde que acompanhadas por 
catalisadores. 
 

• Entre as empilhadeiras a combustão, as movidas a GLP 
e GNV são as menos poluentes; enquanto as a diesel são 
as que mais poluem entre todos os tipos.  

• Empilhadeiras elétricas também costumam ser mais 
silenciosas em comparação aos outros modelos.  

• Modelos a gás conseguem elevar cargas por até 6 metros, 
com capacidade para suportar até 7 toneladas – perdendo 
apenas para as a diesel, que costumam ultrapassar 10 
toneladas. Empilhadeiras elétricas possuem capacidade 
similar, de 7 toneladas de carga.  
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• Eficientes, empilhadeira a gás também alcançam 
velocidades maiores em comparação com as que usam 
outras fontes de energia, podendo atingir até 21 km/h,  
a depender do modelo.  

• Empilhadeiras a combustão têm custo de manutenção 
mais baixo que elétricas, porque são modelos já há muito 
tempo no mercado – o que, na prática, significa mais 
peças disponíveis e mais técnicos especializados para 
atender a esse tipo de produto.  

• Empilhadeiras a combustão são mais robustas e 
conseguem se movimentar em pisos irregulares; já as 
elétricas são indicadas para operar em pisos secos e 
lisos e sem alterações. 
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Conte com profissionais especializados  
para ajudar você na escolha. 

A utilização do maquinário segue uma série 
de normas de segurança, estabelecidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
 
É preciso treinar operadores para que eles  
se tornem capacitados para a operação dessas 
máquinas. 

 
Tenha atenção redobrada com manutenção, 
revisão e vistoria técnica dessas máquinas, para 
garantir o bom funcionamento por mais tempo e 
evitar interrupções causadas por falha. 

Fique 
de olho!  
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Abastecimento de empilhadeiras: 
vantagens e desvantagens 
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Agora que você já conhece os diversos tipos de empilhadeiras, 
pode entender também um pouco melhor sobre os diferentes 
métodos de abastecimento. A praticidade e a eficiência de cada 
processo de abastecimento podem variar de acordo com o porte 
da empresa e a necessidade de cada negócio. 

Grandes empresas, em geral, possuem recursos para subsidiar 
estruturas de abastecimento maiores e mais modernas, enquanto 
as menores podem optar por algo mais prático dentro de seus 
limites de espaço, necessidade e orçamento. 

Aqui, vamos focar em três tipos, por serem os que 
apresentam mais dúvidas quando o assunto é abastecimento 
de empilhadeiras: os para modais a GLP, comumente usados no 
mercado e com mais opções, e os elétricos. 

Abastecimento a granel e pit stop 

O abastecimento de empilhadeiras a gás liquefeito de petróleo 
(GLP) pode ocorrer de duas formas. A primeira conta com um 
sistema de fornecimento de GLP a granel, sendo o combustível 
transferido diretamente do caminhão abastecedor para cilindros 
ou para um tanque fixo instalado em regime de comodato dentro 
da empresa, com volume dimensionado de acordo com as 
necessidades de consumo. 
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No abastecimento a granel, a empresa tem de manter contato 
direto com o fornecedor de gás, pois, quando os níveis de GLP 
estão baixos, é preciso solicitar o reabastecimento. Assim, um 
caminhão vai até o local do cliente e carrega os cilindros ou o 
reservatório da empresa. 

3

É uma das formas de abastecimento  
de empilhadeira com custo mais baixo,  
sendo uma opção interessante,  
dependendo do tamanho da empresa.”
Roberto Lange, professor de Logística do Senac EAD
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Já o pit stop é um sistema que veio para otimizar o 
abastecimento de empilhadeiras a gás, trazendo agilidade e 
segurança, como explica o professor Clodoaldo Lazareti, do 
Instituto Mauá de Tecnologia: “O sistema pit stop vem posterior ao 
abastecimento a granel no reservatório instalado na empresa, ou 
seja, é uma continuidade do processo de abastecimento, permitindo 
maior agilidade, sem a necessidade de receber o caminhão a cada 
vez que as empilhadeiras precisam ser reabastecidas”. 

Por eliminar a troca de cilindro da empilhadeira, o 
abastecimento pit stop traz maior segurança e ganho de 
produtividade por conta de o procedimento ser mais rápido do 
que a troca de vasilhames. Quando uma empresa opta por esse 
tipo de abastecimento, em geral, é preciso realizar alguns ajustes 
na planta industrial a fim de se adaptar ao modelo. 

Com o pit stop, as empilhadeiras são abastecidas por meio 
de um cavalete, com combustível GLP vindo de um reservatório 
de maior capacidade instalado na planta, ou diretamente 
da tubulação da rede de gás – tudo depende da instalação 
disponível na empresa. De tempos em tempos, o caminhão da 
fornecedora contratada para o abastecimento faz a recarga no 
reservatório, da mesma forma que ocorre no modelo a granel. 

3
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Conheça a Ultragaz Empilhadeiras

Um sistema de pit stop moderno. Isso resumo o que é 
a Ultragaz Empilhadeiras. Com uma arquitetura feita para 
permitir um abastecimento de empilhadeiras movidas a 
GLP rápido e prático, o sistema da solução conta com uma 
central instalada dentro da planta industrial.

Em resumo: sem troca de cilindros, sem perda de tempo.
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A solução conta com algumas vantagens únicas, como:

Principais diferenciais

 Tecnologia de inteligência embarcada 
que traz insights para divisão de custos 
e manutenção preventiva, por exemplo;

 Sistema de 
intertravamento que 
garante a segurança 
de colaboradores;

 Painel de 
operação assistida, 
para garantir o 
abastecimento de 
ponta a ponta.
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Abastecimento de empilhadeiras elétricas 

Em geral, as empilhadeiras elétricas usam baterias tracionárias 
como motor. Apesar de as baterias de lítio também estarem 
disponíveis hoje no mercado, as tracionárias são as mais 
comumente usadas em empilhadeiras elétricas, porque possuem 
uma liga de chumbo-ácido desenvolvida especialmente para 
garantir às empilhadeiras resistência e condutividade elétrica 
superiores se comparadas às baterias automotivas. 

Eduardo Makimoto, da AESA Empilhadeiras, ressalta que, 
ao escolher uma empilhadeira elétrica, é importante levar em 
consideração o gasto com energia – que pode ser elevado e 
variar de acordo com o carregador escolhido –, bem como o 
custo com a reposição da bateria.
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O diretor afirma também que as empresas que utilizam 
empilhadeiras elétricas devem possuir um local específico para 
armazenagem e recarga das baterias. “É preciso ter as chamadas 
‘salas de bateria’, que devem ser bem ventiladas, pois as baterias, 
em processo de recarga emitem, entre outros gases, o hidrogênio 
– que é altamente inflamável”.

 
Além dessas salas, esse tipo de máquina exige uma instalação 

elétrica robusta da empresa para comportar a corrente 
demandada pelos carregadores. Para Makimoto, o ideal para 
quem opta pelas elétricas é a adoção das baterias de lítio, porque 
dispensam as salas de bateria, e algumas já são capazes de 
atender a uma operação de três turnos apenas efetuando cargas 
de oportunidade. “Diferente das baterias de chumbo-ácido, as de 
lítio aceitam esse tipo de recarga sem que haja danos às células, 
além de apresentarem menor tempo de recarga e maior vida útil e 
não demandarem manutenção, uma vez que são seladas”, afirma. 

Para uma operação de três turnos, são 
necessárias cerca de três baterias tracionárias, 
sendo que cada uma possui um custo que chega 
a 30% do valor do equipamento. Lembrando que 
essas baterias têm vida útil de 3 a 5 anos.”
Eduardo Makimoto, da AESA Empilhadeiras
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Como escolher o modelo ideal? 
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Encontrar o modelo de empilhadeira que melhor se adapta ao 
negócio depende, basicamente, de elementos como necessidade, 
finalidade e orçamento disponível. Como já observamos, cada 
empilhadeira tem características específicas e são mais úteis a 
depender da atividade. 

Como afirma Makimoto, “Entre os diferentes tipos de 
equipamentos, não podemos dizer que um seja melhor que o 
outro. Existe o mais adequado para cada operação”. 

Lazareti, do Instituto Mauá de Tecnologia, acredita que cada 
empresa deve avaliar vários pontos antes de definir a compra ou o 
aluguel de um tipo de empilhadeira. “É difícil avaliar e julgar o mais 
adequado visto que são inúmeros cenários industriais e logísticos 
existentes. Isso vai do tipo de necessidade de cada ambiente/
fábrica/equipamento requerido. É importante também levar em 
consideração os tipos de abastecimento e o quanto cada um é 
mais eficiente e rentável para a operação da sua empresa”. 

O professor ressalta que todos os sistemas de abastecimento 
têm de obedecer às Normas Regulamentadoras (NRs) – desde o 
treinamento dos funcionários na operação às próprias operações, 
“onde existem riscos operacionais, procedimentos específicos de 
segurança de abastecimento, uso de EPIs, isolamento da área, 
logística de movimentação, entre outras”, afirma. 
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Makimoto corrobora com o acadêmico, afirmando que a 
análise prévia é essencial, já que uma mesma empresa pode usar 
diferentes tipos de empilhadeira dependendo da necessidade. 
O especialista lembra, ainda, que para manter todas as 
estruturas em funcionamento são necessários espaço, pessoas 
e manutenção – e tudo isso se traduz em custos operacionais. 
“Por isso, a importância de uma boa análise preliminar da 
operação no momento de definir o que será utilizado, para que 
não haja uso indevido de equipamento, que irá se traduzir em 
perda de eficiência”, conclui. 

28

M E N U



5

Pit stop da Ultragaz: 
abastecimento inteligente para 

empilhadeiras a gás 

29

M E N U



5

A Ultragaz é pioneira na distribuição de GLP. Presente há mais 
de oito décadas no mercado, desenvolve soluções para diversos 
segmentos industriais e empresariais. Nosso propósito é único: 
somar energias para mudar a vida das pessoas! Hoje, atendemos 
mais de 58 mil empresas, com presença em 22 estados. 

Para as empilhadeiras GLP, uma opção inteligente e prática 
oferecida às indústrias é o novo sistema de abastecimento que 
a Ultragaz desenvolveu: a Ultragaz Empilhadeiras. Disponível no 
mercado desde meados de 2021, o sistema é uma alternativa ao 
uso dos cilindros de GLP e mesmo a sistemas mais tradicionais de 
pit stop de abastecimento para empilhadeiras a gás. 

Além disso, ele oferece às indústrias uma tecnologia que 
permite maior controle nos processos de monitoramento de 
dados de consumo de cada unidade industrial – otimizando e 
modernizando o abastecimento. 
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Quer descobrir como a Ultragaz pode trazer 
maior eficiência, simplicidade e segurança à 

sua operação com empilhadeiras a GLP? 

Agende, sem compromisso, uma conversa  
com um de nossos especialistas.

QUERO FALAR COM UM CONSULTOR DA ULTRAGAZ

M E N U

http://solucoes.ultragazempresas.com.br/visita-tecnica-empilhadeiras/

