Maio de 2017 - Belo Horizonte - MG.
As novas abordagens para enfrentar a
pressão contínua dos custos operacionais
• A manutenção industrial centrada na conﬁabilidade
• O papel crucial dos softwares dedicados e da tecnologia de
automação
• A detecção antecipada de anomalia - vibração e temperatura

É neste cenário que a revista Minérios & Minerales estará
realizando o VIII Workshop de Redução de Custos na Mina
e Planta, em Maio de 2017, em Belo Horizonte, MG.

A despeito dos sinais que apontam para uma possível estabilização e alta moderada dos preços dos minerais e metais, a
demanda continua incerta no mercado global e no País, o que
signiﬁca que as minas e plantas continuarão operando sob
pressão contínua dos custos no futuro previsível.

Durante dois dias, as equipes técnicas das 200 Maiores
Minas Brasileiras estarão trocando suas experiências de
sucesso na busca de menores custos e maior produtividade, em parceria com os fabricantes, fornecedores e
prestadoras de serviços especializados - através de cases
reais de aplicação de novas abordagens, tecnologias e
processos.
A prioridade é maximizar o aproveitamento dos ativos
existentes.

Temas dos Paineis (Agenda Preliminar)

Especial - Painel “Barragens de rejeitos”

1. Gestão da manutenção industrial;
2. Lubriﬁcação;
3. Perfuração e desmonte com explosivos;
4. Cominuiçao (britagem + moagem);
5. Motores e sistemas elétricos;
6. Processos: ﬂotação, separação gravimétrica, etc.;
7. Diagnostico de anomalias vibrações e temperatura;
8. Automação & Softwares;
9. Gestão de frota móvel;
10. Pneus;
11. Combate à corrosão;
12. Reuso de agua;
13. Menor consumo de energia e combustível;
14. Flotação

“Novas tecnologias para monitoramento e reforço das
estruturas - manta com sensores eletrônicos; radar;
scanner; drones; software para modelagem de
realidade; etc.”

Comitê Coordenador
A agenda de todas as palestras é organizada pelo Comitê
Coordenador, que elege os programas e projetos de
sucesso realizados por mineradoras visando à redução de
custos operacionais e melhorias de produtividade na
mina e na planta.
Tecnologia + Equipamentos e Sistemas + Serviços

Formato de apresentação das palestras
04 x palestras de 05 minutos, formando 01 x painel em
torno de um tema, seguido de perguntas do publico.
ou
Palestras individuais de 15 minutos, seguido de sessão
de perguntas do publico.
A formação dos painéis de diversas palestras e a escolha
das palestras individuais é de responsabilidade exclusiva
do Comitê Coordenador.

Fornecedores de equipamentos, sistemas e tecnologia
podem apresentar palestras patrocinadas:
A palestra poderá ter até 05 minutos, e apresentadas em
um painel de temas correlatos de várias empresas, e
terão uma sessão ﬁnal de perguntas do público;
Ou a palestra poderá ser individual, com duração de até
15 minutos;
As palestras patrocinadas também precisam ser validadas pelo Comitê Coordenador; somente aplicações reais
efetuadas em mina ou planta serão aceitas no workshop.

Informações:

(11) 3895.8590

comercial@m3editorial.com.br
www.revistaminerios.com.br

(*) A premiação do 19º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica
será realizada na noite do primeiro dia do Workshop

