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Crédito da capa: planta fabricada pela CDE, modelo M2500 E4X instalado em 
produtora de areia na região Sul do País 
(Foto – CDE Global) 
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EDITORIAL

Quando a Rio Tinto concluiu no ano passado a expansão de 
Pilbara para 360 milhões t/ano de minério de ferro, os traba-
lhos cumpriram o cronograma e os custos tiveram redução sig-
nificativa tomando como referência as estimativas originais. Foi 
um dos maiores projetos de mineração realizados na Austrália, 
a um investimento de capital de US$ 14,7 bilhões, priorizando a 
expansão do porto e das instalações de embarque, infraestrutu-
ra adicional de ferrovia e energia elétrica, e ampliação das facili-
dades nas minas e plantas.  Segundo Warrick Ranson, diretor de 
Produtividade, Tecnologia e Inovaçao da Rio Tinto, o aporte de 
tecnologia e inovação desempenhou papel crucial neste empre-
endimento, além de colaboração entre as parceiras envolvidas.

Segundo relatou o jornalista John Chadwick, que fundou a re-
vista International Mining, parceira editorial da revista Minérios & 
Minerales, “na Austrália Ocidental, a divisão de minério de ferro 
da Rio Tinto opera 15 minas, 1.700 km de ferrovia, quatro portos 
e três estações de energia elétrica na extensa região de Pilbara. 
Existe um Centro de Operações que comanda as operações, a 
1.500 km de Perth, apoiado por um sistema abrangente de auto-
mação que monitora as atividades.  

Esses conceitos fazem parte do programa Mine of Future, que 
começou em 2008, incorporando o enorme potencial da automa-
ção, inspirado nas conquistas de indústrias como a aeronáutica e 
a de alimentos, levando a processos inusitados para a identifica-
ção, extração e transporte de minerais. Empresas parceiras como 
Metso CISA, Caterpillar, Atlas Copco e Schneider Electric deram 
importantes contribuições.

A mineradora australiana é a operadora da maior frota de ca-
minhões autônomos do mundo — 69 deles trabalhando em três 
sítios. E a rede ferroviária Autohaul  será a primeira que se co-
nhece para transporte pesado de longa distância, embora sua im-
plantação esteja atrasada. O sistema tem potencial para reduzir 
duas horas do tempo de percurso, por trem e por dia. Vai eliminar 
ainda 70 mil km de tráfego rodoviário para levar os operadores de 
trem a postos de troca de turno.

O Automated Drilling System-ADS está operando em sete per-
furatrizes na mina West Angela, que já acumularam 2 milhões m 
de furos, com 10% a mais de produtividade quando comparado 
com equipamento com operador. É a única mina do mundo a 
operar com perfuratrizes automatizadas em tempo integral. Ou-
tras minas da região de Pilbara, como Yandicoogina, vão introdu-
zir esse processo.

Rio Tinto está obtendo ganhos ao reduzir investimento de ca-
pital e custo operacional, ao utilizar menos mão de obra, elevar 
a taxa de utilização dos equipamentos, melhorar a recuperação 
do corpo mineralizado, e controlar a variação dos processos e o 
consumo de matéria prima. Há resultados expressivos também 
nos índices de segurança e saúde dos trabalhadores. A frota de 
caminhões autônomos superou a frota tripulada em produtivida-
de — em 12% na média, cortando em 13% os custos de carrega-
mento e transporte.

Há avanços no Sistema de Automação na Mina —MAS, sigla 
em inglês, que está’ aperfeiçoando um dispositivo ultrassônico 
que poderá ser enterrado num depósito mineral para gerar ima-
gens em 3D em tempo real. Essa imagem em 3D compara o mo-
delo geológico obtido dentro da cava com os modelos de blocos a 
serem minerados, gerados via GPS, permitindo avaliar o minério 
a ser extraído em camadas medidas em metros. No estágio atual 

o avanço tecnológico da mineração australiana
do sistema, já é possível visualizar não só o depósito mineral, mas 
toda a mina, facilitando a alocação de equipamentos para a ex-
tração do minério.

O modelo geológico assim otimizado, as limitações operacio-
nais da mina, os custos operacionais e as receitas geradas pelo 
minério extraído — todos esses dados são alimentados aos “cé-
rebros” que comandam as perfuratrizes automatizadas. Ao exe-
cutar os furos, elas seguem um plano de fogo refinado, retroa-
limentando as taxas de penetração atingidas de volta ao MAS. 
Amostragens dos cones de desmonte são feitas e transmitidas 
ao MAS, ajustando as cargas de explosivos. Esta informação é 
repassada a um caminhão de bombeamento de explosivos, que 
vai administrar quantidades precisas de explosivo nos furos. O 
desmonte é feito e os caminhões autônomos ou tripulados são 
carregados. Os caminhões são rastreados, bem como o minério 
transportado e sua origem, na medida que este segue seu trajeto 
de processo dentro da planta.

A distribuição de partículas obtida nesse minério é comparada 
aos índices projetados, possibilitando ajustar os parâmetros ge-
ológicos no modelo de otimização de desmonte. E assim o ciclo 
continua.  Esse grau de input tecnológico nas operações da Rio 
Tinto em Pilbara são impressionantes, sem dúvida. Os seus con-
correntes que se cuidem

Operação da Rio Tinto em Pilbara, na Austrália
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 X Filtragem é a forma de eliminar o uso de 
barragens e melhorar a segurança nas 
minerações.

 X Os filtros fornecem maior aproveitamen-
to de água totalmente limpa para a  
reutilização no processo.

 X O consumo de eletricidade é muito baixo 
para um elevado volume de produção, 
reduzindo o custo operacional.

Excelência em Mineração

Minexcell
Endereço:  Avenida Luiz Paulo Franco, 500,  
  sala 1301, Belvedere - 
  Belo Horizonte/MG, 30.320-570.
Telefone:  (31) 3267-0037 
E-mail:		 info@minexcell.fi
Website:	 www.minexcell.fi
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COLUNA DO MENDO

Por José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

Como bem destaca a Adimb - Agência para 
o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 
Mineral Brasileira – da qual tive o orgulho 
de, em representação do Instituto Brasileiro 
de Mineração - Ibram e juntamente com o 
Ministério de Minas e Energia/DNPM e do 
então Ministério da Ciência e Tecnologia, 
ser um dos fundadores –, em sua recente 
e oportuna publicação “Pesquisa Mineral 
e Mineração para Todos”, lançada no VII Si-
mexmin, em Ouro Preto, MG, em maio do 
corrente ano – por sinal um grande suces-
so! –, “A pesquisa ou exploração mineral é 
a primeira fase do ciclo de vida do depósi-
to, que, em geral, tem início com a visita de 
um geólogo a uma ocorrência mineral”.
E continua a Adimb: “A execução da pes-
quisa ou exploração mineral inclui ativida-
des de procura, localização e delimitação 
de áreas mineralizadas, bem como de qua-
lificação e quantificação das reservas exis-
tentes. Para terem interesse econômico, 
essas mineralizações devem possuir volu-
me e teores que permitam a realização de 
uma lavra rentável. Assim, toda mina tem 
o seu início em um projeto de pesquisa, 
porém, nem todos os projetos de pesqui-
sa se tornam minas. A pesquisa mineral 
pode visar minerais não metálicos de uso 
industrial, materiais para construção civil, 
metais ferrosos (ferro e manganês), metais 
preciosos (ouro e prata), metais básicos 
(níquel, cobre, zinco e chumbo), diamante, 
pedras coradas, fertilizantes inorgânicos, 
combustíveis fósseis, minerais radioativos 
e água mineral, dentre outros. A pesquisa 
mineral pode ser realizada em diferentes 
situações, como: 1.buscar um recurso mi-
neral de interesse em uma área onde esse 
recurso nunca foi explorado; 2.buscar no-
vos depósitos em uma área onde a ocor-
rência do recurso mineral já é conhecida; 
3.ampliar as reservas de um depósito que 
já está sendo lavrado. A taxa de sucesso da 
exploração mineral (para metais ferrosos, 
metais preciosos, metais base e diamante) 

está mais do que na hora de estimular a pesquisa 
mineral no brasil

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUfMg, 1961. Ex-aluno Honorário da Escola de Minas de ouro Preto. Presidente da j.Mendo Consultoria ltda. 
Fundador e Presidente do Ceamin - Centro de estudos Avançados em mineração. Vice-Presidente da ACminas - Associação Comercial e empresarial de mi-
nas e Presidente do Conselho empresarial de mineração e siderurgia da entidade. Coordenador, como diretor do Bdmg, em 1976, da fundação do instituto 
Brasileiro de mineração - bram. Como representante do ibram, um dos 3 fundadores da Adimb - Agência para o desenvolvimento tecnológico da indústria 
mineral Brasileira. ex-Conselheiro do Cetem - Centro de tecnologia mineral do ministério da Ciência, tecnologia e inovação.

é extremamente baixa para a pesquisa ci-
tada no item 1. Estima-se que, nesse caso, 
menos de uma em cada 1.000 ocorrências 
minerais se torne uma mina. Além disso, a 
pesquisa mineral é um processo muito len-
to. Quando uma ocorrência promissora é 
descoberta, leva-se de 7 a 10 anos para se 
iniciar as atividades de lavra. Em alguns ca-
sos, pode demorar mais tempo, dependen-
do de uma série de fatores, como a dispo-
nibilidade de recursos financeiros a serem 
investidos, a existência de infraestrutura e, 
principalmente, a aprovação do projeto pe-
los órgãos ambientais nas esferas federal, 

estadual e municipal”.
O fato, como destaca a Adimb, de a taxa de 
sucesso na exploração (pesquisa) mineral 
ser extremamente baixa – “menos de uma 
em cada mil ocorrências minerais se torne 
uma mina” –, aconselha e recomenda que 
estimulemos a alocação de recursos finan-
ceiros para esta etapa inicial e primordial da 
Mineração.
Na esteira desta visão da necessidade de 
virmos à estimular a pesquisa mineral no 
nosso País, volto aqui a defender a neces-
sidade e a importância de passarmos a 
considerar, para todos os efeitos práticos, 
a descoberta de uma jazida mineral e sua 
definição como uma inovação tecnológica 
radical.
E, a meu ver, argumento para tanto nós 

temos, com já destaquei na “Coluna do 
Mendo” publicada na nossa querida 
“Minérios” em sua edição de setembro/
outubro de 2006, que aqui rememoro: “ 
‘Mas, afinal, o que é inovação?’, pergunta 
a Revista Veja (Edição 1969, ano 39, nº 
32, 16 de agosto de 2006, Página Ama-
relas - Carlos Rydlewski) ao físico Carlos 
Henrique de Brito Cruz, diretor científico 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP), ex-Reitor 
da Unicamp, que responde: ‘Uma em-
presa inova quando coloca no mercado, 
com êxito, produtos, serviços ou proces-
sos que não existiam anteriormente. Essa 
é uma inovação radical. É possível inovar 
também modificando alguma caracte-
rística de algo que já existe. Chamamos 
de inovação tecnológica aquela que se 
baseia no conhecimento científico para 
sua realização’ (nossos os destaques). E 
o que é colocar uma jazida mineral no 
mercado, sabendo-se que antes de ter 
sido revelada sua existência ela era um 
produto que ‘não existia’? É exatamente 
o que o físico Carlos Henrique de Brito 
Cruz define como ‘inovação radical’, ou 
seja, ‘a colocação no mercado, com êxito, 
de um produto (a jazida mineral) que não 
existia anteriormente (pelo menos para 
o mercado)’ e cuja revelação teve como 
fundamento o conhecimento científico, 
como bem destaca o citado professor”.
Como se vê, a descoberta de uma jazi-
da mineral é uma inovação tecnológica 
radical, e, sempre, em benefício do País, 
devendo, pois, fruir todos os benefícios 
conferidos à PD&I. Assim, no momento 
em que, no Brasil, estamos desafiados à, 
com sucesso, revertermos a maior crise 
econômica da nossa História (segundo a 
opinião da maioria dos analistas econô-
micos), temos a convicção de que consi-
derar a descoberta de uma jazida mineral 
PD&I é um pleito coerente, justo e esti-
mulador à concretização do incremento 
da Pesquisa Mineral, ou seja, à geração 
de novas jazidas minerais, que irão au-
mentar o ativo patrimonial da Nação.
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COMMODITIES 

o fim do ciclo de baixa pode estar mais próximo do que 
se imagina 

Economista faz uma análise 3D e acredita em 
reversão da tendência atual 

As oscilações no preço das commodities, como o petró-
leo, minério de ferro, ouro e outros, tem impactos signi-
ficativos diretos e indiretos na economia brasileira. Os 
ventos externos nos últimos anos não têm sido muito fa-
voráveis, com a queda brusca no preço das commodities 
associada a decisões equivocadas na política econômica, a 
desaceleração econômica enfrentada no país se viu ainda 
mais intensificada.

De acordo com o economista e especialista em investi-
mentos, Richard Rytenband, por se tratar de uma econo-
mia dependente da venda de produtos básicos e de baixa 
complexidade produtiva, os termos de troca têm tido um 
comportamento volátil nas últimas décadas no Brasil, al-
ternando bons e maus momentos.

“Essa volatilidade é atribuída ao fato, principalmente, 
de não haver uma diversificação nos últimos anos em in-
vestimentos no setor que fossem capazes de agregar valor, 
entre os preços que exportamos e o preço dos bens que 
importamos. No entanto, apesar dos desafios enfrentados 
neste momento, o cenário começa a indicar que uma re-
versão deste ciclo de queda pode estar mais próximo do 
que se imagina”, destaca Richard Rytenband.

Para quem deseja compreender melhor o funciona-
mento destes ciclos e o que está por trás destes grandes 
movimentos que afetam a economia global, o economista 
destacou aspectos principais a acompanhar, denominado 
por ele, análise em 3D, em que são avaliadas a dimensão 
do Fundamento, Sentimento e Ação dos Preços das com-
modities:

1. Fundamentos
Os principais bancos centrais do mundo para enfrentar 

as forças deflacionárias estão recorrendo a taxas de juros 
negativas, o que desvaloriza as moedas nacionais e aumen-
ta a liquidez do sistema financeiro mundial.

Este movimento é extremamente favorável a ativos e pa-
íses considerados de maior risco, ou seja, bom para emer-
gentes e commodities.

Pelo lado da dinâmica da oferta e demanda, o atual ciclo 
de baixa está eliminando do mercado os produtores margi-
nais, os que possuem os piores custos de produção, o que 
sinaliza uma redução futura da oferta, ao mesmo tempo 
que a demanda, mesmo com o baixo crescimento global se 
mantém estável, com leve tendência de alta.

Após anos de descompasso entre oferta e demanda, os 
mercados caminham para um equilíbrio nos próximos tri-
mestres.

2. Sentimento
Com um ciclo de baixa longo e agudo, as apostas na que-

da dos preços das commodities atingiram patamares re-
cordes este ano, principalmente por parte dos chamados 
Fundos Hedge.

Com tantas apostas na baixa, muitas commodities se tor-
naram muito vulneráveis a qualquer tipo de notícia favorá-
vel, como no caso visto nas últimas semanas no petróleo 
e no minério de ferro, que apresentaram fortes rallys de 
altas, em grande parte provocados pelo fechamento de po-
sições de vendas.

3. Ação dos Preços
Após anos muitas commodities como o ouro, petróleo e 

minério de ferro começam a sinalizar uma quebra da ten-
dência de baixa que vigorava até então.

A análise 3D sinaliza que os anos de baixa nas commodi-
ties podem estar chegando ao fim, com uma formação de 
um fundo importante de médio prazo, o que vai impactar 
positivamente a economia brasileira nos próximos meses 
e anos.

Empilhadeira operando na mina Brucutu, da Vale
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Para fazer seu trabalho bem, você precisa de equipamentos que movimentem 
materiais pelo canteiro de obras o mais eficientemente possível. De construções 
comerciais e residenciais até trabalhos em aço e madeiramento, os manipuladores 
telescópicos JLG® são a solução. Nossas máquinas ajudam você a erguer cargas mais 
alto e mais longe. O resultado é um dia de trabalho mais produtivo.

Deixe-nos ajudá-lo. Acesse www.jlg.com/pt-br/JLG-TH-1
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CIMENTO - I

Votorantim Cimentos inaugura fábrica no Pará
Unidade recebeu investimento de, aproximada-

mente, R$ 860 milhões

A Votorantim Cimentos inaugurou em junho uma 
nova fábrica no Estado do Pará, no município de Pri-
mavera, localizado a 194 km da capital e com cerca 
de 10 mil habitantes. Com investimento estimado em 
R$ 860 milhões, a unidade terá capacidade de produ-
ção de 1,2 milhão t/ano de cimento, da marca Poty, 
e abastecerá o mercado das regiões Norte e Nordes-
te. “A fábrica de Primavera é parte de um importante 
plano de investimento da Votorantim Cimentos. Mes-
mo diante do cenário desafiador, seguimos em frente 
com a visão de longo prazo e a confiança no desenvol-
vimento do país e principalmente da região Norte”, 
explica o diretor-presidente da Votorantim Cimentos, 
Walter Dissinger.

Durante a fase de construção da fábrica foram gera-
dos 1,2 mil postos de trabalho. Com o início da opera-
ção, são criados 270 empregos diretos e indiretos, dos 
quais 80% são paraenses.

Apoio à comunidade
A Votorantim Cimentos investiu no desenvolvimen-

to socioeconômico de Primavera, com investimentos 
sociais voluntários e também por meio do Acordo de 
Cooperação Técnica, assinado em 2011 entre a em-
presa, o Instituto Votorantim e a prefeitura municipal, 
envolvendo ações nas áreas de infraestrutura pública, 
planejamento urbano, saúde, educação e qualificação 
da gestão pública municipal, além de fomento a ca-
deias produtivas.

 As iniciativas previstas no Acordo e de seu Plano de 
Investimento Social Externo superam R$ 10 milhões 
investidos no município. Entre elas, a reconstrução de 
uma nova estrutura para a Biblioteca Municipal Ruth 
Passarinho e a reforma e ampliação das escolas mu-
nicipais José Pereira Gomes e Manoel Antonio Leite, 
todas entregues para a população em 2015. 

A construção do Centro Municipal de Saúde, com 
capacidade de seis mil atendimentos mensais, tam-
bém é um compromisso firmado por meio do Acor-
do. O empreendimento será inaugurado no segundo 
semestre de 2016 e representa um investimento de 

Construção da fábrica gerou 1,2 mil empregos e na operação são 270 postos de trabalho, ente diretos e indiretos

Fo
to

s:
 V

ot
or

an
tim

 C
im

en
to

s



www.revistaminerios.com.br | ABRIL | 2016 | 11

R$ 2,3 milhões. No local, 
a população terá acesso a 
consultas médicas e odon-
tológicas, atendimento de 
urgência e emergência, 
além de exames labora-
toriais, Raio-X e ultrasso-
nografia. A abertura da 
unidade contribuirá para 
redimensionar o acolhi-
mento à população que 
procura o Sistema Único 
de Saúde (SUS), uma vez 
que o Centro de Diagnós-
tico, que presta serviços 
mais complexos, atualmente é responsável também por suprir a demanda de urgência e emergência. O projeto 
do Centro de Saúde, idealizado pela Prefeitura de Primavera, segue as normas técnicas estabelecidas pelo Mi-
nistério da Saúde. O conselheiro estadual da juventude em Primavera, Klleverton Sousa Reis, 21 anos, acredita 
que o Centro de Saúde irá facilitar a vida dos moradores. “Estávamos carentes de um reforço no atendimento 
à saúde. Com a construção dessa unidade, a população terá um melhor suporte do município”, disse.

 Além disso, a Votorantim Cimentos disponibilizou uma ambulância para a cidade e investiu na elaboração do 
Plano Diretor Municipal, por meio do programa Apoio à Gestão Pública. Integra ainda o Acordo de Cooperação 
Técnica o programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE), que visa contribuir para a melhoria da edu-

www.tegaindustries.com.br (31) 3267-8676vendas.brasil@tegaindustries.com

ANÁLISE
DEM

REVESTIMENTO
EM BORRACHA

REVESTIMENTO
TEGA COMBI LINING

REVESTIMENTO
HÍBRIDO

TECNOLOGIA
EM SCANNING

REVESTIMENTOS PARA MOINHOS

Obra do centro de saúde que será entregue para a prefeitura  de Primavera
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cação pública nos municípios nos quais a Votorantim 
Cimentos atua. Já o programa VIA tem como proposta 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida de 
crianças e adolescentes, em situação de vulnerabili-
dade social.

Para fomentar o desenvolvimento das pequenas ca-
deias produtivas, a Votorantim Cimentos de Primavera 
criou, por meio do acordo, uma cooperativa agrícola 
para aprimorar as condições de trabalho e geração de 
renda para os agricultores familiares da Cooperativa 
de Agricultores Familiares de Primavera (Cooprima). 
A Votorantim Cimentos estimula também a qualifica-
ção das mulheres da Associação das Famílias Unidas 
de Jabaroca – Flor do Campo, por meio de cursos de 
capacitação para as associadas aperfeiçoarem a pro-
dução artesanal de peças em cerâmica. 

Participam da solenidade de inauguração, o gover-
nador do Pará, Simão Jatene, a prefeita de Primavera, 

Cleuma Maria Bezerra de Oliveira; Walter Dissinger, 
presidente da Votorantim Cimentos, e Fabio Ermírio 
de Moraes, membro do Conselho de Administração da 
Votorantim S.A., além de outras autoridades.

 “Nosso objetivo é trazer investimentos para gerar 
ainda mais crescimento para o Estado. Os empreen-
dimentos que vêm para o Pará com a perspectiva de 
agregar valor aos nossos recursos naturais, de verti-
calizar a produção e de transformar cada vez mais as 
nossas riquezas aqui mesmo, precisam ser festejados. 
A cada dia mais eu me convenço que o caminho para 
enfrentarmos a pobreza e a desigualdade é através 
do aumento da produção, do emprego e da geração 
de renda”, afirma o governador Simão Jatene sobre 
a inauguração da fábrica da Votorantim Cimentos no 
Pará.

 “O município recebe de braços abertos a fábrica da 
Votorantim Cimentos, que chegou 
para fortalecer ainda mais a econo-
mia da região, gerar mais emprego 
e elevar a renda”, comemora a pre-
feita Cleuma Maria Bezerra de Oli-
veira.  

Presente no negócio de materiais 
de construção (cimento, concre-
to, agregados e argamassas) desde 
1933, a Votorantim Cimentos pos-
sui capacidade produtiva de 56,8 
milhões t de cimento/ano e está 
presente em 14 países: Brasil, Ar-
gentina, Bolívia, Canadá, Chile, Chi-
na, Espanha, Estados Unidos, Índia, 
Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e 
Uruguai.

Luis Jorge Maingon Velasco, gerente da fábrica de Primavera; Cristiano Carvalho Brasil, dire-
tor de Operações Centro-Norte da Votorantim Cimentos; Paulo Ermírio de Moraes Macedo, 
acionista da Votorantim S.A.; Simão Jatene, governador do Pará; Andre Ermírio de Moraes 
Macedo, acionista da Votorantim S.A.; Walter Dissinger, diretor-presidente da Votorantim Ci-
mentos; Cleuma Maria Bezerra de Oliveira; prefeita de Primavera; Paulo Henrique de Oliveira 
Santos, presidente do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos; Fabio Ermírio de 
Moraes, membro do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos; e Israel Nogueira 
Fogli, supervisor Administrativo da fábrica

Com investimento de R$ 860 milhões, a unidade tem capacida-
de de produção de 1,2 milhão t/ano de cimento, da marca Poty, 
e abastecerá o mercado das regiões Norte e Nordeste
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Focada em qualidade, a GEOSOL se 
caracteriza pela versatilidade e 
dinamismo ao entender e atender às 
necessidades de cada um de seus 
clientes. Com soluções de sondagens 
personalizadas, se tornou referência 
para as principais empresas de 
mineraçãomineração e se destaca pelo 
compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e seguro da atividade 
mineral.

Focada em qualidade, a GEOSOL se 
caracteriza pela versatilidade e 
dinamismo ao entender e atender às 
necessidades de cada um de seus 
clientes. Com soluções de sondagens 
personalizadas, se tornou referência 
para as principais empresas de 
mineraçãomineração e se destaca pelo 
compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e seguro da atividade 
mineral.

VERSATILIDADE E
SOLUÇÕES EM
SONDAGENS

PERSONALIZADAS

indústria de cimento investe no 
médio prazo

Setor espera que medidas no cenário político-econômico 
resultem na retomada da economia e do crescimento da 

construção civil. Boa notícia é que País ainda possui alto dé-
ficit habitacional, carências gigantescas em infraestrutura e 

baixo consumo per capita de cimento 

Guilherme Arruda

Impactado pela crise político-econômica que afeta o País, as 
vendas de cimento para o mercado interno brasileiro no primeiro 
trimestre de 2016 atingiram 13,9 milhões t, uma queda de 14,7% 
em relação a igual trimestre de 2015. Segundo projeções do Sin-
dicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), a previsão é de 
uma queda em torno de 15% nas vendas de cimento em 2016, 
ficando abaixo das 60 milhões t. Caso isso ocorra, o recuo ficará 
acima de 2015, que foi de 9,2%. 

Por outro lado, a necessidade de melhorias na área de infraes-
trutura em todo o País, o déficit habitacional e de saneamento 
básico; e a retomada de obras paralisadas reascendem a espe-
rança do setor a longo prazo. Sendo assim, especialistas afirma 
que os aportes recentes para aumento da capacidade e em novas 
unidades não serão em vão. Na última década, de 2005 a 2015, a 
indústria de cimento brasileira aumentou a sua capacidade pro-
dutiva de 60 milhões t para 90 milhões t.  Atualmente, o setor 
opera abaixo dos 70% de utilização da capacidade instalada. 

De acordo com José Otavio Carvalho, presidente da Snic, o se-
tor foi afetado, principalmente, pela paralização de obras de mo-
radia e infraestrutura.  Segundo ele, diversas obras em todo o 
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País estão paradas e sem perspectiva de reinício a 
curto prazo.

Somado a isso, tem-se o aumento da energia elé-
trica, dificuldades para o acesso ao crédito (custo do 
capital) e a alta do combustível. Segundo Carvalho, 
atualmente, as companhias gastam mais para produ-
zir cimento quando comparado com anos anteriores 
e têm tido dificuldade para repassar os custos para 
os consumidores em função da queda da demanda. 

As vendas de cimento acumuladas no período de 
janeiro a maio de 2016 alcançaram 23,2 milhões t. 
Na comparação com igual período de 2015 caíram 
13,9%. As vendas acumuladas nos últimos doze me-
ses ( junho de 2015 a maio de 2016) atingiram 61 mi-
lhões t, uma retração de 11,3% sobre igual período 
anterior ( junho de 2014 a maio de 2015).

No primeiro trimestre, todas as regiões do País ti-
veram queda nas vendas de cimento, segundo os da-
dos do Snic, com destaque para os recuos de 22,8% 
no Centro-Oeste, 16,3% no Sudeste e 15,3% no Nor-
deste. O desaquecimento do setor de construção 
civil também influenciou negativamente a venda de 
aços longos, que como o cimento também são am-
plamente empregados nas obras de construção civil. 
No primeiro bimestre, os negócios com o insumo ca-
íram 14,5% sobre o mesmo período no ano passado.

raio-x do setor
Componente básico do concreto, que é o material 

mais consumido no planeta depois da água, a pro-
dução de cimento é um dos indicadores de desen-
volvimento do país. Isto porque o insumo é utilizado 
intensamente pelo setor de construção civil para a 
construção de estradas, pontes, indústrias, residên-
cias, estabelecimentos comerciais, ou seja, empre-
endimentos que demandam muitos materiais, mão 
de obra e produtos acabados.

 Neste cenário, as empresas de cimento investem 
no aumento de suas capacidades e puxam, conse-
quentemente, o consumo de insumos de base-mine-
ral utilizados para a sua fabricação, como calcário, 
argila e gipsita (gesso). Proporcionalmente, o calcá-
rio apresenta maior participação na combinação de 
substâncias exigidas para a produção de cimento, 
calculando-se uma relação da ordem de 1,4 t de ro-
chas calcíticas para cada tonelada de cimento pro-
duzida.

Nos últimos 10 anos, a indústria brasileira de ci-
mento dobrou de tamanho, passando da 10ª coloca-
ção em consumo no mundo para o 4º lugar, ficando 
atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Em 

2010, por exemplo,  o mercado doméstico consumiu 
59 milhões t. Em 2011 com 64 milhões e, em 2012, 
com 68 milhões.

O parque industrial cimenteiro do Brasil é forma-
do por mais de 20 grupos, onde se destacam: Voto-
rantim, João Santos, Cimpor, Intercement, Lafarge-
Holcim, Nassau, Mizu, Tupi, CSN, Grupo Brenand, 
Ciplan, Itambé, entre outros. 

 
votorantim irá manter investimentos
De acordo Walter Dissinger, presidente da Votoran-

tim Cimentos, a empresa irá manter os investimen-
tos programados para os próximos anos. Apesar da 
queda da demanda, a empresa, maior produtora de 
cimento do País, optou em seguir com seus aportes 
em função dos bons resultados do seu programa de 
cortes de custos operacionais e aumento da eficiên-
cia produtividade. 

No ano passado, a companhia iniciou a operações 
da planta de Edealina, que recebeu aportes de R$ 
600 milhões, possui uma capacidade produtiva anu-
al de 2 milhões t de cimento e será abastecida com 
o calcário explorado na mina Boa Vista, localizada 
próxima a fábrica e com vida útil estimada em 45 
anos. No depósito, a empresa pretende extrair cerca 
de 12 mil t do minério por dia, que processado com 
argila e corretivos dará origem ao clínquer, principal 
matéria-prima para a fabricação de cimento. 

 No âmbito internacional, a cimenteira dará con-
tinuidade ao seu programa de investimento que vai 
até 2018, com expansões nos Estados Unidos, Argen-
tina, Turquia e uma nova unidade na Bolívia. 

As vendas de cimento acumuladas no período de janeiro a 
maio de 2016 alcançaram 23,2 milhões t
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Dosagem de micro ingredientes

Interessado em automatizar a dosagem e 
pesagem dos seus micro ingredientes?

A Zeppelin Systems Latin America apresenta o 
estação para pesagem automática on-

line de micro ingredientes.

Consiste basicamente de silos de armazenagem, 
roscas de dosagem e balança móvel. Os silos 
podem ser abastecidos manualmente ou por 
transporte pneumático.

A balança móvel coleta os produtos dosados 
através de roscas e os descarrega na moega 
central para a partir deste ponto serem 
transportados até o seu destino.

-Precisão de pesagem

-Repetibilidade e rastreabilidade

-Aumento de produtividade

-Redução de perdas por manuseio inadequado

Não deixe de consultar a Zeppelin para qualquer 
projeto de manuseio de matérias-primas.

MicDos 

Principais Vantagens:

Coprocessamento transforma lixo 
industrial em combustível  

De acordo com o diretor de Tecnologia da Associação Brasileira de Ci-
mento Portland (ABCP), Yushiro Kihara, em 2015, a indústria de cimento 
do Brasil destruiu (coprocessou) cerca de 1,5 milhão t de resíduos, repre-
sentando uma substituição de 13,4% da matriz de combustíveis do setor. 
Contudo, a indústria cimenteira brasileira possui um potencial de destrui-
ção de resíduos de aproximadamente 2,5 milhões t. A indústria do cimento 
do Brasil também coprocessou mais de 350 mil t de pneus. Esse número 
equivale à cerca de 60.270 mil pneus automotivos inservíveis destruídos. 

  O coprocessamento é a tecnologia em que o mesmo forno que 
é usado para fazer cimento é também utilizado para destruir resíduos e 
material inservível. Neste processo, os resíduos industriais e os pneus são 
usados como combustíveis da chama dos fornos e também substituto de 
matéria prima (componentes do calcário e da argila).

Esse processo é totalmente controlado por agências ambientais e não 
altera a qualidade do cimento. Ao contrário, é uma tecnologia consagra-
da mundialmente e uma das responsáveis para que a indústria cimenteira 
brasileira seja considerada hoje uma das mais ecoeficiente do mundo, de 
acordo com o WBCSD – CSI. Essa é uma alternativa significativa para a des-
truição segura de resíduos causadores de passivos ambientai e doenças. O 
coprocessamento também contribui para mitigação das emissões de CO2.

  Este foi um dos temas abordados durante o 7º Congresso Brasilei-
ro do Cimento, que aconteceu nos dias 20 a 22 de junho, em São Paulo. A 
Supremo Secil, do grupo português Secil, que atua há mais de 90 anos na 
indústria de cimentos, participou do evento com alguns dos seus principais 
executivos. No primeiro dia, Luiz Taliberti, COO da Supremo Secil Cimen-
tos no Brasil, apresentou o projeto da planta de Adrianópolis, inaugurada 
em dezembro e considerada uma das modernas do mundo. Rodrigo Bri-
to, Vitor Vermelhudo e Angela Nunes, da Secil de Portugal, falaram sobre 
“Performance de Cimentos Compostos com a Adição de Calcário”. Angela 
Nunes é reconhecida internacionalmente como uma das maiores especia-
listas em cimento e suas aplicações. Maria João Botelho e Jose Manuel 
Palma-Oliveira, da Secil de Portugal, e Luana Mariana Silva, da Supremo 
Secil do Brasil, apresentaram o tema “Porque os Combustíveis na Produção 
de Cimento são tão Controversos e Como Ultrapassar esse Problema: Unir 
o Envolvimento da Comunidade à Pesquisa Científica”. E Antonio Lucas, da 
Supremo Secil do Brasil, apresentoua palestra “Influência da Adição de En-
xofre sobre o Polimorfismo da Alita do Clínquer de Cimento Portland”.

Grupo Secil possui unidades em Adrianópolis (PR) e Pomerode (SC)
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mineração serra Verde irá investir r$ 1,2 bilhão 
em Minaçu 

Detentora de um projeto de terras raras em Mi-
naçu, minérios utilizados na produção de baterias, 
motores e peças para equipamentos eletrônicos, a 
Mineração Serra Verde (MSV) planeja colocar em 
operação, até 2017, a sua planta de beneficiamen-
to, com capacidade de produzir até 10 mil t por 
ano. A previsão é de que seja investido no empre-
endimento cerca de R$ 1,2 bilhão em dez anos.

No final de 2015, durante uma reunião 
com representantes da comunidade, po-
líticos e autoridades, a direção da MSV 
reforçou o seu compromisso para que o 
setor de mineração continue a contribuir 
para o fortalecimento social, econômico, 
ambiental de Minaçu. Os representantes 

da empresa lembraram que a boa infraestrutura 
local e a mão de obra qualificada são fatores im-
portantes para o desenvolvimento e implantação 
de novos projetos minerários. 

Atualmente, a China controla 87% da produção 
mundial dos elementos de terras raras e tem re-
duzido a oferta mundial para atender à demanda 
interna e segurar preços.

Atlas Copco recebe pedido da BHP Billiton para mina 
autônoma na austrália

Nos  ú l t imos  do is  anos ,  a  mineradora  g loba l 
BHP B i l l i ton  rea l i zou  um teste  de  per forman -
ce  com tecno log ia  de  per furação  autônoma da 
At las  Copco  para  l inha  P i t  V iper  271 ,  na  mina 
Yandi .  As  per furatr i zes  têm operado de  manei -
ra  autônoma por  mais  de  15 .000  horas  e  per fu -
raram mais  de  um mi lhão  de  metros .

Com os  resu l tados  bem-suced idos  dos  testes , 
a  BHP B i l l i ton  está  adqui r indo  pacotes  de  atua -
l i zação  para  mais  18  per furatr i zes  autônomas , 
a lém das  duas  máquinas  que  já  operam de  ma-
ne i ra  autônoma em Yandi .  As  20  per furatr i zes 
P i t  V iper  autônomas  serão  in ic ia lmente  con -
t ro ladas  a  part i r  de  c inco  operações  de  miné -
r io  de  fer ro  da  BHP B i l l i ton  em P i lbara ,  com o 
ob jet ivo  à  longo  prazo  para  operação  remota  a 
part i r  da  sede  em Perth ,  a  mais  de  1  mi l  km de 

d i stânc ia .
“Estamos  compromet idos  em oferecer  as  mais 

inovadoras  so luções ,  que  aumentam a  produt i -
v idade  dos  nossos  c l ientes ,  e  nossas  per fura -
t r i zes  autônomas  são  um bom exemplo  d i sso . 
Nós  compart i lhamos 
uma va l iosa  parcer ia 
com a  BHP B i l l i ton , 
e  me s into  mui to  or-
gu lhoso  de  fornecer 
nossas  melhores  so -
luções”,  d i sse  Johan 
Ha l l ing ,  pres idente 
da  área  de  negóc ios 
Mining  and  Rock  Ex-
cavat ion  Techn ique 
da  At las  Copco. 

 
Fo

to
: A

tla
s 

Co
pc

o



www.revistaminerios.com.br | JUNHO | 2016 | 17

agregados no sul: inovação e sustentabilidade

Setor aposta em novas tecnologias, 
produtividade e proteção ao meio ambiente 

para crescer

Marcelo de Valécio

No Rio  Grande do Sul  ex istem aproximadamen-
te  200 empresas  que atuam na área de areia ,  br i -
ta  e  sa ibro,  entre pequenas,  médias  e  grandes 
mineradoras.  De acordo com a Associação Gaú-
cha dos  Produtores  de Br i ta ,  Areia  e  Sa ibro (Aga-
br i tas)  e  o  S indicato das  Empresas  de Minera-
ção de Br i ta ,  Areia  e  Sa ibro (S indibr i tas) ,  o  setor 
possui  faturamento da ordem de R$ 30 mi lhões 
mensais .  Os  mater ia is  mais  comercia l izados são 
a  are ia  e  a  br i ta ,  sendo que a  região que mais 
demanda produtos  é  a  Grande Porto Alegre,  se-
guida pela  Serra  Gaúcha e  o  Vale  do Taquar i .

Com a economia bras i le i ra  a inda entrando em 
processo de recuperação,  o  que impl ica  em obras 
públ icas  e  grandes empreendimentos  em com-

AgREgADOS - I

passo de espera,  o  segmento de agregados busca 
a l ternat ivas  para  se  adaptar  às  atuais  demandas 
de consumo do País .  “Atualmente,  não está  fá-
c i l ,  com a demanda desaquecida e  a  concorrên-
c ia  muito ac irrada e  predatór ia .  Em um momento 
de retração do mercado,  com poucas  obras,  as 
empresas  acabam reduzindo sua produção e  bus-
cando a l ternat ivas  de redução de custos”,  af i rma 
o pres idente da Agabr i tas  e  do S indibr i tas ,  Pedro 
Reginato.

A ordem agora,  segundo o execut ivo,  a lém 
de reduzir  custos,  é  aumentar  a  produt iv idade, 
aproveitando 100% dos mater ia is  ut i l i zados no 
processo de produção.  “O mercado não aceita 
nenhum t ipo de reajuste,  portanto,  todos os  mi -
neradores  estão voltados para  dentro dos  seus 
custos  de produção,  tentando reduzi - los  o  quan-
to for  necessár io”,  sustenta Reginato.

Muitas  empresas  estão invest indo nos  proces-
sos  de adaptação e  melhor ia  das  tecnologias 
mineradoras,  garant indo mais  produt iv idade e 
ef ic iência  para  as  at iv idades desenvolv idas.  É 

Operação na Mineração Monego
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Aumentar a produtividade é a ordem 
do dia nas pedreiras
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AgREgADOS - I

fundamental ,  segundo o pres idente da Agabr i -
tas/S indibr i tas ,  que o  setor  ganhe mais  ef ic i -
ência  e  tenha condições  de crescer,  mesmo em 
meio à  turbulência  econômica do País .  “O merca-
do da mineração está  invest indo em automação 
e processos  mais  avançados sob o ponto de v ista 
das  tecnologias  que ut i l i za ,  como em operações 
a  céu aberto ou subterrâneas,  para  que possam 
ser  mais  ef ic ientes  na busca pelas  metas  de pro-
dução,  de retorno f inanceiro  e  de proteção am-
biental”,  revela  Reginato.

Em termos de novas  tecnologias ,  estão sendo 
incorporadas  na mineração cada vez  mais  a  me-
canização e  a  automação de grande parte  dos 
processos.  Entre  as  novidades,  estão as  peneiras 
de a l to  desempenho e  os  br i tadores  VSI ,  “v isto 
que cada vez  mais  o  mercado das  construtoras  e 
concreteiros  buscam por  agregados mais  cúbicos 
e  peneirados”,  destaca o  pres idente da Agabr i -
tas , 

No caso de desmonte de rochas  a  céu aberto, 
tem predominado a  ut i l i zação de explos ivos  mais 
avançados e  in ic iação e letrônica,  que poss ib i l i -
tam uma perfuração em diâmetro super ior  a l iada 
a  um custo reduzido,  a lém de reduzir  os  impactos 
ao ambiente.  “Com os  pr imár ios  de grande porte 
reduz-se a  área de desmonte.  Ou seja ,  gasta-se 
menos explos ivo ampl iando a  malha de desmon-
te,  uma vez  que o pr imár io  tem capacidade de 
consumir  pedra de maior  tamanho”,  expl ica  Re-
ginato.

Tem ocorr ido também maior  uso da tecnologia 
de anál ise  de dados,  como o reconhecimento do 
nível  de dureza das  rochas,  o  que permite  um 
plano de perfuração mais  ef ic iente.  Sem contar  a 
melhor ia  do transporte  e  carregamento dos  ma-
ter ia is  minerados,  confer ido maior  ag i l idade e 
ef ic iência  ao processo como um todo.

Dentro da proposta  de redução de custos  ado-
tada pelo  setor  está  também a conservação de 
água e  de energia  na indústr ia  de agregados.  Se -
gundo Pedro Reginato,  a  maior ia  das  insta lações 
das  empresas  reserva as  águas  da chuva e  ver-
tentes.  Já  o  aproveitamento da energia  l ivre  tem 
s ido fe i to  por  meio da subst i tu ição de motores 
tradic ionais  por  modelos  de a l to  desempenho. 
“Além disso,  muitas  empresas  estão migrando 
para o  mercado de energia  verde,  onde é  pos -

s ível  conseguir  redução de custos  e  não prec isa 
contratar  demanda,  pagando somente pelo  con-
sumo”,  revela  o  pres idente da Agabr i tas/S indi -
br itas .

Outra in ic iat iva  em desenvolv imento pelo  setor 
de agregados gaúcho em prol  da produt iv idade 
tem desdobramentos  importantes  em termos de 
preservação ambiental  e  sustentabi l idade,  como 
sa l ienta  Reginato.  “Estamos aproveitando 100% 
dos mater ia is .  Tudo é  levado em conta:  águas, 
compensação vegetal ,  cort inas  verdes  nas  áre-
as  não exploradas,  bancadas  com menor a l tura, 
com futuro de aproveitamento nas  áreas  para 
futuras  edi f icações  ou aterros  para  construção”, 
d iz  o  execut ivo.  Todas  as  ações,  segundo e le,  são 
para minimizar  o  impacto ambiental  e  impedir 
que se  chegue à  exaustão da jaz ida sem um apro-
veitamento completo.  “Muitas  c idades contam 
com áreas  de aterro.  Essas  pedreiras  serão,  no 
futuro,  um espaço bem interessante para a  po-
pulação aproveitar  e  ter  onde colocar  seus  res í -
duos”,  acredita  Reginato.

Em que pese as  d i f icu ldades,  o  execut ivo vê 
o  setor  muito unido,  resultado do trabalho que 
vem sendo desenvolv ido pelo  S indibr i tas .  “É  um 
momento ímpar,  em que temos um bom relac io-
namento com o governo estadual ,  órgãos  am-
bientais ,  DNPM e Ministér io  Públ ico.  Estamos 
organizando o setor  e  o  momento está  favorável , 
com todos os  envolv idos  em uma mesma s into -
n ia”,  observa Reginato.

Pedro Reginato, presidente da Agabritas e do Sindibritas
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Bomba opera há 36 meses sem manutenção 

Uma importante extratora 
de areia do Paraná, que movi-
menta 60 mil m3 de areia ao 
ano em apenas uma de suas 
três unidades espalhadas 
pelo Estado, opera com seis 
novas dragas, autopropelidas 
e com motores eletrônicos, 
que apresentam menor emis-
são de gases poluentes e são 
mais eficientes. A minerado-
ra trabalha com um banco de 
dados preciso a respeito dos ativos, permitindo 
acompanhamento diário de desempenho de cada 
um.

A mineradora possui bombas modelo Metso H30 
e Metso HG250, e outras duas unidades de outro 
fabricante. A H30 foi adquirida há 36 meses e re-
gistra o recorde de nunca ter sofrido manutenção, 
nem parada ou troca de peças, o que levou a mi-
neradora a adquirir outro equipamento, dessa vez 
o modelo HG250. Essa última bomba trabalha há 
32 meses e repete o desempenho da H30, ou seja, 
não precisou de nenhuma intervenção. 

Para Audrei Moron, coordenadora de Mercado 
para a Linha de Bombas da Metso, a venda técnica 
e consultiva é um dos diferenciais que explicam o 

Equipamento está instalado 
em porto de areia no Paraná 

e uma segunda bomba já 
trabalha há 32 meses com o 
mesmo desempenho positivo

AgREgADOS - II

sucesso dos equipamentos. “Fazemos um acom-
panhamento profissional para que o produto seja 
aplicado corretamente”, diz ela. Outra caracterís-
tica da parceria é o comissionamento das bom-
bas, em conjunto com o treinamento da equipe de 
operadores e dos técnicos de manutenção. Audrei 
destaca ainda o uso do software PumpDim, espe-
cífico para dimensionar corretamente a aplicação 
das bombas. Dessa forma, todos os ajustes neces-
sários são feitos com o apoio do fabricante.

 Segundo Audrei,  o desempenho das duas pri-
meiras bombas da Metso influenciou a decisão do 
grupo na compra de outros dois equipamentos, 
ambos HG250, que devem entrar em operação até 
o final de 2016.

Metso (HG 250) Concorrente
Paradas Nenhuma até agora A cada 20 - 30 dias
Consumo de diesel 12 a 15% menor que o concorrente Maior consumo
Custo em peças/ano R$ 0 até agora (28 meses) R$ 28.000/ano
r$60.000 em 28 meses
Produção/mês 15% mais produção (menos paradas) Produção menor
eficiência energética Opera em 1400 RPM Opera em 1800 RPM (maior desgaste e 

maior consumo)

Quadro comparativo de bombas

Fonte: Metso

Bomba adquirida por mineradora no Paraná 
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PROCESSO

Cde apresenta novas tecnologias disponíveis no Brasil

A CDE atua na área de projetos e manufatura de 
equipamentos para classificação de minerais via 
úmida e a seco para os setores de mineração, areia 
& agregados, areia industrial, ambiental e recicla-
gem de resíduos de construção e demolição. A em-
presa tem intensificado sua presença na América 
Latina nos últimos anos, razão pela qual estabe-
leceu um escritório no Brasil, em 2012, e realizou 
eventos de demonstração de suas linhas de equi-
pamentos em Minas Gerais e Santa Catarina. Os 
mais recentes ocorreram em junho, em Belo Hori-
zonte (MG) e na cidade de São Paulo. Os eventos 
tiveram como principal objetivo apresentar para as 
empresas da área seus equipamentos mais recen-
tes, com tecnologia e design de última geração e 

Os equipamentos e sistemas oferecem soluções 
que permitem, por exemplo, lavar areia mini-

mizando a perda de finos, classificação a seco e 
desagregar contaminantes argilosos e orgânicos 

dos granulados

fabricados na Europa.
Os eventos, no formato Encontro de Negócios, 

incluíram uma breve apresentação sobre a história 
da CDE e sua presença cada vez mais forte na Amé-
rica Latina, principalmente no Brasil, e em segui-
da, foi detalhada a linha de produtos da empresa. 
Como o EvoWash, equipamento compacto e modu-
lar para lavar areia com diferentes especificações, 
minimizando a perda de finos; o AquaCycle, um 
espessador modular que reaproveita até 90% da 
água utilizada durante o processo de classificação; 
o Sirocco Aeroclassificador de areia através de um 
processamento a seco, indicado principalmente 
para as empresas situadas em locais com difícil 
acesso a água; e o AggMax, uma célula de atrição 
que desagrega contaminantes argilosos e contami-
nantes orgânicos dos granulados acima de 16mm.

O evento da CDE em Belo Horizonte, realizado no 
Hotel Radisson Blue, teve como tema a “Mineração 
Sustentável”, e contou com um um caso de sucesso 
apresentado pelo seu cliente Vallourec Mineração, 

CLASSIfICAçãO

Equipamento desagrega contaminantes argilosos e contaminantes orgânicos dos granulados acima de 16mm
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que adquiriu um AggMax em 2013 para a redução 
da argila e alumina em seu NPO.

A empresa escolheu o AggMax para classificar 
seu NPO (granulados de 12/32mm), para que os 
mesmos entrem mais limpos no forno da Usina do 
Barreiro, em Minas Gerais, onde são fabricados os 
tubos de aço sem costura, o que gerou ainda um 
menor consumo de carvão no processo.

Como resultado, tiveram uma redução na quan-
tidade de finos, diminuição  do teor de alumina e 
aumento do teor de ferro. Antes da introdução do 
AggMax, o teor de corte para granulados era de 
60% e passou a ser 58%. “Na fase de montagem 
tivemos o acompanhamento da equipe técnica da 
CDE do Brasil, que durante todo o tempo prestou 
assessoria. Foi um serviço de qualidade”, destaca 
Luiz Carlos Vannucci, gerente de Planejamento e 
Controle de Qualidade da Vallourec Mineração. 

O Encontro de Negócios da CDE em São Paulo foi 

realizado no Hotel Golden Tu-
lip e teve a mesma estrutura 
de apresentacão do evento de 
Belo Horizonte, porém foi rea-
lizado em parceria com a Asso-
ciação Nacional das Entidades 
de Produtores de Agregados 
para Construção (Anepac), o 
que colaborou para reunir em-
presários representativos do 
setor do Estado de São Paulo. 

Este evento teve como parti-
cipacão também o grupo Pira-

mide, que adquiriu um sistema modular da CDE em 
2013 na feira Bauma, o modelo M2500 E4X, capaz 
de produzir dois tipos de areia e dois tipos de sei-
xo. 

De acordo com a CDE, os principais benefícios 
gerados pelo novo sistema M2500 para esta pro-
dutora de areia foram: classificação eficiente e 
normatizada dos produtos; eliminação da perda 
de finos; recuperação de todo material vendável; 
areia empilhada com baixo percentual de umida-
de, pronta para carregamento; flexibilidade e habi-
lidade de alterar as faixas de areia e produtos; uso 
de componentes de alta durabilidade na planta e 
fácil manutenção

Também foram apresentadas soluções de classifi-
cação a seco, o Sirocco, equipamento da CDE muito 
popular para as vendas em locais com pouca água.

Ao final de cada evento, um especialista em im-
portação apresentava abordagens  e opções para 
as empresas que desejam adquirir equipamentos 
da CDE e como pode auxiliar os clientes em todo o 
processo durante a importacão até a chegada dos 
equipamentos no Brasil.

Satisfeitos com os resultados obtidos, o time da 
CDE do Brasil decidiu realizar outro Encontro de 
Negócios/Customer Day, na cidade do Rio de Janei-
ro, em setembro. A empresa também estará pre-
sente na ExpoMina, que será realizada de 14 a 16 
de setembro em Lima, no Peru.

AquaCycle é um espessador modular que reaproveita até 90% da água utilizada durante o 
processo de classificação

Detalhe dos agregados lavados e das barras de pulverização
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CAMINHãO

novo caminhão tem maior capacidade de carga

A Volvo lançou o VM com PBT de 32 t, ou seja, 5,3 t a mais 
de capacidade de carga que a versão anterior, visando aten-
der à uma demanda específica: o segmento de caminhões 
que atuam em trabalhos de mineração, terraplenagem, leve 
e construção. Equipado com o tradicional motor de 330cv e 
uma configuração de eixos 6x4, é também o caminhão mais 
leve em sua categoria, com uma tara que permite maior ca-
pacidade de carga útil. É bem mais leve que seus concorren-
tes: de 275 a 1050 kg. 

“Desenvolvido e produzido na fábrica latino-americana 
de Curitiba, o VM conquistou o transportador por seu baixo 
consumo de combustível e grande disponibilidade em várias 
aplicações. Agora, estamos ampliando ainda mais nossa ofer-
ta”, ressalta Nilton Roeder, diretor de Estratégia, Desenvol-
vimento de Negócios e Suporte a Vendas de Caminhões do 
Grupo Volvo América Latina. “É um setor que precisa de ca-
minhões com capacidade de carga intermediária e adequada 
a aplicações onde a intensidade e a severidade não exigem 
veículos de maior potência”, complementa Álvaro Menoncin, 
gerente de Engenharia de Vendas da Volvo América Latina.

reforço na suspensão
A Volvo promoveu uma série de inovações para aumen-

tar em 20% a capacidade de carga do novo VM. O caminhão 
recebeu, por exemplo, alterações e reforços nas suspensões 
e eixos dianteiro de viga reta e traseiros com redução nos 
cubos. “Ousamos dizer que é o melhor veículo em sua clas-

Volvo lança o VM com PBT de 32 t, voltado para 
segmento off-road 

se”, declara Bernardo Fedalto, diretor de Caminhões Volvo 
no Brasil.

O eixo dianteiro, que na versão anterior, suportava 6,7 t, 
agora está preparado para 8 t. Os eixos traseiros, que antes 
eram projetados para 20 t, no veículo novo suportam 24 t. 
No total, são 5,3 t a mais de capacidade de carga. Os eixos 
traseiros têm também redução nos cubos e vêm de fábrica 
com bloqueio de diferencial entre rodas e entre eixos. Esta 
condição confere ao transportador um conjunto mais robus-
to e com maior durabilidade. 

 “É o caminhão com o maior PBT técnico em sua categoria”, 
afirma Francisco Mendonça, gerente de Caminhões Volvo no 
Brasil. A suspensão dianteira é dimensionada para 8 t. Tem 
molas parabólicas de alta capacidade, amortecedores de du-
pla ação e barra estabilizadora. 

freios mais duráveis
Já a suspensão traseira é composta de feixe de molas se-

mielípticas e projetada para suportar 24 toneladas. É mais ro-
busta e proporciona manutenção simplificada, pois, em caso 
de necessidade, é possível 
trocar apenas uma das lâ-
minas. 

Outra característica im-
portante do VM fora de 
estrada são os freios a 
tambor Z came, os mes-
mos do FMX. Eles ofere-
cem inúmeras vantagens, 
principalmente maior du-

VM330 6x4 com PBT de 32 t é equipado com a caixa de câmbio eletrônica I-Shift, que impede a troca de marcha com a rotação incorreta
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Bernardo Fedalto, diretor de 
Caminhões Volvo no Brasil
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A Volvo Penta, divisão do Grupo Volvo que atua no mercado de motores marítimos e industriais, iniciou a pro-
dução de motores industriais no Brasil, no complexo fabril da empresa, em Curitiba (PR).  Os motores são o TAD-
1344GE e TAD-1345GE, ambos de 13 l, destinados a grupos geradores de energia.

O motor Volvo Penta é muito similar ao do caminhão Volvo FH. A principal mudança é no cabeçote, que ganhou 
projeto próprio para o ciclo de trabalho industrial. Do total de 
peças, 45% são iguais às do motor do FH, o que facilita ainda 
mais a manutenção. Um dos diferenciais do modelo está no in-
tervalo de troca de óleo. No Volvo Penta 13 l, a troca é feita a 
cada 600 h. Nos seus similares do mercado, segundo a empresa, 
ocorre a cada 250 h. Também consome menos diesel, com um 
ganho de até 5%.  

Outro destaque é a densidade de potência: mesmo mais com-
pacto, o motor oferece a mesma força que os seus similares. E é 
76% menos poluente, além de ser o único no Brasil a atender a 
norma  Tier 2, certificação ambiental americana.

rabilidade das lonas e maior capacidade de frenagem, além 
de mais segurança na operação. Já os cilindros de freios tra-
seiros foram montados sobre os eixos, posição que garante 
maior segurança para os componentes, protegendo-os de 
eventuais danos causados por obstáculos no solo. O vão livre 
maior na área sob os eixos também permite uma operação 
mais segura em estradas sem asfalto. “Tudo foi pensado para 
proporcionar maior disponibilidade do veículo e, por conse-
quência, mais produtividade do caminhão e maior rentabili-
dade para a operação”, destaca Menoncin.

Com um balanço traseiro curto, que facilita a implemen-
tação de caçambas basculantes, o novo VM tem ainda inú-
meras opções de tomadas de força, uma tela de proteção do 
radiador reforçada, protetor de cárter de série e lanternas 
traseiras em LED, entre uma série de outros atributos.

Caixa de câmbio eletrônica 
O VM330 6x4 com 

PBT de 32 t é equi-
pado com a caixa de 
câmbio eletrônica 
I-Shift. “É a mesma 
transmissão que 
equipa o FH e o 
FMX, os caminhões 
extrapesados da 
Volvo”, afirma Fe-
dalto. A I-Shift está 
presente em qua-
se 100% dos cami-
nhões FH e FMX que 
saem da linha de 
produção e está fa-
zendo sucesso tam-
bém na linha VM. 
“Em apenas três 

anos, a caixa eletrônica já alcança cerca de 80% da produ-
ção do VM”, explica Mendonça.

A caixa eletrônica Volvo tem 
embreagem, mas não tem 
pedal. O motorista não pre-
cisa fazer nenhum esforço e 
não se preocupa em trocar as 
marchas. No modo automáti-
co, por exemplo, é só acelerar 
e frear. O grande número de 
marchas à disposição (12 mar-
chas) é indicado no display do 
computador de bordo. Com 
ele, o motorista pode se situ-
ar melhor durante a condução 
do caminhão e ainda monitorar em que marcha está na-
quele momento e quais são as outras disponíveis, tanto 
para baixo como para cima. “E o motorista também pode 
escolher o modo de condução: econômico, quando está 
em velocidade de cruzeiro, ou de potência, quando, por 
exemplo, está trafegando por um trecho bastante íngre-
me”, explica Ricardo Tomasi, engenheiro de Vendas da 
Volvo no Brasil.

A caixa I-Shift tem uma característica muito importan-
te para a operação de transporte: o sistema inibidor de 
trocas indevidas, que impede a troca de marcha caso a 

rotação do motor não 
seja a mais adequa-
da num determinado 
momento. Um dos 
atributos desta tecno-
logia é que seu siste-
ma eletrônico registra 
as condições de con-
dução e o peso bruto 
do veículo antes de 
selecionar a marcha 
inicial mais adequada.

Nilton Roeder, diretor de Estraté-
gia, Desenvolvimento de Negócios 
e Suporte a Vendas de Caminhões 
do Grupo Volvo América Latina
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Volvo inicia produção de motor industrial no Brasil 

Álvaro Menoncin, ge-
rente de Engenharia de 
Vendas da Volvo Améri-
ca Latina
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O caminhão possui computador de 
bordo para facilitar a operação 
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Motor de 13 l é destinado aos grupos geradores 
de energia
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LAvRA

Persistência e instinto 
criaram negócio familiar

Há 32 anos, Jonas Gimenez assistiu uma reportagem na televi-
são mostrando uma nova corrida ao ouro em Poconé (MT), cerca 
de 1 mil km de Ourinhos (SP), onde morava e atuava na extração 
de areia. Montou uma pequena mineradora com o irmão mais 
velho, dos nove da família. “Não tínhamos know how, levou mui-
to tempo para entender o que é uma jazida, como se faz para 
encontrar o ouro”, lembra. No entanto, persistiu em trabalhar 
com técnicas avançadas para a época, com equipamentos, infor-
mações sobre a geologia local e “instinto” de que iria encontrar 
o metal. Foi o que aconteceu. A Mineradora Cangas II rendeu 
trabalho para a família inteira, e hoje possui 4 mil ha em terras 
que podem conter novas jazidas. “Somos ‘garimpeiros’  que se 
transformaram em mineradores. Nada é feito manualmente”, 
conta o empresário. “As dificuldades vão surgindo nesse cami-
nho e as máquinas vão se aperfeiçoando”, comenta Gimenez, 
que hoje conta com quatro escavadeiras E485B New Holland em 
sua frota, que remove entre 250 e 300 caminhões de terra por 
dia e descem até 100 m de profundidade. 

mármore é o ouro do espirito santo
Cachoeiro do Itapemirim, situada no sul do Estado, é conhe-

cida por estar sobre a maior reserva de mármore do Brasil. O 
potencial da região é tão grande que, no ano passado, quatro 
mineradoras – Magban, Cajugram, Bramagram e Mamede – se 

Corrida do ouro no Mato Grosso, há mais de 
três décadas, foi o início de tudo 

reuniram num consórcio para dar origem 
à Indústria de Mármores Italva (Imil), para 
juntas explorar a maior reserva da região. 
O engenheiro Cláudio Carneiro, gerente 
de Extração da Imil, comanda as opera-
ções com duas escavadeiras E385C Mass 
Excavator. 

A preferência pelo modelo vem de sua 
polivalência – a máquina é conhecida 
como uma “porta-ferramentas”, já que 
permite diversos tipos de implementos. 
Entre eles, está o expansor de prancha, 
usado para movimentar o pedaço extraído 
da rocha. Esse equipamento que pesa, no 
mínimo, 6 t, depende do uso do macaco 
hidráulico da própria escavadeira, o que 
exige uma potência enorme da máquina, 
além de peso a partir de 32 t. Prancha é 
um aglomerado de blocos de 10 m3 em 
média. No total uma prancha pode chegar 
a 200 m³ de pedra, equivalente a 400 t. 

Só a Cajugram, criada há 25 anos, tra-
balha com duas escavadeiras E245C e 

duas E385B, além de sete carregadeiras W-190, uma FW200 e 
três FR180. O empresário Valdecyr Viguini, que também é sócio 
da Imil, diz que são equipamentos que sempre atendem as ex-
pectativas. “A New Holland tem sido uma solução importante, 
considerando o custo competitivo e a performance dos equipa-
mentos, bem como a assistência técnica”, explica. Por isso, novos 
equipamentos serão adquiridos à medida que os negócios forem 
expandidos, garante. “As escavadeiras da New Holland Construc-
tion estão entre as melhores para a função, e foram escolhidas 
para a operação porque têm o melhor custo/ benefício”, afirma 
Carneiro. Outro implemento muito utilizado nesse tipo de mine-
ração é o rompedor, hidráulico, que picota o composto que so-
bra da rocha – pó usado para fazer diversos outros produtos, de 
sabão a adubo para aplicações agrícolas. Rogério Lemos, chefe 
administrativo da empresa, ressalta a versatilidade da máquina, 
que permite o engate rápido e o uso imediato dos implementos, 
isto é, gera economia, pois uma mesma escavadeira pode cum-
prir diversas funções no mesmo dia.

“É possível remover a cobertura e fazer a extração do mineral 
com uma escavadeira hidráulica. A produção é mais rápida se a 
máquina é mais ágil”, explica. Para ele, também, o diferencial da 
linha está no sistema hidráulico mais potente. “Se fôssemos tirar 
bloco como era antigamente, nem teria funcionário para isso. 
Usava-se guincho, cabo de aço, explosivos, muito mais do que se 
usa agora. O bloco de mármore trincava, o que acabava geran-
do prejuízo. Hoje a tendência é de que os equipamentos fiquem 
cada vez maiores em tamanho e volume”, explica Carneiro. Um 
mesmo bloco de mármore pode ter diversas variações. O nome 
varia de acordo com o local e com o nome dado pela empre-
sa que o extrai. O material retirado daquela região é conhecido 
como mármore Cachoeira. Quanto mais branco, mais valorizado. 
Até poucos anos atrás o preferido nas construções brasileiras era 
o que vinha importado da Itália ou da Grécia. “Pedra é igual à 
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E385C é o modelo escolhido pela Imil
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roupa, a moda é cíclica”, afirma Carneiro. 
“Estamos fazendo um grande investimento em máquinas, em 

caminhões, ampliando as licenças ambientais, os estudos, levan-
tamentos geológicos, sondagens, para crescer aproveitando esse 
momento do mercado”. A Imil possui 52 ha de terra para explo-
rar, nos quais atualmente há seis frentes de trabalho. O tanto que 
ainda falta investir, afirma, “a rocha e o mercado é que vão dizer”. 
Estima-se, para o segmento de mármores e rochas ornamentais, 
um crescimento médio de 30% nas exportações nos próximos 
três anos.

equipamento reúne baixo consumo e alta produtividade

As escavadeiras New Holland Construction oferecem as maiores caçambas da categoria, com capacidade de até 1,7 m³ 
(na categoria de 21 t), 2,7 m³ (de 35 a 40 t) nas opções HD ou para trabalhos pesados e até 3,2 m³  (acima de 45 t). A E215C 
é uma evolução da linha para atender a faixa de 21 t, que concentra a maior faixa de segmento escavadeiras. A E245C ME, 
mais pesada, está posicionada em uma categoria acima. Com 23.600 kg de peso operacional, atua em aplicações severas 
para os equipamentos da faixa de 21 a 24 t ou aplicações tradicionais O conjunto de braço monobloco de 5.160 mm e um 
braço penetração de 2.450 mm, além de caçamba HD de 1,5 m³ de boca larga ou até 1,7 m³ de uso geral, é reforçado com 
chapas de desgaste adicionais, uma opção para trabalhos extremos como minerações. Tal configuração faz dela uma Mass 
Excavator (ME) de alta produtividade e resistência, de acordo com o fabricante.

O motor NEF 6 equipa as escavadeiras E215C para a faixa de 21 t e a E245C ME para 24 t de peso operacional, com po-
tência de 145 hp. Com sistema de injeção de combustível tipo Common Rail, turbocompressor e intercooler, o NEF 6 possui 
6,7 litros, potência de 117 kW a 2.200 rpm e torque de 622 Nm @ 1.800 rpm. A combinação de seis cilindros com a central 
eletrônica desenvolvida exclusivamente para essa aplicação, faz do NEF 6 um motor de alto rendimento, combinando torque 
elevado, menor consumo de combustível e baixo custo de manutenção.

eletrodos detectam vazamentos e indicam o local
Zonge Engineering, do sul da Austrália, desenvolveu o primei-

ro sistema para detecção de vazamentos de líquidos para uma 
empresa que extrai gás de camadas de carvão em Queensland.  
Ele usa eletrodos que ficam sobre ou abaixo do revestimento 
do reservatório, que recebem corrente elétrica uma vez por dia 
visando a detectar vazamentos ou infiltrações.  Funciona com 
energia solar e em regime wireless.

Alterações na própria corrente elétrica permitem mapear 
com precisão vazamentos, com sensibilidade suficiente para 
localizar trincas de até 1 mm no revestimento.  Uma caixa de 
controle à prova de ciclones, localizada ao lado da barragem, 
envia os resultados diários remotamente a um celular, tablete 
ou PC.

O sistema mede ainda temperatura, profundidade e salinida-
de do reservatório, podendo ser instalado durante a constru-
ção ou na forma de retrofit em barragens existentes.

Os sistemas existentes se valem de furos de sondagem aber-
tos nas bordas do reservatório, que podem ser inspecionados 
com a frequência desejada.  O diretor da Zonge Engineering, 
Kelly Keates, afirma que os sistemas atuais não dão resultados 
imediatos e não detectam o que está vazando no fundo do re-

servatório, mas o seu permite detecção na hora e pronta res-
posta das mineradoras.

A empresa Liquid Integrity Systems, formada pela Zonge En-
gineering em Adelaide, já instalou quatros sistemas em reser-
vatórios de rejeitos de carvão em Queensland, e constrói pro-
jetos de demonstração em minas de ouro e cobre na Austrália 
Ocidental.  

O custo do sistema num reservatório de grandes dimensões 
é cerca de A$2,50/m², enquanto que um revestimento duplo 
nesse reservatório custaria A$20,00/m².

BARRAgENS DE REJEITOS

Sistema com eletrodos também  pode informar 
temperatura e profundidade da barragem
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somar exibe o carimbo da iso 14000, rara no 
segmento da areia 

Há mais de 30 anos operando no setor de areia no 
Rio Grande do Sul, a Somar recebeu no ano passa-
do uma certificação ainda rara no segmento em que 
atua: a ISO 14001, conferida pelo Inmetro e pela bri-
tânica UKAS – United KingdomAccreditation Service. 
Outra conquista, obtida no mesmo período, foi a ISO 
9001, também assinada pelas duas instituições.  As 
certificações foram auditadas pela Bureau Veritas.

A mineradora disponibiliza em seu site cerca de 100 
estudos técnicos sobre as áreas de influência direta e 
indireta de suas operações, desenvolvidos por equi-
pes da Somar, consultores e universidades, como os 
de levantamento da mata ciliar, o monitoramento da 
ictiofauna e o monitoramento da fauna pulmonada.

Para manter os padrões de operação, a minerado-
ra mantém fiscalização permanente, 24 horas por 
dia, equipe especializada e lanchas cabinadas, que 
percorrem os mais de 20 km da sua jazida.  Também 

destaque para as muitas premiações nacionais e 

internacionais, com ênfase para os três prêmios in-

Mineradora desenvolve diversas ações ligadas 
ao meio ambiente e disponibiliza cerca de 100 

estudos sobre o tema em seu site

ternacionais da Latin American 

QualityInstitute e o Selo Verde 

Chico Mendes de Responsabili-

dade Socioambiental, respeita-

do reconhecimento entregue à 

mineradora em dois anos con-

secutivos (2014/2015) pelo Ins-

tituto Internacional Socioam-

biental Chico Mendes.

Entre as ações ambientais de-

senvolvidas pela mineradora 

está o Projeto Elo Verde, uma 

parceria com o Comitê da Bacia 

do Baixo Jacuí para o replantio 

da mata nativa nas regiões ribeirinhas dos 40 mu-
nicípios que integram a bacia hidrográfica. Na área 
de educação ambiental, a mineradora desenvolve 
o Projeto Margens Vivas, um estímulo a conscien-
tização ambiental e ao plantio de mudas nativas 
em áreas públicas e mata ciliar na região do Rio 
Jacuí, Charqueadas e São Jerônimo. A iniciativa 
também já possibilitou a criação do primeiro ar-
boreto didático do País em uma escola, feito pe-
los alunos do Instituto Estadual de Educação São 
Jerônimo. Em 2015, doou duas lanchas voadeiras 
para instituições de grande importância social para 
a população de cidades banhadas pelo Rio Jacuí e 
arredores:  o Grupo Escoteiro Jacuí e Bombeiros 
Voluntários.

Mineradora doou duas lanchas para  o Grupo Escoteiro Jacuí e Bombeiros Voluntários, 
que atuam em projetos de preservação ambiental na região

Fo
to

s:
 N

ei
va

 M
el

lo

Somar recebeu  duas vezes o Prêmio Chico Mendes como 
reconhecimento por suas ações na área socioambiental 
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Aspersão fixa: tecnologia eficiente gera redução de 
custos no controle de poeira

Por Sérgio Luiz Lima Horta*

Uma das agressões geradas ao meio ambiente é, sem 
dúvida, a poeira emitida por empresas mineradoras de-
corrente do trânsito intenso de caminhões nas pistas de 
rolamento e processos de beneficiamento. Tais proble-
mas eram (e são até hoje) combatidos com a utilização de 
caminhões pipa, o que acarreta diversos problemas tais 
como trânsito nas pistas de rolamento, acidentes, inefi-
ciência na uniformidade de aplicação de água e o eleva-
do custo deste processo. Além disso, o que até então era 
uma simples contravenção penal, hoje passa a ser punido 
como crime de acordo com a lei ambiental 9605, de feve-
reiro de 1998.

O controle da poeira em uma mineradora é um fator crí-
tico para o bom funcionamento de sua unidade, tanto do 
ponto de vista das relações econômicas quanto em prote-

ção ambiental e da comunidade. É imperativo que o plano 
de gestão de controle de poeira esteja em conformidade 
com as normas regulamentares. Além de reduzir os riscos 
de saúde para os seus funcionários, da comunidade em 
seu entorno e manter a segurança no local de trabalho em 
geral, temos um aumento de produtividade e dinâmica de 
trabalho dentro de uma mineração.

Caminhões nas estradas de transporte acarretam na 
emissão de poeira, e essas emissões podem causar sé-
rios problemas de segurança do trabalho e de saúde, bem 
como sérios riscos de visibilidade para o tráfego de ope-
ração.

No decorrer dos últimos anos a adoção do sistema de 
aspersão fixo para controle de poeira tem se tornado uma 
estratégia eficiente nas áreas de mineração. Diversas ra-

MANTENHA O MEIO AMBIENTE 
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zões justificam a sua adoção, mas podemos ressaltar a 
confiabilidade e o baixo custo do processo.

Esta tecnologia já encontra vários segmentos e aplica-
ções específicas, algumas já consagradas e outras ainda 
em desenvolvimento, tais como: Aspersão automatizada 
em vias de acesso, aspersão em processo de britagem, as-
persão em pilhas de estocagem de materiais, sistema de 
aspersão em vagões, sistema de aspersão para lavadores 
de rodas e chassis, sistema de aspersão em correias trans-
portadoras.

Em se tratando especificamente em sistema de asper-
são fixa em vias de acessos, tal sistema consiste em asper-
gir água nas pistas de rolamento mantendo sua superfície 
no grau de umidade que não gere poeira e não produza 
lama. Este sistema elimina o trânsito e o alto custo de 
operação de caminhões pipa destinados a esta função. 

sobre a tecnologia
O sistema de aspersão consiste, basicamente, na execu-

ção de uma rede hidráulica através de tubos 
de aço, PEAD ou PVC, onde são instalados 
aspersores que aspergem água nas pistas e 
pátios.

O sistema de aspersão realiza a opera-
ção em ciclos pré-determinados, visando 
uma perfeita homogeneização da lâmina de 
água, mantendo a pista com um ótimo grau 
de umidade em toda sua extensão.

Estes tipos de projetos utilizam a tecno-
logia de controle central. O controle central 
para sistemas de aspersão pode ser resumi-
damente definido como um sistema opera-
cional que opera múltiplos controladores, 
sensores e outros dispositivos utilizados em 
sistemas de aspersão, através de uma loca-
ção centralizada.

Uma grande vantagem do sistema por controle central 
é a utilização de apenas um par de cabos para interligação 
de todo o sistema de aspersão. A tecnologia permite que 
comando e força sejam fornecidos aos componentes do 
sistema com apenas um par de cabos. Desta forma, gran-
des extensões de área podem ser cobertas por uma rede 
sem a necessidade de alto investimento em infraestrutura 
elétrica e de comando. 

Controlando de um ponto central, permite que todas as 
operações do sistema possam ser programadas e monito-
radas de forma simples e eficiente. O sistema pode ope-
rar com ou sem a intervenção humana. Ações de controle 
simples, como ajustar tempos de aspersão por localidade, 
podem ser realizadas através de uma pessoa em um único 
ponto.

Podemos incorporar sensores para as mais diversas fi-
nalidades: estação meteorológica, sensor de vazão, de 
precipitação, umidade, vento e sensores de segurança 
contra falhas do sistema. A integração das tecnologias 
permite o uso inteligente da água no controle de particu-
lados na atmosfera. 

Vantagens da aspersão fixa
Atualmente, as duas únicas formas de se realizar a as-

persão em vias de acessos são através da utilização do ca-
minhão pipa e aspersão fixa.  Quando comparamos estas 
duas modalidades de aspersão, podemos observar que a 
utilização do sistema de aspersão fixo proporciona vanta-
gens diversas.

O simples fato do sistema de aspersão fixa utilizar ener-
gia elétrica na operação já torna a sua utilização uma es-

No sistema de aspersão fixa o volume de água a ser aplicada já é 
definido no projeto

Fo
to

: I
rr

ic
om



www.revistaminerios.com.br | JUNHO | 2016 | 29

colha estratégica. Caminhões pipa utilizam o diesel como 
combustível, uma fonte de energia não renovável que 
proporciona emissão de gases na atmosfera. O controle 
destas emissões demanda recursos e esforços, que são 
totalmente dispensáveis quando da adoção do sistema de 
aspersão fixa.

A eficiência na aplicação de água é outro fator que torna 
a aspersão fixa favorável, uma vez que o volume de água 
consumido é definido em projeto, e monitorado em tem-
po real na utilização. A aplicação de água via aspersão fixa 
é segura, e não causa interferência no tráfego de veículos. 
O sistema automatizado é apto a operar 24 horas sem a 
necessidade de mão-de-obra dedicada para realização do 
processo de aspersão, reduzindo os custos na utilização 
deste recurso.

Em se tratando de custos, podemos 
considerar que ambos, aspersão via 
pipa e aspersão fixa, possuem um custo 
de implantação elevado por quilômetro, 
contudo, a manutenção e operação do 
sistema de aspersão fixo pode propor-
cionar uma economia de até 90% do 
valor, quando comparado ao mesmo 
processo realizado por caminhões pipa. 

Atualmente, é possível obter de forma 
gratuita, através de empresa especiali-
zada em sistemas de aspersão fixa, uma 
ferramenta que possibilita a compara-
ção dos custos da utilização da asper-
são fixa em relação ao caminhão pipa. 
Trata-se de programa computacional 
que realiza uma simulação de custos de 
investimento, operação e manutenção, 
considerando a adoção de caminhão 
pipa, próprio ou alugado, e a implanta-
ção do sistema de aspersão fixa.  Este 

www.revistaminerios.com.br | JUNHO | 2016 | 29

Licenciamento 
Ambiental 
inovador e 
descomplicado  c Licenciamento Ambiental

 c Estudos de 
Impacto Ambiental

 c Mapeamento de 
Áreas de Risco

 c Planejamento Territorial

 c Cartografi a e 
Geoprocessamento

 c Gestão Ambiental 
de Obras

 c Monitoramento e 
Controle Ambiental

ÁREAS DE ATUAÇÃO

www.gayatree.com.br

www.facebook.com/
gayatreeconsultoria

programa permite que os usuários insiram 
os dados e obtenham, detalhadamente, os 
custos associados a cada modalidade de 
aspersão adotada, realizando um compa-
rativo de custos e retorno do investimento 
associado. Através de gráficos e tabelas, os 
resultados obtidos podem ser impressos, em 
formato digital ou físico. Além dos resultados 
dos custos, o programa permite a geração de 
uma especificação técnica geral do sistema, 
para fins de aquisição dos equipamentos 
pelo usuário, uma vez que muitos deles re-

conhecem a necessidade do sistema, mas não sabem ne-
cessariamente o que devem adquirir. 

O programa tem auxiliado gestores do setor na avalia-
ção do investimento a ser adotado no processo de con-
trole de poeira nas áreas de mineração, o que tem gerado 
resultados muito positivos na escolha adotada. Conside-
rando que mais de 100 km de sistemas de aspersão fixa 
foram implantados nos últimos anos, acreditamos que 
essa tecnologia hoje se consolida como uma ferramenta 
altamente eficaz, tanto na sua forma operacional quanto 
na utilização de recursos.

(*) Sérgio Luiz Lima Horta, gerente de Mineração 

da Irricom
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sama e Minaçu nasceram e cresceram juntas
Chegada da Sama no norte de Goiás deu origem 
à cidade de Minaçu, contribuiu para o desenvol-
vimento do Centro-oeste brasileiro e abriu por-

tas para a instalação de outras indústrias

Guilherme Arruda

Localizada a 510 km de Goiânia, Minaçu (GO), que em 
tupi-guarani quer dizer “Mina Grande”, nasceu após a 
implantação de uma unidade industrial para processar 
amianto crisotila, em 1967, pela S.A Minerações Associa-
das (Sama). Ao longo de quatro décadas, a companhia, 
que passou a ser referência em qualidade de gestão, apa-
recendo todos os anos nos principais rankings corpora-
tivos, contribuiu para o desenvolvimento da cidade por 
meio de investimentos, com a parceria do poder público, 
em infraestrutura, escolas, hospitais e áreas de esporte e 
lazer. Ao mesmo tempo aperfeiçoava a eficiência produ-
tiva e segurança da planta, bem como a saúde dos traba-
lhadores.

Atualmente, a unidade possui mais de 90% dos seus 
funcionários moradores do município. De acordo com 
Moacyr de Melo Júnior, gerente de Recursos Humanos, 
Programas Sociais e Sustentabilidade da Sama, a situação 
atual é resultado de um trabalho de décadas que vem 
sendo mantido pela companhia. Ele ressalta que a empre-
sa sempre atuou com muita seriedade e respeito ao ser 
humano e à sustentabilidade, criando um modelo opera-
cional exemplar para a mineração. 

“A atividade é extremamente importante para a região 
porque emprega cerca de 486 colaboradores diretos e 
500 parceiros. Atualmente, mais de 50% das casas bra-

sileiras são cobertas com telhas deste mineral. A cadeia 
produtiva do amianto crisotila movimenta R$ 3,7 bilhões 
por ano. Mais de 170 mil trabalhadores vivem dessa ativi-
dade”, afirma Melo.

A empresa mantém o programa Portas Abertas, em que 
visitantes podem conhecer todas as etapas seguras do 
manuseio e embalagem do amianto crisotila. O insumo é 
regulado, no Brasil, pela Lei Federal 9.055/95. Além disso, 
a fibra natural é permitida em mais de 150 países e não 
oferece riscos à saúde de trabalhadores, de quem comer-
cializa ou de quem usa telhas com a fibra.

“A contratação de trabalhadores e fornecedores locais 
impacta diretamente na economia de Minaçu, e contribui 
para a capacitação profissional. Os trabalhadores movi-
mentam o comércio e mercado regional, gerando assim 
um efeito imediato no comércio da cidade”, ressalta o 
executivo.

Este modelo de gestão foi levado de dentro da unida-
de para as comunidades de Minaçu, com o objetivo de 
beneficiar um maior número de pessoas e não somente 
os trabalhadores da mina. “É preciso começar dentro da 
companhia para que essa consciência se estenda para as 
residências de seus colaboradores e dentro da escola, 
para que os filhos possam ser pequenos multiplicadores 
de práticas sustentáveis”, comenta Melo. 

Com a chegada da mineradora e o desenvolvimento da 
infraestrutura e mão de obra da região norte de Goiás, 
empresas de energia elétrica se instalaram em Minaçu.  A 
Sama participou da construção de vias de acesso, ligan-
do a BR 153 a cidade, além de incentivar a instalação de 
linhas de transmissão para a geração de eletricidade no 
município.

Com uma área de 1.784km², o reservatório da hidrelé-
trica Serra da Mesa é o maior do País em volume de água, 
com 54,4 bilhões m³. Sua barragem para geração de ener-
gia fica no curso principal do rio Tocantins, que atravessa 
Minaçu. Também no município e administrada pela Trac-
tebel Energia, a Usina Hidrelétrica Cana Brava tem uma 
capacidade instalada de 475MW.

Anualmente, a Sama investe cerca de R$ 2 milhões para 
o desenvolvimento de programas socioambientais, reali-
zando ações com a população nas áreas de educação, saú-
de, meio ambiente, esportes, artes e lazer. 

Criado em 2004, o programa Sambaíba atua na profis-
sionalização dos moradores de baixa renda e deficientes 
em diferentes tipos de atividades ligadas às rochas mi-
nerais, representando uma fonte alternativa de renda e 
emprego para a comunidade e trazendo benefícios para 
o turismo local. Um dos projetos de destaque é voltado 

Mineradora gera cerca de 500 empregos diretos e investe anu-
almente em torno de R$ 2 milhões em projetos socioambientais
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para o desenvolvimento de artesanatos, dividido em dois 
segmentos: aproveitamento da rocha estéril da minera-
ção, para ser transformada em peças artesanais, e apro-
veitamento de fibras do pseudocaule de bananeira, para a 
confecção de caixas e outras peças utilitárias. 

O programa conta com a parceria do Senai de Goiás, 
que desenvolve o curso de Qualificação Profissional de 
Artesão Mineral Artístico, que capacita jovens e adultos 
em habilidades de trabalho com rochas minerais, incluin-
do disciplinas voltadas para o desenvolvimento das quali-
dades pessoais, o encorajamento do empreendedorismo, 
do trabalho em equipe e das ações associativistas.

Em esportes, a mineradora possui o projeto Academia 
de Tênis que agrega os programas Quadra de Talentos e 
Atleta do Futuro. Estas ações contam com a participação 
de 460 alunos de Minaçu, que são treinados e desenvol-
vidos com todo o material esportivo e professores custe-
ados pela Sama.  Um dos destaques do projeto é a atleta 
Nalanda Teixeira, a jovem é filha de colaborador e iniciou 
os seus treinos de tênis nas quadras mantidas pelo pro-
jeto. Hoje, ela é a segunda do ranking nacional em sua 
categoria.

Regulamentado pelo Ibama em 1999, o projeto Quelô-
nios nasceu em 1995, sendo o primeiro criadouro conser-
vacionista de tartarugas, cágados e jabutis em uma em-
presa do Estado de Goiás, além de promover atividades 
de educação ambiental junto à comunidade. O empreen-
dimento, instalado em uma área de 29.625 m², segue as 
normas do Núcleo de Fauna do Ibama/GO e realiza tra-
balhos de dimensão e peso dos animais, catalogação de 
dados em fichas individuais, complementação alimentar 
na época de estiagem e acompanhamento de desenvol-
vimento dos quelônios tratados por meio de código de 
identificação marcados nos cascos de cada animal. O pro-
jeto recebe constantes visitas de alunos de ensino funda-
mental, médio e superior que recebem educação ambien-
tal sobre os ecossistemas aquático e terrestre nos quais 
vivem os animais. 

Em 2012, o projeto catalogou 48 animais e recebeu a 
visita de 1067 pessoas entre fornecedores, clientes nacio-
nais e internacionais, comunidade, universidades e esco-
las públicas.

Desde 2001 o projeto de Conscientização Ambiental 
contra o Desperdício da Água (Cada) da Sama promove 
campanhas de educação para mostrar aos empregados 
e comunidades de entorno a importância de se utilizar a 
água com consciência. Nesse sentido, o projeto propõe 
medidas para a redução e melhor aproveitamento do con-
sumo de água, de maneira a evitar o desperdício. Inter-
namente, a empresa também faz o uso racional de água. 
Tanto é que o projeto “Redução de 5% do consumo de 

água potável na área industrial”, implementado na unida-
de, foi um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da 
Indústria, organizado pela revista Minérios & Minerales.

Na área social, a mineradora criou uma vila residencial, 
que começou a ser construída no início das atividades da 
empresa e conta com mais de 260 moradias. A vila pos-
sui escola, área comercial composta por padaria, banco, 
academia e autoescola, hospital, clínicas de fisioterapia 
e odontológica, dois clubes com infraestrutura de lazer 
completa, restaurante industrial e também as instalações 
do Projeto Quelônios.

“A empresa contribuiu desde o nascimento da comuni-
dade minaçuense até os dias atuais, nos aspectos sociais, 
econômicos e ambientais, promovendo ações que vem 
de encontro com bem estar e qualidade de vida do meio 
onde está inserida. Haverá continuidade dos projetos já 
implantados de forma mais lenta durante o ano de 2016. 
Por ora, não pensamos em novos projetos devido à insta-
bilidade de mercado e redução de custos, que hoje atinge 
todos os segmentos da sociedade”, conclui Melo.

descoberta
A jazida da mina Cana Brava foi descoberta pelo geólogo 

Joseph Paul Milewski, em 1962. No ano de 1965, a mine-
radora obteve autorização de pesquisa. Em 1967, recebeu 
do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 
o Decreto de Lavra e, nesse mesmo ano, instalou-se uma 
usina piloto para produção das primeiras toneladas de 
fibra mineral crisotila. Ainda em 1967, o Grupo Eternit 
se associa à mineradora, passando a contar com 49,5% 
do capital. Em 1968, após a instalação da primeira usina 
industrial a mineradora chegou a produzir 4 mil t. Atual-
mente são produzidas 300 mil t. 

Projeto Quelônios foi criado pela Sama em 1995 
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Anglo American investe em iniciativas de 
reaproveitamento de água

A empresa apoia projetos focados na gestão 
sustentável da água em suas operações e 

também nas comunidades locais
A gestão de recursos hídricos é uma das preocupações 

da Anglo American, que desenvolve uma série de inicia-
tivas voltadas para redução do consumo em suas ope-
rações, além de contribuir com projeto de melhoria na 
disponibilidade hídrica das bacias de abastecimento dos 
municípios e comunidades onde atua. 

Nas operações de nióbio, por exemplo, a companhia 
avançou no processo de reutilização de água e na redução 
de consumo. “Um conjunto de reservatórios de rejeitos 
permite a recirculação de todos os efluentes gerados, re-
ciclando aproximadamente 91% de toda a água consumi-
da, otimizando a captação de água”, afirma Cleres Sam-
paio, diretor de Nióbio. 

Além disso, uma série de iniciativas implantadas nas 
plantas de beneficiamento durante o ano de 2015 permi-
tiram uma redução de 25% no consumo global de água 
nova em 2016. 

Na unidade de Fosfatos, em Ouvidor (GO), a taxa de 
água recirculada de barragem e espessadores é superior a 
90% e no ano de 2016, a companhia conseguiu aumentar 
ainda mais esta taxa com a implantação de inovações tec-
nológicas em seus processos. Elas possibilitaram reduzir a 
utilização de água no transporte de rejeitos ao reservató-
rio da companhia.

Na planta química de Fosfatos, em Catalão (GO), des-
taca-se que 100% dos efluentes industriais são tratados 
e posteriormente, reutilizados no processo produtivo, o 
que reduz a captação de água nova em 150m³/h. “Essas 
ações evidenciam nossos esforços para implantar boas 
práticas na gestão hídrica, buscando o uso sustentável do 
recurso”, destaca Fernando Rezende, diretor de Fosfatos. 

Outra iniciativa desenvolvida pela empresa é o Comitê 
de Água, que se reúne periodicamente para promover 
discussões e definir ações sustentáveis. O comitê realiza 
campanhas de conscientização e comunicação internas e 
externas, incentiva os empregados a enviar ideias e parti-
cipar de palestras onde recebem informações sobre o uso 
consciente da água na empresa e em suas casas. Na ope-
ração de nióbio, por meio deste comitê, foram instalados 
medidores eletrônicos de vazão que permitem o monito-
ramento em tempo real do consumo de água nova das 
unidades de concentração. Através desse comitê, a Anglo 

American implantou, há três anos, um novo sistema de 
gestão de água em suas operações de nióbio e fosfatos.

ação nas comunidades
Uma das ações voltadas para a comunidade é o projeto 

Água e Gestão para Ouvidor, patrocinado pela Anglo Ame-
rican, que tem o objetivo de construir bacias de captação 
de águas da chuva nas pequenas propriedades rurais do 
município. 

O projeto, conduzido pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Ouvidor, Secretaria Municipal de Agricultura 
e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 
Estado de Goiás – Emater, permite maior absorção para 
recarga do lençol freático, evitando o assoreamento dos 
córregos e nascentes e a sua contaminação por detritos 
levados pelas enxurradas e, por consequência, melhoria 
da qualidade da água e do solo da região. Cerca de 30 pro-
dutores rurais que possuem propriedades nas proximida-
des do Córrego da Lagoa, principal afluente do município, 
serão contemplados pelo projeto. 

“Cuidar da água é responsabilidade de todos e uma 
chance de fazer a diferença, por isso, investimos nesse 
projeto e em muitas outras ações. O Brasil vive um mo-
mento de crise hídrica e, com essa iniciativa, estamos 
pensando a longo prazo para que a população do municí-
pio não sofra com a escassez da água”, explicou a gerente 
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional do 
negócio Nióbio da Anglo American, Valmira Oliveira.

O projeto, que já está sendo implantado na região, irá 
construir cerca de 800 bacias de captação de águas plu-
viais, que beneficiará aproximadamente 600 moradores 
de pequenas propriedades rurais, bem como  toda a co-
munidade do município de Ouvidor. 

Anglo American criou o Comitê de Água, que se reúne periodica-
mente e define ações sustentáveis
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Jaguar mining realiza intervenções de educação 
ambiental nas comunidades onde atua

Iniciativa destacou a importância da 
coleta seletiva

No dia 05 de junho é comemorado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente e, para comemorar a data, duran-
te três dias a Jaguar Mining Inc. realizou a Campanha 
da Coleta Seletiva junto aos colaboradores da em-
presa e comunidade escolar das áreas de influência. 
Através da campanha, a empresa buscou de forma lú-
dica e interativa sensibilizar os participantes sobre a 
importância do papel de cada um para a efetividade 
da coleta seletiva, uma vez que a correta segregação 
dos resíduos representa etapa fundamental para o 
processo de reciclagem. Além disso, os participan-
tes receberam informações sobre os produtos que 
podem ser gerados a partir da utilização dos resídu-
os recicláveis como matéria-prima. Na empresa, as 
atividades ocorreram em Santa Bárbara, na Unidade 

Pilar; em Caeté, na Unidade Roça Grande; e em Con-
ceição do Pará, na Unidade Turmalina. Participaram 
311 colaboradores dentre empregados diretos da mi-
neradora e de empresas terceirizadas.

Para a comunidade escolar foram realizadas in-
tervenções teatrais nas escolas municipais Cecília 
Álvares Duarte, na comunidade de Brumal (distrito 
de Santa Bárbara) e na escola Aurora Júlia da Fon-
seca, situada no Povoado de Casquilho (Conceição 
do Pará). Participaram respectivamente da atividade 
125 e 52 alunos.

“A palestra enriqueceu o conhecimento da turma, 
ampliando e complementando ainda mais o que te-
mos estudado. Os alunos do 3º ano gostaram muito 
do jeito como foi apresentado o tema. Parabeniza-
mos a equipe pela iniciativa e belo trabalho”, destaca 
a Profª. Thelma Aparecida de Paula, da Escola Muni-
cipal Cecília Alvares Duarte.

Jaguar Mining utilizou o teatro para interagir com os alunos das regiões onde atua e levar mensagens de 
conscientização ambiental

Fo
to

: J
ag

ua
r M

in
in

g



34 | MINÉRIOS & MINERALES | JUNHO | 2016

gESTãO

Programas de melhoria contínua 
economizam r$ 200 milhões
Para este ano, a previsão é alcançar um saving 

de R$ 150 milhões com o programa

A Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil da Anglo 
American implantou, no início do ano passado, o Progra-
ma de Excelência em Melhoria Contínua, que gerou uma 
economia de R$ 200 milhões para a companhia somente 
em 2015, por meio do desenvolvimento de 79 iniciativas. 
Devido ao sucesso, o programa terá continuidade neste 
ano com  26 projetos, focados principalmente na estabi-
lidade operacional, que é a diretriz estratégica da com-
panhia para 2016. A estimativa de ganhos para este novo 
ciclo é de cerca de R$ 150 milhões. 

O gerente de Melhoria Contínua da Unidade de Negó-
cios Minério de Ferro Brasil, Luís Dutra, explica que como 
o Minas-Rio começou a operar em outubro de 2014 e es-
tava no início da fase de ramp-up, a empresa percebeu 
que aquele era o momento ideal para começar a criar a 
cultura de melhoria contínua entre os empregados. “O 
cenário para o setor de mineração na época também já 
vinha se mostrando desafiador. Nosso objetivo com o pro-
grama era estimular a criação de soluções para otimizar a 
produção, reduzir custos e perdas e aumentar a seguran-
ça”, afirma.

Para alavancar o programa, a Anglo American reuniu e 
treinou diretores e gerentes de todas as áreas para discu-
tir propostas e cascatear as informações para suas equi-
pes. A qualquer momento, uma nova melhoria poderia 
ser inserida no portfólio de iniciativas, que é gerenciado 
pela área de Melhoria Contínua e possui três categorias: 
adição de valor, preservação de valor e mitigação de risco.

Devido ao programa, a companhia recebeu cerca de 

200 ideias e implantou 79 projetos em 2015, que geraram 
ganhos de R$ 200 milhões. Outras 21 iniciativas continu-
aram em andamento neste ano e a maioria foi concluída 
em maio. 

Para reconhecer o trabalho desenvolvido durante o 
programa, a Anglo American promoveu, em dezembro de 
2015, o 1° Prêmio de Excelência em Melhoria Contínua. 
As áreas puderam inscrever os projetos, que foram ava-
liados pelos próprios diretores da empresa, utilizando os 
seguintes critérios: valor capturado, multidisciplinaridade 
dos projetos e caráter inovador da iniciativa.

Foram 27 trabalhos inscritos no prêmio e, durante even-
to, os três primeiros colocados receberam certificado, 
troféu e o reconhecimento do presidente da companhia.  
Além disso, eles participaram do VIII Congresso Interna-
cional Six Sigma Brasil 2016, nos dias 24 e 25 de maio. Ou-
tros três projetos foram agraciados com menção honrosa. 

A iniciativa que ficou em primeiro lugar na premiação 
restabeleceu a permeabilidade das placas cerâmicas da 
filtragem com a aplicação de uma nova substância, recu-
perando sua capacidade de filtrar a polpa de minério e 
garantindo a produtividade do processo. 

A utilização dessa nova substância evitou que 1.500 
placas totalmente impermeáveis fossem substituídas por 
placas novas e possibilitou atingir 3.000 toneladas/hora 
(t/h) com os 12 filtros em operação – antes a produtivida-
de decaía até 500 t/h com a perda de performance. O re-
sultado da iniciativa foi a redução na compra de novas pla-
cas, gerando uma economia de R$ 36 milhões em 2015.

Outro projeto de destaque reduziu a carga morta nos 
caminhões fora-de-estrada que fazem a movimentação 
de estéril e minério na área da mina. Eles apresentavam 
problemas relacionados à retenção e acúmulo de carga 
morta nas básculas após o descarregamento. Em casos ex-
tremos, foram apuradas até 90 toneladas de carga retida, 
o que representa, aproximadamente, 40% da capacidade 
total de carga do equipamento. 

Uma equipe composta por profissionais das áreas de 
Suprimentos, Engenharia, Operação e Manutenção su-
geriu a aplicação de polímero antiaderente nas básculas 
dos caminhões e a instalação de uma chapa defletora, de 
forma a alterar o design frontal da báscula, que anterior-
mente favorecia o acúmulo da carga morta. A iniciativa 
aumentou a produtividade do transporte e gerou ganhos 
de, aproximadamente,  R$ 27 milhões no ano passado.
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nova linha de britadores cônicos de alta performance
A Weir Mineral lançou sua linha de britadores cônicos 

de alta performance, denominada Trio® Top Performan-
ce, para os mercados de mineração e agregados para 
construção civil. Combinando ação de britagem agressiva 
com alta força e poder de britagem, essa nova geração de 
equipamentos possibilita aos usuários a um nível superior 
de britagem.

“A Weir Minerals se esforça para oferecer aos clientes 
o melhor equipamento possível para satisfazer as suas 
necessidades de britagem, e é por isso que desenvolve-
mos a nova linha de britagem cônica Trio® TP. Os novos 
britadores cônicos TP operam a uma velocidade maior do 
que seus antecessores, que proporciona maior britagem e 
material em melhor formato”, disse Kurt O’Bryan, gerente 
de Produto Global para Britagem e Peneiramento na Weir 
Minerals. 

Segundo a empresa, os robustos britadores compactos 
são construídos com avançada tecnologia de automação 
para garantir alto desempenho contínuo e versatilidade 
de aplicação. Todos os britadores cônicos Trio® TP apre-
sentam uma câmara com ângulo agudo de britagem, um 
grande saída de material britado e ótima velocidade, as-
sim entregam um produto mais fino, através do aumento 
da trituração entre partículas.

A segurança não foi esquecida e o produto foi projetado 
com características de auto-proteção para ajudar a alcan-
çar altos níveis de confiabilidade mecânica sob severas 
condições de operação, garantindo a segurança do ope-

rador e dos equipa-
mentos.

“Nossos enge-
nheiros reconhe-
cem a importância 
da eficiência ener-
gética e da redução 
dos custos opera-
cionais. Pensando 
nisso, desenharam 
uma opção de acio-
namento direto 
confiável para os britadores cônicos Trio® TP, que pode 
ser combinado com uma unidade de frequência variável 
para otimizar o desempenho britador, resultando em sig-
nificativa economia de energia”, ressalta o gerente.

De acordo com a empresa, os britadores possuem a 
combinação única de alto fluxo, alto ponto de pivotagem, 
grande excentricidade e grandes diâmetros de cabeça 
resultam em um desempenho superior, de alta perfor-
mance. “Todos os Britadores Cônicos Trio® TP são com-
pletamente instrumentados com avançados sistemas hi-
dráulicos e de lubrificação , permitindo que os usuários 
monitorem a vibração, movimento, temperatura e pres-
são do óleo”, explica O’Bryan.

A linha de britadores cônicos da Trio® conta com a rede 
de Serviços Weir, que opera em mais de 70 países.

Nova geração de upgrades para britadores 
aumentam a produtividade em até 30%

A Metso está lançando uma nova geração de upgrades que 
visam aumentar a produtividade de antigos modelos de brita-
dores, ao mesmo tempo em que reduzem seus custos de ma-
nutenção e permitem práticas aprimoradas de segurança. As 
novas atualizações estão disponíveis para os britadores cônicos 
Symons e Nordberg, além dos britadores giratórios Superior. 
Segundo a empresa, os upgrades são fornecidos em pacotes 
fáceis de instalar: cada kit inclui instruções claras de instalação 
que, alternativamente, podem ser supervisionados ou instala-
dos pelas equipes de serviço de campo da empresa.

 “A Metso entende a difícil situação do mercado de minera-
ção em que nossos clientes atuam, então estabelecemos como 
meta desenvolver uma nova geração de upgrades para britado-
res que permitam aos nossos clientes gerar um melhor retorno 
sobre o investimento, sem a necessidade de aquisição de novas 
máquinas. A colaboração próxima com nossos clientes nos per-
mitiu desenvolver esses produtos que não somente vão ajudá-
los a melhorar o resultado final, mas também conduzi-los a um 
ambiente de trabalho mais seguro”, explica Jaakko Huhtapelto, 

diretor de Desenvolvimento e Vendas de Peças de Reposição 
da Metso. 

A nova geração de upgrades se aplica a diversos modelos de 
britadores das marcas predecessoras da Metso e foi desenvol-
vida especificamente para o segmento de mineração. Com as 
atualizações, a produtividade dos britadores pode ser melhora-
da por meio de uma capacidade de produção aumentada, ajus-
tes mais fáceis, melhor confiabilidade da britagem e redução 
de engaiolamento causado por materiais superdimensionados. 

A manutenção pode ser reduzida por meio de uma melhor 
vida útil dos componentes, maior confiabilidade da britagem e 
por procedimentos de manutenção mais simples. A segurança 
também pode ser elevada por meio de melhores práticas de 
manutenção, redução das paradas por engaiolamento e por 
meio do uso de ajustes automáticos ou remotos.

Os upgrades, de acordo com o fabricante, ajudam os clientes 
a obterem mais de seus britadores existentes por um custo in-
ferior ao de uma máquina nova.
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menor custo por tonelada, tem que 
priorizar a diminuição dos gastos 
horários e aumentar a produtivida-
de”, ressalta Oliveira.

O gerente lembra que a crise trou-
xe novos desafios e oportunidades 
no âmbito da manutenção e tem-se 
observado um avanço na chamada 
manutenção baseado em condição, 
complementada pela tradicional es-
tratégia de manutenção preventiva. 
“O avanço das tecnologias embar-
cadas nos equipamentos, pouco ex-
plorada até o advento da crise glo-
bal de commodities minerais, tem 
se tornado o principal aliado para 
suportar a estratégia de manuten-
ção baseada em condição”, comen-

ta ele.
Segundo os especialistas, uma organização benchmark 

em manutenção de equipamentos de grande porte é capaz 
de alcançar uma razão 80% x 20% entre horas programa-
das x não programadas de manutenção, privilegiando a alta 
performance da frota medida por indicadores de confiabili-
dade e disponibilidade. A revista Minérios e Minerales con-
versou com os principais fabricantes de máquinas e equipa-
mentos, conhecidos pela sigla de OEM (Original Equipment 
Manufacturer), sobre a demanda crescente e as novidades 
do mercado de tecnologias e serviços de manutenção. 

sitewatch – portal facilita a gestão de frota e a tomada 
de decisão 

A Case oferece aos seus clientes o Sitewatch, sistema 
de gerenciamento de frota que funciona via GPS e pode 
operar com comunicação por celular ou satélite. Com ele, 
o técnico da mineradora, o distribuidor e o fabricante têm 
acesso a uma determinada frota dentro do portal. 

“O portal traz ferramentas de acompanhamento das ma-
nutenções preventivas, além de fornecer dados importan-
tes sobre a performance e diagnóstico do equipamento”, 
explica Relton Henrique Cesar, coordenador de Serviço da 
Case Construction Equipment. 

A solução engloba o programa de análise de fluidos Sys-
temGard, planos de manutenção preventiva e histórico 
do equipamento. Cesar ressalta que cada vez mais as mi-
neradoras têm optado pela contratação de um técnico da 
empresa ou de um distribuidor para ficar dentro do site de 
mineração. “Os técnicos são treinados pela fábrica e têm 
acesso ao programa de diagnóstico eletrônico da Case. A 
troca dos itens previstos na nossa tabela de manutenção 

fROTA

sob pressão dos custos, mineradoras reforçam 
manutenção para aumentar a produtividade 

Com o mercado desaquecido, empresas inves-
tem em programas de manutenção visando 

a incrementar a vida útil dos equipamentos e 
postergar sua renovação

Guilherme Arruda
Diante do atual cenário econômico do País, complemen-

tado pelo ciclo de baixa das commodities minerais, as mi-
neradoras têm procurado estender cada vez mais os prazos 
para troca de sua frota. Para isso, companhias aportam re-
cursos em programas de manutenção optando por paco-
tes em que os técnicos das fabricantes de equipamentos 
fiquem alocados na própria mina, podendo prestar um ser-
viço mais detalhado e com o auxílio de sistemas inteligen-
tes de gestão de manutenção. 

“Normalmente o plano contratado, envolvendo trocas 
de itens previstos na manutenção preventiva, é o mais co-
mum, porém estamos percebendo uma maior procura por 
pacotes onde um técnico autorizado pela fábrica acompa-
nhe a frota do cliente full time, estando disponível o tempo 
todo para reparos nos equipamentos e para manutenção 
preventiva”, afirma Relton Henrique Cesar, coordenador de 
Serviço da Case Construction Equipment.

Na mesma linha, Ricardo Oliveira, gerente de suporte 
técnico da Sotreq, revendedora oficial de máquinas, peças, 
serviços e sistemas Caterpillar, afirma que com a capacida-
de limitada de geração de caixa e investimentos, as minera-
doras têm focado no aumento da utilização e manutenção 
dos ativos, não mais produzindo a qualquer custo-- e sim 
produzindo mais a um menor custo. “Para se alcançar um 

Case percebeu aumento de procura por técnicos full time nos clientes 
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preventiva é previamente negociada com o cliente, seguin-
do os intervalos especificados para cada componente”, ex-
plica.

Recentemente, a Case apresentou a conectividade do Si-
tewatch via satélite Iridium para serviços telemáticos em 
áreas sem cobertura de rede celular. A nova extensão da 
ferramenta transmite por satélite todos os dados geridos 
pelo sistema telemático, como cargas, status, desempe-
nho, consumo de combustível e as condições operacionais 
da máquina em intervalos regulares, além de alarmes em 
tempo real. Para garantir que seus clientes se beneficiem 
do serviço de satélite mais confiável, a empresa fez parceria 
com a Iridium Communications, o provedor de rede conhe-
cido por sua cobertura global, baixa latência e qualidade do 
seu sinal. Além disso, selecionou a Quake Global, fabricante 
reconhecido do segmento de modem, para o fornecimento 
do seu modem de satélite telemático.

sotreq aposta em tecnologias embarcadas
Para Ricardo Oliveira, gerente de suporte técnico da So-

treq, o avanço das tecnologias embarcadas nos equipa-
mentos, pouco explorada até o advento da crise global, tem 
se tornado o principal aliado para suportar a estratégia de 
manutenção baseada em condição. 

Como exemplo, ele cita os filtros de ar dos motores die-
sel Caterpillar nos equipamentos de grande porte. Neles, 
sensores eletrônicos monitoram a diferença com a pressão 
atmosférica, indicando a restrição da peça. No modelo tra-
dicional de manutenção, o filtro primário seria substituído 
ou limpo em intervalos de 250 horas, contudo, ao gerenciar 
as informações desses sensores é possível prever e ajustar 
o intervalo ótimo para execução desse serviço, gerando 
economias expressivas sem sacrificar a proteção ao motor.

“Há uma infinidade de alternativas para serem explo-
radas nesse campo e a Sotreq investiu muito nos últimos 
cinco anos, no desenvolvimento de soluções que envolvem 
sistemas e poderosos algoritmos, ofertando aos nossos 
clientes um portfólio interessante de serviços e know-how 
em suporte dessa estratégia de manutenção”, destaca Oli-
veira.

De acordo com o executivo, a empresa obteve, no último 
ano, um aumento da demanda por reforma total de máqui-
nas de grande porte – equipamentos que até tempo atrás, 
estavam previstos para serem substituídos por um novo 
modelo com tecnologia de ponta. 

“Esses equipamentos, que antes eram vendidos por bai-
xos preços pelas grandes mineradoras, têm passado por 
um serviço completo de desmontagem, reforma dos com-
ponentes, recondicionamento da cabine, reparos nas es-
truturas, aplicação de pacotes de atualizações tecnológicas, 
retomando ̀ a condição de novo – incluindo um novo termo 
de garantia do fabricante, como se fosse um equipamento 
novo, apto para mais um ciclo de vida”, completa.

soluções inteligentes incrementam máquinas da new 
Holland

Dados das operações de motoniveladoras, tratores de es-
teira, escavadeiras hidráulicas e retroescavadeiras da New 
Holland podem ser gerenciados por meio da ferramenta 
de telemetria de frota FleetForce. A tecnologia, lançada no 
ano passado e que também pode ser instalada em máqui-
nas de outros fabricantes, provê, por meio de e-mails e/
ou mensagens de celular (SMS), constantes updates  sobre 
a localização de cada máquina, consumo de combustível, 
horários de utilização, histórico de uso de marchas lenta, 
entre outros.

No escopo da manutenção, a solução envia alertas au-
tomáticos com detalhes sobre a proximidade das ativida-
des de lubrificação, trocas de freios, pneus, entre outros. O 
sistema gera ainda relatórios que ajudam a analisar onde 
é possível aumentar a eficiência da máquina, assim como 
promover treinamentos que busquem uma maior efetivi-
dade.

Adicionalmente, a empresa disponibiliza o FleetGrade. A 
tecnologia permite que equipamentos trabalhem de forma 
guiada (motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras 
hidráulicas e retroescavadeiras) via GPS ou que tenham o 
controle hidráulico comandado de forma automática, no 
caso das motoniveladoras e tratores de esteiras. 

“Essas ferramentas visam acompanhar em tempo real a 
eficiência dos equipamentos, identificar melhorias de ope-
ração, reduzir os custos devido à maior precisão dos traba-
lhos, entre outros”, afirma Rafael Ricciadi, especialista de 
Marketing de Produto da New Holland Construction para a 
América Latina.

 No trator de esteiras D180C, lançado recentemente, a 
máquina tem uma predisposição com botões de ativação 
desse sistema no console frontal e joystick, além de ativa-
ção no painel. A tecnologia é resultado da associação mun-
dial da CNH Industrial, controladora da New Holland, com 
a Leica GeoSystem.

Volvo amplia recuperação de peças e o tempo de troca 
de óleo

Na área de manutenção, a Volvo Construction Equip-
ment tem dois focos principais: utilização de componentes 
remanufaturados e no prolongamento da troca de óleo do 
motor de 250 para 500 horas. Nesse sentido, a análise dos 
dados gerados pelo sistema de telemática CareTrack tem 
um papel muito importante na gestão da frota, usando os 
dados de forma pró ativa para que a operação tenha as má-
quinas trabalhando de maneira otimizada.

A ferramenta tem como alvo otimizar o desempenho das 
máquinas e operadores, e facilitar o gerenciamento dos 
serviços de manutenção. O sistema, que pode ser acessado 
por comunicação via satélite ou por celular (GSM, Global 
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System for Mobile), gera uma ampla gama de relatórios, 
incluindo consumo de combustível, horas de operação e lo-
calização geográfica, através de um portal na internet, além 
de enviar alertas por SMS e e-mail. O hardware instalado 
no equipamento faz o monitoramento 24 horas por dia e 
em tempo real de todas as operações de uma máquina ou 
de uma frota inteira

“Existe uma busca cada vez maior pela eficiência ope-
racional e redução de custos. Para isso, o monitoramento 
de frotas através da análise de óleos lubrificantes, foco na 
manutenção preditiva, sistema de telemática CareTrack e 
check list diário de manutenção são importantes, e eu di-
ria fundamentais nesse sentido”, comenta Alexandre Flats-
chart, diretor de Customer Solutions da Volvo Construction 
Equipment Latin America.

O Caretrack, que pode ser acessado numa interface pró-
pria do sistema do site do cliente, também pode ser usado 
para gerenciar a manutenção das máquinas e peças de des-
gaste. Os distribuidores podem até mesmo efetuar remota-
mente o diagnóstico de falhas, minimizando o tempo dos 
serviços. Os relatórios de operação permitem identificar 
o tempo excessivo em marcha lenta, uma informação que 
gera uma oportunidade para reduzir o consumo de com-
bustível, as horas improdutivas da máquina e os custos de 
serviços. A solução, com a utilização da rede de dados GSM, 
é oferecida gratuitamente por até seis anos.

Liebherr reforça programa de manutenção preventiva
Com o objetivo de aumentar o alcance dos seus serviços 

de manutenção e proporcionar maior confiabilidade aos 
equipamentos que operam nas mineradoras, a Liebherr 
passou a oferecer contratos de manutenção preventiva 
com maior desconto em relação à aquisição dos kits de ma-
nutenção. Com isso, a empresa aumentou a sua presença 
nas minas assim como a venda de máquinas com pacotes 
diferenciados. 

Além dos contratos de manutenção preventiva, a fa-
bricante disponibiliza os pacotes de contrato de técnico 
residente, no qual um profissional da empresa trabalha 
diariamente (segunda a sexta-feira) dentro da operação 
do cliente, para que seja realizado o pronto-atendimento 
dos chamados. Outra modalidade refere-se aos programas 
Full-Service, que também permitem a realização de pratica-
mente todas as manutenções periódicas preventivas e ma-
nutenções corretivas nos equipamentos pelo corpo técnico 
da empresa, incluindo o fornecimento de peças de repo-
sição. Ainda há a opção sobre treinamentos operacionais 
e de manutenção preventiva, que agregam conhecimento 
aos profissionais da operação e manutenção do cliente, 
resultando em ganhos na conservação e manutenção das 
máquinas.

No ano passado, a empresa distribuidora de lubrifican-

tes Lubrisint iniciou a comercialização no Brasil dos óleos 
Liebherr, entre eles o Liebherr Motor Oil 10W40 utilizado 
no motor diesel, que permite a troca do óleo e dos filtros 
a cada 500h, contra 250h anteriormente. Outra novidade 
também é oferta da orientação do Analista Manutenção 
Preventiva, benefício que pode ocorrer durante a garantia 
do equipamento, contrato de manutenção preventiva ou 
sob solicitação pontual do cliente.

No campo das tecnologias para o gerenciamento de fro-
ta, a empresa possui o LiDAT, ferramenta que fornece infor-
mações sobre o funcionamento e a localização das máqui-
nas, aprimorando a operação por meio de uma supervisão 
remota. Os dados são atualizados várias vezes por dia, po-
dendo ser acessado no portal do sistema na internet ou no 
ERP do próprio usuário.

Informações importantes, tais como uma máquina dei-
xando um zona pré-definida, ou comunicações sobre condi-
ções e parâmetros podem ser recebidas instantaneamente 
por mensagens de celular ou alertas por GPS.

O programa oferece parâmetros sobre consumo de com-
bustível, histórico de abastecimento e dados de produti-
vidade, assim como a utilização das máquinas em marcha 
lenta e/ou velocidade de trabalho, que demonstram qual 
foi o real uso da máquina.

O LiDAT permite ainda obter uma programação de ma-
nutenção inteligente para a máxima disponibilidade da 
máquina. Além disso, o usuário pode planejar e programar 
serviços e trabalhos de reparos e peças de reposição.

Necessidade de aumento da produtividade gera aumento pela procura 
de monitoramento de frota 
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drones na mineração
Mapeamento de uma área de mineração de 

200 hectares pode ser feito em apenas 15 
minutos, garantem os especialistas

Marcelo de Valécio

Equipamentos aéreos não tripulados, os drones se torna-
ram um novo canivete suíço. Suas aplicações são as mais va-
riadas – desde instrumento para simples recreação, passan-
do por aplicações comerciais, como filmagens e fotos aéreas, 
mapeamento de grandes áreas, na agrimensura, levanta-
mento ambiental, georreferenciamento de terreno até apli-
cações científicas, como pesquisas de condições climáticas, e 
na mineração. Isso sem falar no controverso uso militar. 

Para diferenciar os drones para as aplicações comerciais, 
alguns especialistas preferem chamá-los de VANT – veículo 
aéreo não tripulado. Mas tecnicamente não existem diferen-
ças entre ambos. Drone é um apelido em inglês para esse 
tipo de aeronave. Significa zumbido, remetendo ao barulho 
das hélices emitido pelo equipamento. Drones ou VANTs 
mais comuns são aeronaves que se assemelham a mini-
helicópteros, podendo ter entre quatro e oito hélices. São 
alimentados por baterias ou combustível fóssil. Sua inspira-
ção são os aeromodelos radiocontrolados, um hobby antigo. 
Alguns modelos possuem asas e lembram pequenos aviões. 

Na verdade, a grande diferença dos drones ou VANTs para 
outros tipos de aeronaves é o fato de dispensarem pilotos e 
serem operados a distância, com ou sem a supervisão direta 
de um controlador humano por perto. Determinados equi-
pamentos podem ser operados por computador. 

Pela legislação brasileira, os drones são classificados como 
aeromodelos e não há, por enquanto, necessidade de licen-

TECNOLOgIA

ça específica para utilizar o equipamento. Contudo, sua ope-
ração tem restrições. Eles não podem ser usados em áreas 
densamente povoadas e em locais próximos a aeródromos. 
Obrigatoriamente têm de ter um controlador operando, ou 
seja, aeronaves autônomas ainda são proibidas. Podem ser 
exibidos em público, desde que o piloto tenha experiência e 
existam condições mínimas de segurança. A altitude máxima 
permitida para o voo é de 122 metros. 

Mas com o crescimento das aplicações comerciais isso vai 
mudar. Segundo o diretor executivo da Horus Aeronaves, 
Fabrício Hertz, os órgãos responsáveis pela regulamentação 
aérea estão finalizando um sistema para controle e operação 
dos drones. “Em breve, o Brasil terá uma lei específica para a 
tecnologia”, afirma o executivo.

Aplicação dos drones na mineração
Assim como outros segmentos, a mineração é uma nova 

fronteira a ser explorada pelos veículos aéreos não tripula-
dos. A Horus, empresa de capital nacional criada por três 
jovens engenheiros mecânicos empreendedores da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina (UFSC), produz drones que 
podem ser utilizados em segmentos como agricultura, meio 
ambiente e mineração.

De acordo com Fabrício Hertz, na mineração os drones po-
dem ser utilizados para medição do volume de poços e pilhas 
(erro médio de aproximadamente 2%), cortes no relevo para 
cálculo de alturas e distâncias e ainda na determinação de 
curvas de nível de uma região inteira ou área determinada, 
bem como o planejamento de rotas para o maquinário. Além 
disso, pode atuar na segurança da mina, identificando e mo-
nitorando possíveis falhas geológicas ou pontos de atenção. 
“Os dados coletados têm alta resolução e precisão centimé-
trica, permitindo inúmeras avaliações e informações total-
mente atualizadas, superando até mesmo as imagens capta-
das por meio de satélites”, diz o diretor executivo da Horus. 

Equipado com câmeras de alta resolução, 20 mp e sensor 

Imagem gerada pelo veículo aéreo não tripulado (VANT) Maptor, da Horus Aeronaves
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multiespectral, o drone da Horus pesa 1.400 gramas, incluin-
do bateria e câmera. Sua missão é obter uma imagem em 
alta definição, chamada ortofoto, que auxilia no monito-
ramento de grandes extensões de terra. O equipamento é 
programado via GPS, não precisa de operador e é construído 
em fibra de carbono, o que lhe dá mais leveza, resistência e 
maior autonomia de voo (1 hora e 20 minutos), segundo da-
dos da empresa. Cobre áreas de até 2.000 hectares por voo 
e atinge resolução de até 2,3 cm/pixel.

Com a geração da ortofoto em 3D é possível avaliar o re-
levo e acidentes geográficos para a otimização do planeja-
mento de rotas e tráfego do maquinário. Além disso, pela 
inspeção visual da ortofoto pode-se localizar rapidamente 
máquinas no pátio de extração de minério. “O drone permite 
fazer estudos na área de mineração que não 
poderiam ser realizados sem o equipamento, 
otimizando o plano de extração da matéria-
prima. O resultado é sempre uma imagem 
em altíssima definição que auxilia no moni-
toramento de grandes extensões”, esclarece 
Fabrício Hertz. 

Segundo o executivo, o uso de drones nas 
atividades de mineração está tendo aceita-
ção bastante positiva em muitos países e traz 
benefícios substanciais para coleta de dados, 
principalmente em termos de redução de cus-

tos de medições, além de ampliar a produtividade graças às 
vantagens operacionais do equipamento. “O mapeamento 
de uma área de mineração de 200 hectares é feito em ape-
nas 15 minutos, enquanto no sistema tradicional de topogra-
fia poderia demorar cerca de 10 dias”, afirma. 

Outra vantagem é a possibilidade de operar o drone a 
longa distância, sem colocar o operador em áreas de risco 
ou locais com intenso movimento de maquinário”, salienta 
o diretor executivo da Horus, lembrando que os custos do 
equipamento são competitivos, variando entre R$ 50 mil e 
R$ 100 mil. Ao adquirir um drone, o cliente recebe um curso 
de três dias que serve para prepará-lo para as práticas ope-
racionais. Após esse período, há o suporte da empresa para 
assistência técnica e manutenção.

software para processamento de imagens

A Bentley Systems, empresa norte-americana de desenvolvimento de software para gerenciamento de infraes-
trutura, produz uma solução que pode ser aplicada na mineração. O software ContextCapture é um programa que 
processa vários formatos de imagem 3D, incluindo vídeos: 3MX, OBJ, FBX (AutoDesk), Collada, OSGB, STL e i3S (ESRI). 
Na França, numa mina na cidade de Exideuil, foi feito um modelo 3D da pedreira instalada no local. Foram utilizadas 
1.170 fotos tiradas como uma câmera Sony DSC-RX100M3 a bordo de um drone, modelo Novadem U-130. Segundo 
Tiago Sathler, representante de vendas da companhia no Brasil, o software pode ser adquirido por meio de aquisição 
da licença perpétua ou locação trimestral.

O VANT cobre áreas de até 2 mil ha por voo e as imagens 
atingem resolução de até 2,3 cm/pixel 
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empresa de consultoria aposta no uso de drones

A Ernst & Young (EY) adiquiriu recentemente um equipamento de última geração com câmera de altíssima resolu-
ção e com capacidade de cruzar, automaticamente, as informações fornecidas pelas imagens com dados de posicio-
namento geográfico ultraprecisos. A nova tecnologia tem inúmeras aplicações possíveis, tais como, verificações de 
estruturas de obras civis, avaliação ambiental, auditoria de áreas de difícil acesso, inventários, entre outras.

 Para Luiz Sérgio Vieira, novo CEO da EY para o Brasil, inovar nas formas de entregar serviços aos clientes é manda-
tório para qualquer empresa que pretenda se manter competitiva. Pensando nisso, a EY montou um grupo interno 
que reúne representantes das áreas de Inovação, Tecnologia e líderes de diversos 
setores para avaliar continuamente novas aplicações para os drones, como, por 
exemplo, o uso conjugado com outros dispositivos e aplicativos. 

 “Com os drones podemos executar em menos tempo trabalhos que levariam 
horas ou até dias para serem finalizados. Conseguimos também substituir algu-
mas tarefas manuais por um serviço automatizado que oferece maior precisão de 
análise. Além de reduzir o risco para as nossas equipes’’, diz Vieira.
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novidades em freios
A Vulkan lançou para sua linha Fesa o Sistema de 

Recuperação de Ajuste Automático, que proporciona 
um desgaste linear da pastilha e uma compensação 
do alinhamento, eliminando a folga entre a pastilha 
e a polia e resultando em maior eficiência para o sis-
tema de freio; e o novo Sistema de Amortização, no 
qual, através da análise de elementos finitos, foi pos-
sível modificar diversos itens da estrutura, tornando 
o freio mais leve, proporcionando assim maior equilí-
brio para todo o conjunto e facilitando sua montagem 
na máquina. Outra novidade da marca é a Unidade 
Hidráulica Compacta para Freios Hidráulicos, bastante 
compacta e interligada diretamente ao freio, com cus-

to mais competitivo e instalação facilitada. Apesar do 
seu tamanho ser 
reduzido, tem ca-
pacidade para acio-
nar até dois freios 
de grande porte, 
como os SH.  Está 
disponível para 
todas as tensões, 
pode ser fornecida 
com circuito on-off 
ou suavizado e com 
ou sem gabinete.  
Disponível para as 
linhas de Freios Hi-
dráulicos HM e SH.

Britec aposta na manutenção preventiva
Fundada em 2008, em Bela Vista (GO), a Pedreira 

Britec atende principalmente clientes localizados em 
Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e no Dis-
trito Federal, fornecendo brita 0, brita 1, brita 2, pó 
de brita, e usinagem de CBUQ (Concreto Betumino-
so Usinado a Quente). A Britec possui, desde meados 
de 2014, uma escavadeira Link-Belt 350X2.  O equi-
pamento trabalha no abastecimento dos caminhões, 
que transportam rochas e britas para construção civil, 
com uma produtividade média de 220 a 250 t/h.

  “A 350X2 é nossa máquina preferida para um 
trabalho abrasivo como o de extração de rochas. Ela 
tem apresentado excelentes resultados”, destaca o 
proprietário da Pedreira, Herbert Valim. Ele afirma 
que não descuida da manutenção preventiva para ga-
rantir o melhor aproveitamento da escavadeira, que 
possui motor Isuzu Tier III com potência de 271 HP. O 
suporte pós-vendas é do distribuidor Mult-Máquinas, 
que atua no Tocantins, Distrito Federal e Goiás.
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Freio de sapata da linha Fesa ganhou 
novos sistemas 

Operação na Pedreira Britec
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otimização do uso da água
O Setor de mineração é o que segundo que mais uti-

liza o recurso da água e fazer a gestão adequada é fun-
damental para a operação sustentável. A Dow fornece 
componentes para tratamento de água e soluções de 
controle microbiano para evitar entupimento e anti-
incrustantes para recircular processos de tratamento. 
A empresa oferece a solução de ultrafiltração para 
oferecer excelente qualidade a partir de qualquer fon-
te natural de água disponível nas minas, permitindo, 
inclusive, sua reutilização. Além disso, as membranas 
de ultrafiltração são uma alternativa eficaz do ponto 
de vista do investimento e operação para substituir a 

filtração de areia tradicional no tratamento de água, 
pois garante melhor qualidade deágua e, consequen-
temente, melhor eficiência operacional.

 A Dow oferece ainda diversas alternativas para oti-
mizar o transporte de slurry (carga mineral líquida). 
Entre elas destaca-se a linha Acumer 9000, que aju-
da a dispersar os minerais, incrementando os sólidos, 
melhorando a viscosidade do slurry ao reduzir o atri-
to, o que diminui o consumo de energia ao otimizar 
o bombeamento no trasnporte.  Pode ser combinada 
com a linha de biocidas que protegem contra a corro-
são microbiana gerada no interior dos dutos. 
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Errata
Na edição n. 379 (abril/2016), que apresentou os 

vencedores do 18º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira, cometemos um erro 
em relação aos autores do projeto “Caminhos & Es-
colhas”, da Empresas Rio Deserto.  A listagem correta 
dos autores premiados, ao contrário do que foi publi-
cado, é a que consta abaixo:

alice Constantino joaquim, Analista de Recursos 
Humanos. Psicóloga pela Universidade do Sul de San-
ta Catarina, especialista em Coaching Personal e Pro-
fissional pela Sociedade Brasileira de Coaching. Espe-
cialista em Gestão Estratégica Empresarial pela Escola 
Superior de Criciúma. Analista de Grafologia. 

juliano rene Colonetti, Assistente Administrativo. 
Graduado em processos gerenciais pela Associação 
Educacional Leonardo da Vinci. Colaborador desde 
2015, realizando atividades administrativas diversas.

Luzia de Fátima smania Lipp, Assistente Comercial 
Pleno. Formação de ensino médio completo. É colabo-
radora desde 1996, atuando no controle do desempe-
nho do produto e financeiro, realizando o monitora-
mento de cadastros e notas fiscais de empresas junto 
aos clientes e representantes.

mayte dezan domingos, Assistente Departamento 
Pessoal. Graduada em Ciências Contábeis na Univer-
sidade do Extremo Sul de Santa Catarina. É colabora-
dora desde 2013, realizando rotinas de departamento 
pessoal, atendendo às demandas de todas as unida-

des produtivas das Empresas Rio Deserto.
sandrelí Vieira de Jesus, Engenheira Agrimensora 

e Secretária Executiva da AAS Assessoramento Exe-
cutivo e Computação SS, prestadora de serviços às 
Empresas Rio Deserto. Graduada em Engenharia Agri-
mensura e Secretariado Executivo e pós-graduada em 
Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Uni-
versidade do Extremo Sul Catarinense. É colaboradora 
das Empresas Rio Deserto há 34 anos. Desde 2009, 
atua como Secretária Executiva.

Vera Aparecida Ferreira, Secretária Executiva. Gra-
duada em Secretariado Executivo pela Universidade 
do Extremo Sul Catarinense e pós-graduada em Secre-
tariado Executivo e em Gestão de Pessoas e Processos 
pela Faculdade Cesusc de Florianópolis (SC). Atua na 
profissão há 26 anos e está como colaboradora das 
Empresas Rio Deserto há aproximadamente um ano.

Grupo de autores do projeto “Caminhos & Escolhas, da Empresas 
Rio Deserto, um dos vencedores do 18º Prêmio de Excelência
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Preocupação com tratamento dos rejeitos aumentou       
A indústria mineradora é frequentemente desa-

fiada pelos aspectos relacionados ao uso de água 
e energia. As principais inovações tecnológicas na 
área de separação sólido/líquido estão orientadas 
a melhorar a eficiência e a sustentabilidade do pro-
cesso e responder a essas demandas. A linha Rhe-
omax®, da Basf, contém uma gama de especialida-
des químicas para processos de separação sólido/
líquido e para o processo de gestão e deposição de 
rejeitos, chamados de modificadores de reologia. 
Segundo o fabricante, esta linha oferece um desem-
penho de floculação superior em comparação aos 
floculantes convencionais. Seus benefícios incluem 
a minimização do consumo de água, maximização 
da recuperação de água de processo, reduzindo a 
área de terra consumida por rejeitos e minimizando 
os custos e o tempo necessário para reabilitar essas 
terras. Rheomax® é adequado para utilização no pro-
cessamento de minerais metálicos e não metálicos.

O rompimento da barragem da Samarco afetou a 
procura por produtos e serviços para lidar com os 
rejeitos. “Sim, há um aumento na procura da tec-
nologia, mas ainda é tímida e somente em alguns 
casos específicos onde a situação é mais crítica. A 
tecnologia Rheomax ETD acelera muito a liberação 
da água dos rejeitos, possibilitando envio de maior 
teor de sólidos para as barragens e reaproveita-
mento da água que volta para o processo do cliente 
com boa qualidade. Adicionalmente, e pelo fato de 
aumentar o teor de sólidos, poderá também con-
tribuir para ampliar a vida útil da barragem. Esta 
tecnologia sempre deve ser analisada em conjunto 
com o cliente, especialmente com a área de geotec-
nia, pois os rejeitos são muito particulares a cada 
mina e poderá ter comportamentos futuros diferen-
tes após deposição na barragem”, ressalta Wilson 
Modesto, gerente Comercial de Soluções para Mi-
neração da Basf. 
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26 a 28 de setembro de 2016
Las Vegas, Nevada, EUA 
www.minexpo.com
PATROCINADO POR

EXPLORE
UM MUNDO DE

INOVAÇÃO
EM UM LUGAR

Obtenha tudo que precisa para satisfazer a demanda mundial de metais, minerais  
e energia. A MINExpo® 2016 oferece soluções — produtos e serviços de ponta, 
tecnologias inovadoras e sessões de formação levadas a cabo por especialistas.  
Com mais de 1700 empresas em exposição, você encontrará produtos e serviços 
para melhorar a segurança, reduzir custos de produção, gerenciar riscos e aumentar a 
produtividade. A MINExpo é também um lugar para estabelecer contatos e discutir as 
necessidades atuais e futuras de sua empresa nas Salas de exposições e nas sessões 
de formação.  

Quadros superiores, pessoal de operações e compras de pequenas e grandes 
empresas por todo o mundo juntam-se na MINExpo para descobrir produtos de ponta 
e aprender com os especialistas da indústria. Tudo em um só lugar —  
MINExpo INTERNATIONAL® 2016.    

Um evento desta envergadura não voltará a acontecer até 2020. Marque sua presença.

Tudo o que você  
precisa para  
aumentar a 
produtividade e  
seus resultados

  Descubra nova tecnologia de ponta • Teste equipamento e serviços inovadores • Aprenda sobre novas tendências • Crie uma rede poderosa

 www.facebook.com/minexpo
 @minexpo2016     

A MINExpo® é um participante selecionado no Programa de Comprador Internacional (International Buyer Program – IBP) do Departamento de Comércio 
dos EUA (US Department of Commerce). Por meio do IBP, as Embaixadas e os Consulados dos Estados Unidos por todo o mundo irão promover e 
recrutar delegações de compradores para o evento. Se estiver interessado em associar-se a uma delegação liderada pela Embaixada dos EUA, entre em 
contato com o centro mais próximo (http://www.export.gov/worldwide_us/index.asp).

O logotipo da CS é uma marca comercial registrada do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, utilizado com permissão.

INSCREVA-SE HOJE MESMO
na MINExpo.com
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Volvo Construction Equipmentfacebook.com/volvocebrasil

@VolvoCEGlobal

VolvoCELAM

www.volvoce.com

Segurança e eficiência mesmo nos 
terrenos mais difíceis.

Nas condições mais extremas do setor de mineração, os caminhões Volvo sempre oferecem alto 
desempenho com maior eficiência. É por isso que a Volvo é líder em transporte com caminhões articulados. 
Com direção hidráulica autocompensante e sistema CareTrack, que ajuda a economizar combustível,  
os Caminhões Articulados Volvo reduzem custos operacionais e maximizam sua lucratividade.

Procure um dos distribuidores Volvo e saiba mais.
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