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EDITORIAL

Quando um diamante bruto de 1.109 quilates, batizado 
com o pomposo nome de Lesedi La Rona e descoberto em 
Botsuana, o maior já encontrado em 100 anos, não teve com-
pradores na Sotheby’s com o lance inicial de US$ 70 milhões, 
a mineração de diamantes foi atingida por mais um revés na 
sua trajetória pouco lisonjeira dos anos recentes. Ela foi con-
taminada com os diamantes de sangue, oriundos de países 
africanos que financiavam guerras internas com essas pedras, 
que até recrutavam crianças como soldados — que ficaram 
estigmatizadas com o filme estrelado por Leonardo di Caprio. 
O ator, aliás, lidera um movimento global para proibir o co-
mércio desses diamantes de sangue.

A retração dos consumidores na China também contribuiu, 
levando ao drástico declínio dos preços de diamantes lapida-
dos de primeira linha, que caíram de US$ 12 mil por quilate 
para apenas US$ 7.400 em cinco anos. Outra ameaça vem dos 
laboratórios que já produzem bilhões de quilates de diaman-
tes sintéticos para uso industrial, como à perfuração de po-
ços de petróleo. Agora alguns deles já produzem pedras com 
qualidade de gema, em bateladas de 1.500 a 300 diamantes, 
que podem ser polidos como naturais. Seu preço é apenas um 
pouco abaixo — mas não traz o estigma “de sangue”—, algo 
si ne qua non para os consumidores jovens de nova geração.

Entretanto, este avanço tecnológico de forma mais ampla 
está proporcionando ganhos de produtividade e menores cus-
tos por tonelada produzida na mineração. O uso de drones 
está apenas começando e vai se expandir em progressão geo-
métrica quando tiver acesso a sensores de precisão militar - e 
não apenas em exploração geológica. Eles podem sobrevoar 
as frentes de lavra para verificar a presença de pessoas e equi-
pamentos com sensores infravermelho, antes de ocorrer um 
desmonte com explosivos.

Os centros de operação remota, que conecta em tempo real 
as operações de campo com os centros localizados a milha-
res de quilômetros de distância, disponibiliza a experiência de 
técnicos e consultores que antes teriam que se deslocar até 
a mina ou planta, graças a conexões via satélite. Num escala 
menor, um operador de máquina experiente pode comandar 
uma frota de equipamentos no subsolo por controle remoto.

Já se desenvolve sondas robóticas que podem efetuar ex-
ploração geológica em regiões remotas, lançadas por via 
aérea. O início das operações no projeto S11D da Vale, em 
Carajás (PA), deverá dar impulso à lavra sem caminhões, em-
pregando sistemas de correias transportadoras projetadas em 
módulos realocáveis, incorporando motores elétricos de alta 
eficiência e conjuntos de roletes que geram energia para con-
sumo próprio nas declives.

Será a chegada da versão high tech das correias transpor-
tadoras, que ainda vai aprimorar modelos seguros para supe-
rar longas rampas de subida, próprios para cavas profundas. 
A BHP planeja testar um sistema em Escondida, Chile, numa 
cava a 540 m de profundidade. Ainda nessa mina, a minera-
dora testa sensores que determinam o teor de cobre da rocha 
para evitar que rejeitos sigam para a planta de tratamento.

a tecnologia pode jogar a favor ou contra
A pressão por reduzir custos tornou-se permanente e as 

equipes operacionais das minas e plantas sabem disso. O ce-
nário de médio prazo que indica uma expansão econômica 
muito baixa nos países desenvolvidos, quando não uma estag-
nação relativa, mais o novo ciclo de crescimento de um dígito 
na China, preconiza que o aperto vai continuar.

A BHP planeja sistema de correias transportadoras para superar as longas 
rampas de subida em Escondida, no Chile 

Operação truckless do projeto S11D, da Vale, em Carajás (PA), significará 
novo patamar de eficiência na planta

Uso de drones de alta precisão irá proporcionar ganhos à mineração
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COLUNA DO MENDO

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

Os municípios brasileiros escolherão, 
em outubro próximo, seus respec-

tivos prefeitos e vereadores, os quais os 
dirigirão no quadriênio 2017 - 2020.
Isso significa, democraticamente, uma 
extraordinária oportunidade ou de re-
condução daqueles prefeitos e verea-
dores que, no exercício dos respectivos 
cargos, na visão dos eleitores, desem-
penharam correta, ética e dedicada-
mente seus respectivos papéis, ou de 
substituição daqueles que não o fize-
ram, evidentemente na visão dos mes-
mos eleitores: em outras palavras, a 
chance de iniciarmos a construção de 
um novo Brasil.
Nunca é demais lembrar, neste mo-
mento de eleições municipais, a im-
portância capital das mesmas, eis que, 
como vários autores já acentuaram, 
“nós vivemos é no município, não é 
nem no Estado, nem na União”, ou 
seja, é a base municipal que embasa - 
ou não! - a qualidade da administração 
pública por todos nós desejada.
Entretanto, em que pese, conforme 
destacou bem Platão, que “o preço 
a pagar pela tua não participação na 
política é seres governado por quem 
é inferior”, preocupa-me, também - e 
muito! -, a alienação de nós brasileiros 
com a participação na política, rotulan-
do negativamente todos os políticos e, 
assim, afastando talentos nossos da ci-
tada política. 
Tenho particular admiração por aque-
les que se dedicam à atividade política 
e o fazem com dedicação, ética e ho-
nestidade, correspondendo, assim, à 
confiança neles depositadas por seus 
eleitores.
Tendo presente o historiador Leo Vilani 
-, que em plena tragédia que foi a Se-
gunda Guerra Mundial (1939 - 1945), 

o Brasil novo que poderá emergir das eleições 
municipais e a mineração

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-aluno Honorário da Escola de Minas de ouro preto. presidente da J.Mendo Consultoria ltda. Fun-
dador e presidente do Ceamin - Centro de Estudos avançados em Mineração. Vice-presidente da aCMinas - associação Comercial e Empresarial de Minas 
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.

no calor de toda miséria da mesma, 
destacou que “nosso século demons-
tra que a vitória dos ideais de justiça 
e igualdade é sempre efêmera, mas 
também que, se conseguimos manter 
a liberdade, sempre é possível reco-
meçar [...]. Não há por que desesperar, 
mesmo nas situações mais desespera-
doras” -, e considerando que no nosso 
País, felizmente, temos toda a liberda-
de, não é admissível nem aceitável que 
nós, brasileiros, não votemos naqueles 
que acreditamos terem tudo para, com 

o nosso apoio, mudar rapidamente o 
nosso País para melhor.
Aliás, vale aqui destacar que, recente-
mente, o homem mais rico do Brasil, o 
empresário Jorge Paulo Lemann, acre-
dita que a atual situação do Brasil abre 
uma oportunidade para que os jovens 
ingressem na política. “Eu passei a vida 
toda fugindo de política. E acho isso er-
rado. Os jovens que têm vocação têm 
que agarrar a oportunidade. É isso que 
fará diferença no Brasil”, disse o execu-
tivo (Fonte: Valor). 
Vale lembrar, a propósito, que, mui-
to recentemente, segundo o Estadão: 

“Allan Victor, de 26 anos, quase foi 
candidato a vereador. Formado em 
Rádio e TV, sentiu o gostinho da mi-
litância política em 2013, quando 
participou das já históricas manifes-
tações de junho. Ainda sob o impac-
to das jornadas, decidiu procurar um 
partido para chamar de seu. ‘Quando 
contei para amigos e parentes sobre 
meu projeto de ser candidato, a re-
ação foi 99% negativa. Diziam coisas 
como ‘nesse meio só tem ladrão’ ou 
‘não vai se meter nisso’ e ‘não é am-
biente pra você’, lembra Victor”.
Temos que quebrar este paradigma e 
contribuirmos para formar especial-
mente os jovens, para que passem 
a acreditar na política, o que, a meu 
ver, é, sem sombra de dúvidas, a mis-
são mais importante que temos a de-
sempenhar, especialmente tendo em 
mente as futuras gerações.
Para tanto, vale lembrar a Constitui-
ção Pastoral ‘Gaudium et Spes’ (Con-
selho Vaticano II, 1965) que convocou 
todos “aqueles que são idôneos ou 
possam tornar-se, [que] preparem-
-se para a difícil e ao mesmo tempo 
nobilíssima arte da política e procu-
rem exercê-la, esquecidos do pro-
veito próprio e de benefícios venais”. 
A questão é, pois, mais de ação do 
que de observação, pois com já dizia 
Platão, “Não há nada de errado com 
aqueles que não gostam de política. 
Simplesmente, eles serão governados 
por aqueles que gostam”.
Nós, da Mineração, que muitas vezes 
somos o polo do desenvolvimento 
sustentável do município em que es-
tamos instalados, devemos, pois, per-
manentemente, apoiar a educação 
política, apartidariamente, eis que já 
é da natureza do nosso negócio for-
mar e desenvolver pessoas no local 
onde estamos inseridos.
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a aquisição da Joy Global pela Komatsu cria um grupo de 
dimensões parecidas com a Caterpillar, que havia absorvido 
a Bucyrus há alguns anos. Neste embate os usuários serão 
os principais beneficiados, porque as duas marcas globais 
valorizam a inovação tecnológica na corrida sem fim na bus-
ca de menores custos por tonelada produzida, sem prejuízo 
da segurança nas operações.

A Caterpillar é considerado o maior fabricante global de 
equipamentos de construção e mineração, com vendas 
de US$ 48 bilhões em 2015. Ela é conhecida também por 
algumas inovações tecnológicas que vão contra a tendên-
cia dominante no mercado na época, como o uso de 
transmissão mecânica nos caminhões de mineração 
de grande porte, quando os concorrentes adotaram 
a tração elétrica com motores alojados em cada 
roda.
Outra questão foi a introdução de escavadeiras hi-
dráulicas na  mineração, concorrendo de frente com 
as escavadeiras comandadas a cabo e acionamento 
diesel-elétrico que dominavam o mercado das mi-
nas de grande porte, produzidas pela então con-
corrente Bucyrus. Em 2011, a Caterpillar assumiu o 
controle desta marca tradicional e incorpora uma 
vasta linha de equipamentos, principalmente para 
lavra no subsolo onde e empresa de Peoria, nos Es-
tados Unidos, pouco atuou.
A Komatsu anunciou em 21 de julho passado que vai 

Embate de gigantes
assumir o controle da Joy Global americana 
por US$ 2,9 bilhões e afirmou que busca 
sinergias para quando o mercado de equi-
pamentos de mineração retomar sua expan-
são, possivelmente em 2019. É uma aposta 
ambiciosa em vista dos baixos preços atu-
ais para minério de ferro, metais e carvão, 
que levaram a cortes de investimentos por 
parte das mineradoras nos anos recentes, o 
que afetou a indústria de equipamentos de 
mineração que movimenta cerca de US$ 50 
bilhões/ano, segundo analistas financeiros.
Komatsu é reconhecido como o segundo 
maior fabricante global de equipamentos 
de construção e mineração e gera 80% dos 
seus negócios fora do Japão.  A aquisição da 
Joy Global é um movimento estratégico e 
complementa suas linhas de equipamentos, 

mormente para subsolo — o que se alinha com a  tendên-
cia de longo prazo que favorece as lavras subterrâneas, 
com a exaustão dos depósitos de superfície e por cres-
cente pressão ambiental — ninguém quer uma mina no 
“seu quintal”.
Nesse ciclo de baixa de preços dos minerais, a pressão 
formidável é pela redução de custos de produção nas mi-
nas e plantas. Um dos recursos adotados é a supervisão 
das operações das frotas de equipamentos por softwares 
que tomam decisões em frações de segundos e se ajus-
tam às condições mutantes do sitio. A Caterpillar ofere-
ce o programa MineStar que pode automatizar um único 

EqUIpAMENTOS

Bucyrus lidera o mercado de escavadeiras comandadas a cabo

Caterpillar, conhecida pela constante inovação, adotou transmissão 
mecânica nos caminhões de mineração
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processo ou uma frota de máquinas e caminhões.
Na mina Khumani da Assmang, que produz minério de 
ferro na África do Sul, o MineStar faz a alocação auto-
mática de 32 caminhões 789C de 200t para a posição de 
carregamento que proporcione o melhor tempo de ciclo.  
Após alguns meses de adaptação dos controladores e dos 
operadores dos caminhões, a produção por turno saltou 
30% a despeito de uma queda de 8% na disponibilidade 
dos equipamentos de carga no mesmo período.
A Caterpillar também foi um dos primeiros fabricantes a 
valorizar equipamentos remanufaturados que ganha uma 
nova garantia de desempenho. Há caminhões de minera-
ção que já ganharam uma segunda vida produzindo como 
se fosse novo.
A Komatsu, cujas vendas líquidas atingiram US$ 15,45 bi-
lhões em 2015,  tem mostrado avanço significativo nos 
caminhões de operação autônoma, com uma frota de 69 
unidades trabalhando em três minas da Rio Tinto na Aus-
trália, como parte do programa chama-
da Mina do Futuro desta mineradora.  
A frota autônoma tem mostrado con-
sistência na sua produção, superando 
os caminhões tripulados por operado-
res em 12% em produtividade média, 
reduzindo em 13% os custos de carre-
gamento e transporte.
Em programas de gerenciamento de 
frotas em tempo real e geoposicio-
namento por GPS, Komatsu incorpo-

rou em 1996 a tecnologia já testada da 
Modular Mining, que lançou o primeiro 
sistema de despacho para caminhões do 
mercado três décadas atrás. É o sistema 
com maior numero de usuários no mer-
cado de mineração, inclusive no subsolo.  
Um programa similar pode gerenciar as 
condições operacionais do motor e sis-
temas críticos, prevenindo paradas não 
programadas.
Na Bauma deste ano em Munique, Ale-
manha, a marca lançou a nova escava-
deira PC7000, de 677 t, alimentada por 
dois motores de 1250 kW diesel e dis-

ponível também com sistema de acionamento elétrico. 
Equipada com caçamba de 36 m³, ela é  ideal para carre-
gar caminhões de 240 a 290 t, como os modelos 830E e 
860 Komatsu.
A aquisição recente da Joy Global traz junto a linha P&H 
de equipamentos para minas de superfície, onde se des-
tacam as escavadeiras elétricas a cabo. A longa tradição 
da Joy está na mineração subterrânea, principalmente de 
carvão, para a qual oferece uma vasta linha de equipamen-
tos, de longwall a câmara e pilar, escavação de túneis, e 
sistemas de britagem e correias transportadoras no subso-
lo.  Há quem duvide do futuro do carvão como combustível 
para termelétricas, mas ainda é largamente utilizado em 
muitos países, a despeito da emissão de gases de efeito es-
tufa. O carvão recebeu uma “ajuda” do seu maior concor-
rente fóssil — o gás natural — com as recentes denúncias 
sobre ocorrência de gás metano lançado na atmosfera nas 
atividades de exploração dos seus depósitos.

Komatsu continua a apostar alto em escavadeiras hidráulicas

A aquisição da Joy Global complementa a linha da Komatsu

EqUIpAMENTOS
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Desenvolvimento de rota de flotação para concentração 
de rejeitos de manganês

Este trabalho apresenta a rota de concentração de man-
ganês através da flotação reversa de caulinita, presente 
na forma de ganga, em um rejeito proveniente do bene-
ficiamento de minério manganês do Azul. Tem-se como 
objetivo o desenvolvimento da rota de concentração por 
flotação de finos de manganês através de coletores e de-
pressores que conduzem a separação seletiva entre os 
minerais de manganês e de ganga, o que, possivelmente, 
contribuirá para o processamento de minérios atualmen-
te considerados como marginais, aumentando a vida útil 
de reservas existentes e futuras, e o aproveitamento de 
minérios finos de manganês depositados em barragens.

Além de desenvolver uma rota tecnicamente viável para 
se concentrar minerais de manganês descartados como 
rejeito na Mina do Azul, este trabalho também contribui 
para o conhecimento das condições físico-químicas que 
favorecem a separação caulinita/óxidos de manganês. Tal 
contribuição se faz muito relevante para o Brasil e outros 
países localizados em zonas tropicais e/ou subtropicais, 
onde muitos recursos minerais metálicos são encontrados 
na forma de depósitos lateríticos. Deste modo, os resulta-
dos deste trabalho podem ser ponto de partida para fu-
turos estudos que visem à separação caulinita/hematita, 
caulinita/gibbsita, e caulinita/níquel oxidado.

A usina de manganês do Azul está localizada na província 
mineral de Carajás (PA), sendo constituída de operações 
unitárias de britagem, peneiramento e classificação (em 

pROCESSOS

classificador espiral). O retido nas peneiras (fração granu-
lada) e o underflow do classificador (sinter feed) compõem 
o portfólio de produtos da usina, e a fração fina (overflow) 
do classificador é descartada como rejeito e destinado 
para a barragem.

O desenvolvimento da rota de processo em escala de 
laboratório, para a concentração dos minerais portadores 
de manganês presentes no rejeito descartado pela usina 
de beneficiamento do Azul, constitui o objetivo deste tra-
balho.

Tendo em vista a tendência de exaustão dos minérios 
ricos, é quase inevitável o aumento da relevância de ope-
rações unitárias complementares de concentração no be-
neficiamento de minérios, que serão explotados nas próxi-
mas décadas. Neste contexto, este trabalho antecipa uma 
necessidade da indústria mineral. 

Para concentração de manganês normalmente são uti-
lizados métodos gravimétricos que apresentam bons re-
sultados para minérios ricos em Mn, grossos e liberados. 
O escopo desse estudo foi desenvolver uma rota de pro-
cesso para o beneficiamento de finos de manganês, com 
intuito de obter produtos com qualidade para ser incorpo-
rado aos produtos atualmente produzidos.

Inicialmente, realizou-se o estudo de caracterização mi-
neralógica, subsidiando os estudos de flotação em banca-
da na definição da rota de concentração. Verificou-se que 
o rejeito é composto por caulinita (~50% em massa) e, em 
menor proporção, por criptomelana-holandita (34% em 
massa). A caulinita apresenta liberação global de ~80%, 
e os óxidos de manganês apresentam liberação de ~60%.

Estudos de flotação em escala de bancada, com amos-
tras de rejeitos previamente deslamadas em 10 um, fo-
ram realizados para a definição da rota de concentração. 

Mina do Azul, em Carajás (PA)

Helder Silva Souza, Laurindo de Salles Leal Filho, 
Arildo Henrique de Oliveira
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A melhor condição obtida para a con-
centração foi a de flotação catiônica 
reversa a 20% de sólidos, em pH>10, 
usando como depressor fubá ou Fox 
Head G2241 para a depressão dos mi-
nerais de manganês, e o coletor amida-
-amina Flotigam 5530 para flotação da 
caulinita.

Materiais e métodos
O rejeito proveniente da mina de 

manganês do Azul foi amostrado no 
circuito de beneficiamento industrial, 
depois do minério ter sido submetido 
às etapas de britagem, desagregação, 
peneiramento e lavagem. Depois de 
adensado (decantação em tambor e 
a água sifonada por transbordo) da 
amostra de rejeito, esta foi seca (tem-
peratura <60ºC) e homogeneizada para 
a retirada de amostras representativas 
para a caracterização e ensaios de flo-
tação. A amostra de rejeito para os tes-
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tes de flotação foi preparada de acordo com o fluxograma 
da Figura 1.

Os testes de flotação reversa foram realizados em célula 
de flotação com alíquotas de 500g de alimentação. O con-
dicionamento com reagentes foi realizado na própria célula 
sem a injeção de ar, com a polpa a 20% de sólidos, sendo 5 
min de condicionamento com depressor e ajuste de pH com 
NaOH e 1 min de condicionamento com coletor. Na flota-
ção reversa para depressão dos minerais de manganês foi 

pROCESSOS

utilizado amido modificado com nome comercial FoxHead 
G2241 (fabricado pela CornProducts), e o coletor seletivo 
para caulinita (principal ganga) utilizado foi uma amida-
-amina com nome comercial Flotinor 5530 (fabricado pela 
Clariant).

Os ensaios seguiram o fluxograma simplificado apresenta-
da na Figura 2 com estágios rougher/scavenger produzindo 
um concentrado (produtos que afundaram no estágio rou-
gher e scavenger), cuja massa alimenta um estágio cleaner.

De acordo com a figura 2 o circuito de flotação é 
composto de estágios rougher+scavenger-1, cujo con-
centrado deve alimentar uma segunda etapa composta 
de cleaner+scavenger-2, onde os produtos afundados 
nos estágios cleaner e scavenger-2 compõem o con-
centrado final.

A caracterização mineralógica seguiu o seguinte pro-
cedimento experimental:

a) Homogeneização e retirada de alíquota repre-
sentativa para execução das atividades de caracteriza-
ção;

b) Classificação granulométrica por peneiramen-
to a úmido em peneiras, seguida de deslamagem em 
ciclone, com corte aproximado de 0,010 mm, do pas-
sante de 0,020 mm e análises químicas das frações ob-
tidas;

c) Análises mineralógicas detalhadas por meio da 
conjugação de difração de raios X, microscopia eletrô-
nica de varredura acoplada a espectrômetro por dis-
persão de energia (EDS) e busca automatizada utilizan-
do o software Mineral Liberation Analyser (MLA-FEI), 
para a determinação da composição mineralógica e 
das características de associação entre os minerais 
presentes (acima de 0,010 mm).

resultados

A Figura 3 apresenta o resultado do teor de man-
ganês por faixa de tamanho das amostras de rejeitos 
(BXME,PERC,PEST,PETB e DETR) da usina de benefi-
ciamento, no qual se verifica que as frações grossas 
(>0,15mm) são mais ricas em manganês (38% Mn), jus-
tificando os testes de concentração utilizando flotação 
reversa apenas da fração menor que 0,15mm.
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O resumo da composição mineralógica das amostras de rejeitos é apresentado na figura 4, no qual foram re-
conhecidos os óxidos de Mn e outras ocorrências de fases minoritárias e traços.

A partir do resumo da composição mineralógica 
apresentado na figura 4 verifica-se que as amostras 
de rejeito são compostas por caulinita (~50% em mas-
sa), com menor proporção de criptomelana-holandita 
(~34% em massa), nsutita-pirolusita-todorokita (~4% 
em massa),quartzo (~4%), goethita (~3% em massa), 

litioforita (~1%) e outros.
Assim como cada uma das amostras/litologias apre-

senta quantidades de minerais característicos, o grau 
de liberação também varia. A figura 5 ilustra o grau de 
liberação dos óxidos de manganês e da caulinita (prin-
cipal ganga) para cada litologia.
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Pela figura 5 verifica-se que as partículas de caulinita 
encontram-se mais liberadas do que as dos minerais de 

manganês em todas as litologias, justificando 
a opção tomada de realizar a concentração 
de manganês através da flotação reversa da 
ganga.

Concentração
O desempenho global da rota de concen-

tração é sumarizado na figura 6, onde se 
verifica que no rejeito oriundo da litologia 
DETR, o mais pobre em Mn (4%), a rota ob-
teve o maior resultado de enriquecimento 
(fator=5,3), visto que gerou um concentrado 
com 21% de Mn, indicado a efetividade da 
rota desenvolvida para concentração de re-
jeitos. Verifica-se ainda que os rejeitos origi-
nalmente mais ricos em manganês (litologias 
BXME e PERC) são aquelas que produziram 

conforme esperado os mais altos teores de Mn no con-
centrado final (~50%).

De acordo com os resultados globais apresentado na 
figura 6 a rota desenvolvida de concentração dos re-
jeitos de manganês foi efetiva, apresentando valores 
médios de recuperação mássica de 15%, recuperação 
metalúrgica de 50% e teor do concentrado de 38% Mn.

Conclusões
Os principais minerais portadores de manganês iden-

tificados nas amostras de rejeitos foram: criptomela-
na, pirolusita e litioforita, e a principal ganga identifi-
cada é a caulinita com presença de gibbsita, quartzo.

Os rejeitos das cinco litologias podem ser concentra-
dos através de um fluxograma de processo, constituído 
de deslamagem (10 µm) e flotação catiônica reversa 
a 20% de sólidos, em pH>10, usando como depressor 
o Fox Head G2241 para a depressão dos minerais de 
manganês e o coletor amida-amina Flotigam 5530 para 
flotação da caulinita.

Os resultados obtidos através da rota desenvolvida 
de deslamagem e flotação mostram boa seletividade, 
e valores médios de recuperação metalúrgica50% e 
concentrados com teores de ~38% Mn.

A rota desenvolvida de concentração de finos de 
manganês através de coletores e depressores, que 

conduzem a separação seletiva entre os minerais de 
manganês e de ganga pode contribuir para o proces-
samento de minérios atualmente considerados como 
marginais, aumentando a vida útil de reservas existen-
tes e futuras, e viabilizar o aproveitamento de miné-
rios finos de manganês depositados em barragens.
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Eliminação do fenômeno preg-robbing no circuito poX

O Complexo Córrego do Sítio fica localizado no município 
de Santa Bárbara (MG), sendo constituído por duas minas 
subterrâneas, que extraem minério sulfetado e uma mina céu 
aberto, que extrai minério oxidado. o processo de tratamen-
to dos minérios é feito por duas unidades de beneficiamento, 
planta sulfetado (poX) e planta oxidado (Heap leach).

Na planta sulfetado, a rota de processo existente contempla 
uma etapa denominada tratamento mecânico, que consiste 
nas etapas de britagem, moagem, gravimetria, flotação e es-
pessamento; e uma etapa denominada tratamento químico, 
que contempla os estágios de oxidação sob pressão (POX), 
CCD (lavagem em contra corrente), CIL (carbon in leach - lixi-
viação e adsorção), eluição e eletrólise.

A figura a seguir representa de forma simplificada o proces-
so produtivo da planta sulfetado de Córrego do Sítio:

O processo de lixiviação (etapa CIL) foi projetado para atin-
gir uma recuperação de ouro de 95%, sendo que a etapa de 
lixiviação fica após o tratamento do concentrado de flotação 
na etapa de oxidação sob pressão. Esta oxidação é realizada 
com o uso de uma autoclave, que ao realizar a oxidação dos 
minerais de enxofre contidos no concentrado de flotação (ar-
senopirita principalmente), libera o ouro contido nestes sulfe-
tos, possibilitando assim a recuperação do metal na etapa de 
lixiviação. Desde o startup do circuito (realizado em janeiro de 
2012), a recuperação do circuito CIL se manteve próxima ao 
patamar de projeto. No entanto, a partir do mês de setembro 
de 2013, ocorreu uma redução significativa no desempenho 
do circuito, conforme pode ser visto no gráfico a seguir:

Em paralelo, desde as primeiras manutenções preventivas 
da autoclave, era observada a formação de lockup de ouro 
dentro do equipamento, em especial nas partes construídas 
em titânio. A massa de ouro retida era equivalente a mais de 
10% do total de ouro alimentado no equipamento.

Dado o significativo impacto desta redução de recuperação 
no resultado do complexo, foi criada uma equipe para iden-
tificação das causas e resolução do problema, composta por 
membros das áreas de operação e processo de Córrego do 
Sítio e área de metalurgia corporativa da AngloGold Ashanti.

Identificação das Causas

Gold deportment

Uma primeira etapa para entendimento das causas da que-
da de recuperação foi à realização de um estudo de mineralo-
gia dos fluxos principais que compõem as etapas de oxidação 
sob pressão e CIL. Neste estudo (chamado Gold Deportment), 
foram avaliados os seguintes pontos:

a) Alimentação da autoclave (concentrado de flotação);
b) Descarga da autoclave (alimentação do CIL);
c) Rejeito do CIL.

Neste estudo, quatro importantes informações para enten-
dimento do problema foram fornecidas:

i. Existência de TOC (Total Organic Carbon – carbono 
orgânico) no minério;

ii. Existência de quantidade significativa de ouro no re-
jeito do CIL contida em TOC;

iii. Não foi identificado ouro contido em TOC no concen-
trado de flotação;

iv. Existência de ouro contido em TOC na alimentação 
do CIL.

As figuras demonstram os resultados obtidos do Gold De-
portment:

OURO

José Augusto Dumont, Glécio Franklin de Oliveira, 
Alderney Alexander Moreira
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OURO
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Esta primeira informação indicou a presença de preg-rob-
bing no circuito, e que este fenômeno ocorria na etapa de oxi-
dação sob pressão, uma vez que não foi registrada ocorrência 
de ouro em TOC antes da autoclave (concentrado de flotação); 
e após esta etapa o fenômeno foi identificado, mesmo antes 
da entrada de cianeto no circuito, que ocorre somente na eta-
pa do CIL.

Nas etapas seguintes do trabalho, foram detalhados os fato-
res que levam a ocorrência deste fenômeno.

Consultoria Sherritt

Em parceria com a empresa fabricante da autoclave (Sher-
ritt), foram realizados estudos profundos dos parâmetros de 
operação utilizados no circuito até então, sendo os principais 
pontos identificados:

i. Existência de ouro solúvel (lixiviado) na descarga da 
autoclave;

ii. Autoclave operando com altas concentrações de clo-
reto em solução;

iii. Autoclave operando com altas pressões parciais de 
oxigênio.

Os gráficos a seguir mostram de forma resumida alguns da-
dos avaliados durante esta etapa do estudo:

A ocorrência de ouro solúvel na descarga da autoclave de-
monstra a ocorrência de um processo de lixiviação anterior à 
etapa do CIL e promovido por um agente diferente do cianeto.

No projeto inicial da autoclave foram previstas condições 
de operação para promover a oxidação de mais de 99,5% dos 
sulfetos presentes no concentrado de flotação. Este parâme-
tro foi adotado a partir de testes de bancada realizados junto 
ao fabricante, objetivando com a alta taxa de oxidação liberar 
todo o ouro incluso em sulfetos alimentado no equipamento, 
e com isso ter-se uma melhor recuperação no CIL. Evidente-
mente, as condições de oxidação previstas para a oxidação dos 
sulfetos promoviam também a oxidação de outros minerais 
existentes no concentrado de flotação.

No entanto, durante a operação do circuito ocorreu uma al-
teração entre os minérios estudados durante o projeto e os 
que efetivamente alimentaram o circuito. Esta alteração não 
levou a mudanças significativas com relação aos minerais de 
ouro presentes, mas apresentaram mudanças importantes 
com relação a duas espécies químicas:

i. Presença de TOC (não identificado durante a etapa 
de projeto);

ii. Aumento na concentração de cloretos no minério.

Este aumento na concentração de cloretos, associado às 
condições oxidantes de operação da autoclave levou primei-
ramente à elevação significativa das concentrações de cloreto 
em solução no interior do equipamento. Esta elevação da con-
centração de cloretos em solução, associada ao meio oxidante 
existente no interior da autoclave (promovido pelas altas taxas 
de oxigênio utilizadas, com o objetivo de aumentar o grau de 
oxidação de sulfetos), criou condições para que o complexo 
AuCl2 (formado pela reação dos cloretos com o ouro) se tor-
nasse uma espécie estável. 

Estas condições então permitiram que o ouro contido no 
concentrado de flotação fosse lixiviado no interior da autocla-
ve. Isto, aliado à presença de TOC no minério, levou à ocorrên-
cia do preg-robbing e, consequentemente, à queda de recu-
peração do circuito CIL, uma vez que não é possível pela rota 
existente a separação deste ouro contido em TOC.

Esta solubilização do ouro na forma de AuCl2 foi identificada 
também como a causa principal do lock-up de ouro observado 
no interior da autoclave. De forma resumida, os fenômenos 
de queda de recuperação e formação de lock-up ocorriam da 
seguinte forma:

1. Em meio com condições oxidantes e presença de clo-
retos, o ouro alimentado na autoclave era lixiviado na forma 
de AuCl2;

2. Parte deste ouro lixiviado aderia às partes de titânio 
do equipamento, formando lock-up;

3. Parte deste ouro lixiviado era absorvido pelo TOC 
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contido no minério, e em consequência perdido para o rejeito 
do CIL.

Medidas para Correção dos desvios
Uma vez identificadas as causas principais da queda de recu-

peração, foram tomadas medidas corretivas para resolução do 
problema. Primeiramente, dada a identificação da ocorrência 
de TOC no minério, foram tomadas medidas para minimizar 
ao máximo a ocorrência de preg-robbing no CIL. Estas medi-
das envolveram principalmente aumento da concentração de 
carvão ativado no início do circuito e eliminação do circuito de 
tanques onde antes ocorria a adição de cianeto sem a adição 
de carvão. No entanto, dado à principal causa do problema 
ocorrer no circuito de oxidação sob pressão, esta medida não 
obteve resultado significativo.

Avaliação de Alternativas para Remoção de Cloretos
Uma vez identificado que a formação do complexo AuCl2 

era a causa principal tanto da queda de recuperação do CIL 
quanto da formação de lock-up, a solução deveria necessaria-
mente impedir a formação desta espécie no interior da auto-
clave. Isto poderia ser feito de duas formas, ou eliminando as 
espécies portadoras de cloretos na flotação, ou criando condi-
ções na operação da autoclave que impediriam ou minimiza-
riam a formação do complexo AuCl2. No momento não exis-
tiam informações robustas quanto às espécies às quais estes 
cloretos estavam associados no minério, dado principalmente 
à sua baixa concentração. Desta forma, foi dado foco à alterna-
tiva de minimizar a solubilização do ouro, sendo a base para o 
entendimento deste fenômeno o diagrama a seguir:

OURO

O diagrama mostra, para três diferentes temperaturas (re-
presentadas pelas linhas no gráfico) a relação entre o poten-
cial eletroquímico da solução (Eh) e a concentração de cloretos 
necessária para promover a solubilização do ouro. Para uma 
dada temperatura e concentração de cloretos, trabalhar acima 
da linha resulta em condição propícia para a formação do com-
plexo AuCl2, e consequentemente a ocorrência de preg-rob-
bing na autoclave. A avaliação dos resultados mostrou que, 

para reduzir o Eh da polpa de forma a impedir a solubilização 
do ouro, era necessária a redução do grau de oxidação pratica-
do (99,5%), reduzindo a injeção de oxigênio no equipamento.

Apesar de apresentar de forma clara os parâmetros para ini-
bir a solubilização do ouro, a informação a princípio poderia 
gerar outro problema, já que para atingir o Eh necessário para 
minimizar a solubilização do ouro, seria necessária uma redu-
ção brusca nas condições de oxidação da autoclave, reduzindo 
o grau de oxidação de sulfetos. Uma vez que a maioria do ouro 
presente no minério de CdS está associada a sulfetos, uma re-
dução no grau de oxidação poderia ter impacto na liberação 
deste ouro, gerando também impacto na recuperação do CIL. 
Para melhor entendimento destas possíveis consequências, 
foi feita nova avaliação dos resultados de mineralogia obtidos 
com o Gold Deportment.

Novas diretrizes para o processo de oxidação sob pressão
Nesta nova avaliação dos resultados do Gold Deportment, 

foram observados quais os sulfetos que continham ouro no 
concentrado de flotação. O resultado está apresentado nas 
figuras abaixo:
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Os dados mostram que mais de 98,4% do ouro contido 
em sulfetos existente no concentrado está associado à 
arsenopirita. Em conversas com o fabricante do equipa-
mento, foi verificado que este sulfeto tem uma entalpia 
de reação baixa comparada aos outros sulfetos presen-
tes, ou seja, ele seria um dos primeiros a sofrer o pro-
cesso de oxidação no interior da autoclave. Desta forma, 
mesmo reduzindo-se as condições de oxidação do equi-
pamento (condição requerida para minimizar a formação 
do complexo AuCl2), o esperado seria manter elevado o 
grau de oxidação da arsenopirita, e perdas em oxidação 
de outros sulfetos não teriam impacto significativo na 
recuperação, dado o pequeno percentual de ouro asso-
ciado a eles.

Desta forma, o controle operacional da autoclave foi 
modificado de forma a atender às condições de Eh re-
queridas para impedir a solubilização do ouro.

Os dados mostram que mais de 98,4% do ouro contido 
em sulfetos existente no concentrado está associado à ar-
senopirita. Em conversas com o fabricante do equipamento, 
foi verificado que este sulfeto tem uma entalpia de reação 
baixa comparada aos outros sulfetos presentes, ou seja, ele 
seria um dos primeiros a sofrer o processo de oxidação no 
interior da autoclave. Desta forma, mesmo reduzindo-se as 
condições de oxidação do equipamento (condição requerida 
para minimizar a formação do complexo AuCl2), o esperado 
seria manter elevado o grau de oxidação da arsenopirita, e 
perdas em oxidação de outros sulfetos não teriam impacto 
significativo na recuperação, dado o pequeno percentual de 
ouro associado a eles.

Desta forma, o controle operacional da autoclave foi mo-
dificado de forma a atender às condições de Eh requeridas 
para impedir a solubilização do ouro.

Resultados Obtidos
Nas próximas tabelas serão demonstrados os resultados 

obtidos após as modificações realizadas no circuito.

O gráfico mostra a redução ocorrida no grau de oxida-
ção, conforme medidas tomadas para a prevenção da so-
lubilização de ouro no equipamento.

Concentração de Cloretos na descarga da autoclave

Figura 8 – Sulfetos presentes no concentrado de flotação

O gráfico mostra a redução na concentração de cloretos 
na descarga da autoclave após a redução dos parâmetros 
de oxidação do circuito, condição que desfavorece a solu-
bilização de ouro.
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O gráfico mostra a redução na tendência de formação de lo-
ck-up (área azul do gráfico) após as modificações nas condições 
de operação da autoclave, sinalizando uma redução na forma-
ção do complexo AuCl2, e consequentemente na quantidade 
de ouro depositada no equipamento.

OURO

Conclusões
O problema avaliado neste estudo se mostrou alta-

mente complexo, relacionado essencialmente à mo-
dificação nas características do minério tratado no 
circuito, com aumento dos teores de cloro e TOC.

A combinação do aumento destes teores com as 
condições de operação da autoclave existente no cir-
cuito resultaram na formação de AuCl2 durante o pro-
cesso de oxidação sob pressão, que gerava primeira-
mente a formação de lock-up no interior da autoclave 
e na sequência perda de ouro por preg-robbing, em 

função da adsorção deste ouro lixiviado 
pelo TOC presente no minério.

O entendimento da mineralogia das di-
ferentes etapas do processo foi a base 
fundamental para a identificação do pro-
blema.

A correta e extensa análise da base de 

dados existente, aliada à informação de 

mineralogia obtida durante o estudo, 

mostraram-se eficazes para o direciona-

mento das ações a serem tomadas.

Dada a complexidade do problema, a sinergia entre 

as áreas envolvidas (operação, processo, corporativo 

e consultores) foi fundamental para o andamento e 

sucesso do trabalho.

                   
autores
José Augusto Dumont, consultor de metalurgia 

corporativo

Glécio Franklin de Oliveira, chefe de área de 
produção

Alderney Alexander Moreira, chefe de área de 
planejamento e processo 

Os autores são da mineradora AngloGold

Nos gráficos pode-se perceber o ganho de recupe-
ração obtido a partir da modificação das condições de 
operação da autoclave, e o retorno da recuperação ao 
patamar de 95% após a remoção da água da barragem 
do circuito.

Complexo Córrego do Sítio, em Santa Bárbara (MG)
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programa de avaliaçao de Contratadas permite 
intervenção rápida

o programa de avaliação de Contratadas visa estabelecer 
contratualmente, parâmetros de avaliação de desempenho das 
empresas de prestação de serviços. O trabalho objetiva redução 
de custos a partir do cumprimento de escopo, custo, prazo, qua-
lidade e segurança dos projetos. 

A avaliação é realizada no mesmo intervalo de tempo em que 
ocorrem as medições financeiras dos serviços, e a nota obtida na 
avaliação impacta em uma parcela financeira de 10% da medição. 
Esse impacto financeiro na medição atua imediatamente na ge-
rência e diretoria da empresa contratada, promovendo a rápida 
solução das dificuldades, quer seja de insuficiências de recursos, 
má qualidade de mão de obra, ou falhas de processos ou méto-
dos.

Desta forma, as ações são discutidas e tomadas com grande 
rapidez, otimizando-se todo o projeto, chegando ao final confor-
me as expectativas do contratante e demais partes interessadas, 
ou seja, tornando-se um projeto de sucesso. Com isso, evitamos 
as situações de aditivos de contratos, rompimento de contratos, 
multas contratuais, prejuízos, pleitos, ações na justiça, acidentes e 
fracasso dos projetos.

O Project Management Institute (PMI), através do PMBOK, nos 
trouxe um novo conceito para a execução de projetos e empre-
endimentos. Através deste conhecimento foram desenvolvidas 
ferramentas, procedimentos e técnicas para o gerenciamento 
efetivo de um empreendimento.

Estabeleceram-se abordagens de pensar, de fazer e de agir, pro-
vocando mudanças em vários paradigmas da área de gerencia-
mento de empreendimentos.

Sua influência trouxe uma mudança na forma de se iniciar, 
planejar, executar, controlar e finalizar os projetos.  Provocou 
mudanças nas responsabilidades de cada uma das partes envol-
vidas, quer seja contratante, contratado ou partes interessadas 
(stakeholders).

Assim, temos uma nova definição da missão de um projeto:
Execução do projeto, sendo sua execução conforme o escopo 

definido, dentro do prazo previsto, de acordo com o valor orçado, 
com a melhor utilização dos recursos humanos, a correta utiliza-
ção dos meios de comunicação, a adequada aquisição dos produ-
tos e equipamentos, com controle dos riscos e da segurança, na 
qualidade desejada e com a total integração das equipes envolvi-
das, de forma a atender plenamente as necessidades, desejos e 
expectativas do empreendedor e demais parte interessadas. 

As relações entre as pessoas e nas relações comerciais entre as 
empresas, também sofreram alterações. Essas mudanças nas re-
lações são continuas, e amadurecem e fortificam de acordo com 
o nível de conhecimento e aplicação da Metodologia do PMI no 
dia a dia.

Este desenvolvimento do entendimento e aplicação da me-
todologia PMI poderá ser constatado quando o contratante e 
contratado não só se comprometem, mas ajustam os termos de 
cumprimento da metodologia PMI nas cláusulas de um contra-
to, incluindo impacto financeiro em caso de não atingimento das 

metas de escopo, custo e prazo. 
Aplicação do projeto de redução de custos e confidencialidade
O presente projeto de redução de custos, denominado Progra-

ma de Avaliação de Contratadas, foi aplicado a um projeto de mi-
neração onde a empresa Diefra foi contratada para servir como 
gerenciadora dos projetos ali instalados, para o desenvolvimento 
do empreendimento como um todo. 

Para a preservação de nomes de empresas e confidencialidade 
dos dados, nenhum cliente será citado.

Com este intuito, propusemos a missão de desenvolver um Pro-
grama de Avaliação de Contratadas (prestadores de serviços), que 
deveria ser incluído na especificação técnica do edital e no próprio 
contrato. Justifica-se então todos estes esforços para a conscien-
tização das empresas contratantes em novos empreendimentos.

Objetivo
O Programa de Avaliação de Contratadas é um instrumento 

contratual, que visa avaliar uma empresa contratada referente 
ao desempenho de suas atividades e entregas ao longo de um 
período, que normalmente é mensal, no que se refere ao cumpri-
mento do escopo, custo, prazo e segurança de um projeto, impac-
tando financeiramente no valor da medição mensal.

O Programa de Avaliação de Contratadas traz inovação e ama-
durecimento nas relações interpessoais, relações técnicas e rela-
ções comerciais de um projeto, com alcance surpreendente, tor-
nando-se uma poderosa ferramenta para o sucesso do projeto.

Esta ferramenta tem a capacidade de trazer à tona os resulta-
dos do trabalho de uma equipe, evidenciando seu desempenho 
no período. Sabemos que o sucesso de um projeto está nas mãos 
das pessoas que o conduzem.

Analisamos também que as soluções referentes às dificuldades 
encontradas no dia a dia de um projeto, muitas vezes estão nas 
mãos de pessoas que se encontram nos escritórios ou matrizes das 
empresas, deixando as equipes de campo sem ação para a melho-
ria ou solução dos problemas.

Quando realizamos a avaliação de uma empresa contratada e a 
nota obtida impacta diretamente no valor financeiro da medição 
mensal, imediatamente provoca-se uma reação de análise do ocor-
rido bem como o que deve ser realizado para recuperar esta avalia-
ção e o valor financeiro, e consequente correção do processo.

Desta forma, o objetivo deste programa é fazer com que todos 
do projeto trabalhem comprometidos com o escopo, custo, prazo 
e segurança de uma obra, buscando sempre a melhoria contínua, 
garantindo a justa remuneração ao contratado, mas penalizando-
-o financeiramente caso não consiga cumprir os compromissos 
pactuados, dentro de um ambiente franco e proativo, que permi-
te inclusive a recuperação financeira de uma penalização do mês 
anterior, caso ele consiga recuperar o seu nível de desempenho no 
mês seguinte.

Metodologia 
As áreas avaliadas foram: segurança, planejamento, produção, e 

gestão e qualidade.
Cada área é avaliada e se obtém uma pontuação que varia de 0 

a 100%, que são somadas e, posteriormente, obtidas a média final. 
Esta nota final é a nota do contratado no referido período.

De acordo com a tabela a seguir, adquire-se o conceito daquele 
mês da empresa contratada:

GESTÃO

Ítalo Coutinho, Wilton Santos, Paulo Márcio A. Santos
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GESTÃO

Avaliação grau “péssimo”, em dois períodos de medi-

ção poderá representar o cancelamento do contrato, a 

critério do contratante.

Impacto financeiro da nota de avaliação na medição 

financeira mensal de 100 % do valor financeiro da medi-

ção financeira, 10% sofrerá impacto da nota de avaliação. 

Esta parcela de 10% é denominada Parcela Variável da 

Medição.

Exemplo:

• Uma medição de R$1.000.000,00 terá 

R$900.000,00 liberado para pagamento, e R$100.000,00 

sofrerá impacto da avaliação.

• Para notas de avaliação acima de 80%, classifica-

do como desempenho “Muito Bom”, não haverá impacto 

financeiro na parcela de 10% da medição mensal. Neste 

caso, paga-se integralmente o valor de R$ 100.000,00.

Assim, para uma Avaliação igual a 55% terá um impacto de 
65% na Parcela Variável da Medição. Para o exemplo acima 
temos R$100.000 x 65% = R$ 65.000,00 liberados para paga-
mento.

Os R$35.000,00 não pagos ficam retidos até a próxima ava-
liação. 

Havendo recuperação da nota no mês seguinte o valor po-
derá ser recuperado, conforme exemplo abaixo:

• Nota final no mês seguinte = 75%. Utilizando a tabela 
de Fator de Multiplicação da Parcela Variável da Medição te-
mos o fator 90%.

• Recuperação financeira = (90% -65%) x R$100.000,00 
= R$25.000,00.

• Cálculo da retenção financeira definitiva = 
R$35.000,00 – R$25.000,00 = R$10.000,00.

Desta forma ficaram R$10.000,00 não recuperados, que se 
converteram em multa devido ao baixo desempenho e falta de 

capacidade de recuperação total.

resultados
Resumidamente, podemos apresentar a seguir os resul-

tados alcançados. Pela tabela é possível avaliar dificuldades 
e problemas encontrados antes da implantação do Programa 
de Avaliação de Contratadas, e em outra coluna quais o ga-
nhos (tangíveis e intangíveis) conseguidos com toda essa sis-
temática. 
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Item/ Etapa Dificuldades e Problemas antes da Implantação Ganhos após a implantação do Programa de 
Avaliação de Contratadas

Proposta Comercial Empresas com menor estrutura ou qualidade normalmente apre-
sentam propostas comerciais mais baratas, porém não realizam um 
trabalho de qualidade e não cumprem escopo, custo e prazo.

A penalização financeira imposta pelo programa previne a apre-
sentação de propostas de baixa consistência, pois os critérios 
de avaliação verificam todos os aspectos a serem monitorados 
durante a execução da obra.

Segurança Não havendo um controle e avaliação permanente da segurança, os 
itens exigidos pelos editais não são atendidos ou são negligenciados, 
às vezes por economia e outras por incapacidade.

A avaliação monitora os aspectos de documentação, EPI´s e 
EPC´s, procedimentos de campo, inspeções de obra, inspeções 
de 5S e mantém um diálogo com as equipes colocando a segu-
rança em primeiro lugar.

Escopo A dinâmica das obras faz com o cumprimento de escopo seja uma 
vigilância permanente, sujeitas as várias situações do dia a dia das 
obra. 
Situações de conflitos entre empreiteiros e alterações de custo são 
aspectos de atenção permanente para evitar erros e prejuízos.

Com a avaliação mensal do cumprimento do escopo evita-se 
que dúvidas ou falhas persistam, permitindo ações imediatas 
para evitar erros ou prejuízos.
Situações de necessidade são prontamente analisadas e discu-
tidas.
Previne-se a criação de situações de pleito, cancelamento de 
contratos ou mesmo ações na justiça.

Prazo Prazo é um recurso de difícil recuperação e pode implicar em preju-
ízos, multas, atrasos, perdas, aumento dos riscos e fracasso de um 
projeto.

A avaliação permanente do atendimento do prazo evita as fa-
lhas de atraso dos projetos, muito comum no Brasil.
Os desvios de prazo são prontamente acompanhados e os seus 
desvios representam perdas financeiras para o contratante, e 
com o uso do programa de avaliação também representará per-
da para o empreiteiro. 
A avaliação prevenirá para a não ocorrência desta situação.

Custos A falta de acompanhamento da qualidade, do comprometimento 
das equipes, metodologia de trabalhos e falta de recursos implica em 
não atendimento do escopo, do prazo e do custo, representando re-
trabalhos e prejuízos para o projeto.

O acompanhamento e avaliação dos custos, previne situações 
de descontrole dos custos, que são fatais para os projetos.
A avaliação e controle do custo mês a mês garante que se che-
gará ao final dentro de um valor factível para o projeto, minimi-
zando os riscos de um fracasso..

Clima Organizacional Ambiente de projetos é um ambiente de alto desempenho e de mui-
tas cobranças, que, se não estruturados, levam a conflitos e desar-
monia constante.

Com o uso do Programa de Avaliação de Contratadas criamos 
um ambiente de meritocracia, no qual as pessoas e empresas 
organizadas e proativas são avaliadas e recompensadas pelo 
sucesso dos métodos e gestão implantada.
Ao final, entregamos ao empreendedor o projeto realizado de 
acordo suas expectativas.  

Conclusão
As avaliações são normalmente mensais e programadas logo 

ao fim do período de Medição do Contratado. Participam do 
processo de avaliação o contratante, o contratado e a geren-
ciadora ou fiscalizadora, quando houver.

Desta forma a sistemática adotada de Avaliação de Contra-
tadas irá retratar o período trabalhado e medido. Assim sendo 
os problemas e oportunidades de melhorias ocorridos serão 
vivamente analisados e avaliados.

Cada item é avaliado pelo contratante e ouvido o parecer ou 
defesa do contratado.  O contratante faz a sua avaliação final e 
registra sua nota. 

A nota final avaliação é comunicada ao setor de pagamento 
de contrato que irá utilizar o fator para cálculo da retenção ou 
multa da parcela de 10% da medição.  

Assim acontecendo, sucessivamente temos um ambiente de 
gerenciamento de projeto altamente profissionalizado, com 
todas as metas e compromissos contratuais sendo arduamente 
perseguidos e cumpridos, obtendo-se ao final o cumprimento 
dos escopos, custos, prazo e segurança dos empreendimentos.

Este programa está implantado com sucesso a mais de 3 anos 
em obras que a  Diefra atua como fiscalizadora e vem garantin-
do o cumprimento de escopo, custo, prazo e segurança da Die-
fra e dos empreiteiros contratados para execução de grandes 
obras de Infra estrutura em Minerações,  onde aturam no ano 
de  2015 cerca de   80 funcionários da Diefra e 600 funcionários 
das empresas executoras das obras, envolvendo significativos 
orçamentos financeiros por parte dos contratantes.

Desta forma o Programa de Avaliação de Contratadas se tor-
nou uma poderosa ferramenta de trabalho nos Projetos Indus-
triais e de Mineração, pois além de garantir o fiel cumprimento 
do escopo, custo e prazo, contribuiu imensamente para a segu-
rança  física das obras e de todos os profissionais envolvidos e 
a consequente redução de custos.

Esta ferramenta ainda contribuiu para a área de Suprimen-
tos, pois dá a certeza de receber propostas conscientes para 
a execução dos serviços, conhecedoras do impacto financeiro 
em caso de não cumprimento com qualidade requerida pelo 
contrato.

autores
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Gestão on line elimina filas no abastecimento de 
máquinas e caminhões 

Walter Schmidt Felsch Junior, Valdeis de Souza Oliveira, 
Guilherme Afonso Coutinho, Alexandro Afonso Pinto

 a unidade pires, que faz parte da CsN Mineração (Com-
panhia siderúrgica Nacional) está localizada na região do 
quadrilátero ferrífero, município de ouro preto (MG). Esta 
unidade possui movimentações de produto e roM (minério 
de ferro), e utiliza um sistema de controle de tráfego para o 
gerenciamento da frota de equipamentos de mina. 

Este sistema possui objetivo de maximizar a movimentação 
da frota, reduzir as perdas operacionais devido à parada de 
equipamentos e identificar motivos e oportuni-
dades relacionadas à melhoria da produtivida-
de e utilização da frota. A unidade conta com 
130 caminhões rodoviários com capacidade de 
transporte de 30 t e 32 equipamentos de carga 
para a realização de suas atividades de carrega-
mento e transporte, que é realizada em tempo 
integral (24 horas por dia). 

O fluxo de abastecimento é essencial a este 
processo e pode gerar grandes perdas opera-
cionais, quando não gerenciado de forma ade-
quada. O abastecimento pode ser controlado 
com o auxilio de softwares especializados atra-
vés de apontamentos e informações automa-

FROTA

tizadas. Este trabalho buscou apresentar 
a otimização do regime de abastecimento 
da frota de carga e transporte com a utili-
zação do módulo de controle de abasteci-
mento que integra o sistema de controle 
das frotas. Foi implantado um modelo de 
gestão integrada sob a responsabilidade 
dos técnicos que operam o sistema. Os ob-
jetivos principais foram o aumento do vo-
lume médio abastecido, a redução das filas 
no abastecimento e também o aumento 
da utilização efetiva da frota.

desenvolvimento
O fluxo inicial de abastecimento obser-

vado na unidade Pires era realizado de 
acordo com a identificação da necessida-
de de abastecimento realizada pelos ope-
radores dos equipamentos, ou seja, havia 

uma autonomia de abastecimento dedicada aos operadores. 
De modo a identificar as condições do abastecimento na 

unidade, foi realizada uma análise de dados referentes à fro-
ta de transporte e verificado os seguintes fatores:

• Baixo volume de abastecimento por evento (média 
de 59% da capacidade do tanque);

• Alto índice de filas no posto de combustível em ho-
rários noturnos (conforme ilustrado na figura 1);

• Priorização de abastecimento de veículos leves em 
horários administrativos
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Foi constatado que o fluxo manual de abastecimento efe-
tuado pelos operadores originava ocasiões de deslocamen-
tos desnecessários ao posto de combustível, seja por falta de 
informação aos operadores e também por outros motivos 
além da necessidade de abastecimento dos equipamentos. 
Foi identificada uma oportunidade de melhoria da utilização 
dos equipamentos, com a automatização do processo atra-
vés do sistema de gerenciamento de frotas e com o controle 
efetivo do abastecimento realizado pelos técnicos responsá-
veis pelo sistema.

Para o desenvolvimento do trabalho foi utilizado o módulo 
de abastecimento que integra o sistema de controle de fro-
tas. Este módulo é configurado através da inserção do con-

sumo médio de diesel (litros/hora) de cada equipamento, de 
acordo as informações do fabricante, modelo e histórico de 
consumo individual. O sistema calcula o próximo abasteci-
mento dos equipamentos de acordo com o número de horas 
efetivas de operação e eventos de atrasos operacionais onde 
se consome combustível, e também o consumo específico 
(litros consumidos por hora trabalhada) configurados no sis-
tema.

A informação do volume de óleo diesel que consta no tan-
que dos equipamentos pode ser acompanhada em tempo 
real pelos técnicos, desta forma foi criado um relatório onli-
ne de acompanhamento do volume de combustível da frota, 
que pode ser visualizado na figura 2:

Foi estipulado entre as áreas de operação e manutenção 
de mina, que o ponto ótimo para início do abastecimento dos 
caminhões é 35% da capacidade total do tanque de combus-
tível, ou seja, a partir deste valor os equipamentos começam 
a ser encaminhados para o posto de combustível via sala de 
controle de acordo com a distância ao posto e prioridades 
específicas. O ponto crítico foi estipulado em 15% da capa-
cidade do tanque, neste caso o equipamento é enviado ime-
diatamente ao posto para abastecimento. A figura 1 mostra 
os equipamentos que necessitam de abastecimento através 
do farol vermelho.

O novo procedimento de abastecimento funciona da se-

guinte maneira:
a) O equipamento é designado para abastecimento via 

sala de controle, de acordo com o volume informado pelo 
relatório de controle online e distância do posto;

b) O equipamento estaciona no posto e o operador 
desce do caminhão;

c) Realiza-se o abastecimento;
d) Após o abastecimento, as informações do horímetro 

(horas de operação do equipamento) e volume abastecido 
(litros) são informados pelo operador para a sala de controle 
via radio;

e) Atualização do status do equipamento no sistema 
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de despacho. 
O trabalho foi implantado a partir do mês de Julho de 2015. 

Foi implementado também um intervalo de abastecimento, 
que varia entre 260 e 330 litros (35% > X > 17,5%), como o 
alvo inicial de controle do volume de combustível abastecido.

FROTA

A figura 3 mostra a capabilidade do abastecimento no mês 
anterior a implantação do trabalho (Junho/15). Pode-se veri-
ficar que 43% do número de abastecimentos estavam fora do 
limite estabelecido, sendo que 41% estavam abaixo do limite 
inferior estipulado.

resultados
Após quatro meses de desenvolvimento do trabalho, fo-

ram verificados ganhos que mostraram um processo de me-
lhoria contínua relacionado com o aumento do volume mé-
dio abastecido da frota de transporte e redução do desvio 

padrão entre as amostras dos abastecimentos.
A figura 4 mostra a evolução dos resultados, em período 

mensal, dos volumes médios e desvio padrão dos abasteci-
mentos.

Figura 4 - Análise mensal dos abastecimentos
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A capabilidade de abas-
tecimento do mês de Outu-
bro/15, ilustrada na figura 5, 
mostra uma redução de 25% 
no número de abastecimen-
tos fora do intervalo estipula-
do, comparado com a análise 
realizada no mês de Junho/15 
(figura 2).

Foi identificada também 
uma maior ocorrência do 
número de abastecimentos 
devido ao abastecimento do 
aditivo ARLA 32*, onde os 
equipamentos abasteciam 
diesel e ARLA de forma inde-
pendente. Foi padronizada 
uma sistemática de abasteci-
mento conjunto, onde todo 
abastecimento de diesel, o 
ARLA também deveria ser 
completado. 

(* ARLA é a abreviação de 
Agente Redutor Líquido de 
óxidos de nitrogênio Auto-
motivo. O número 32 refere-
-se ao nível de concentração 
da solução de ureia (32,5%) 
em água desmineralizada. 
Atua nos sistemas de exaus-
tão como agente redutor de 
emissões de óxidos de nitro-
gênio.)

Ganhos obtidos
• Aumento de 11,4 % (29 litros) no volume médio abas-

tecido - frota de transporte;
• Redução de 10,3% no número de abastecimentos 

mensais por equipamento;
• Redução de 26,3% no número de horas dos equipa-

mentos em fila no abastecimento (figura 6).
• Aumento de 0,61% na utilização efetiva da frota de 

transporte (equivalente a 206,5 horas mensais de operação);
• Redução de custo operacional médio mensal de R$ 

101.600,00 e redução de R$508.000,00 no ano de 2015.

discussão
Os resultados alcançados vieram a confirmar as premissas 

iniciais do trabalho: o fluxo manual de abastecimento efetuado 
pelos operadores originava ocasiões de deslocamentos des-
necessários ao posto de combustível. Foi verificado que estes 
deslocamentos ocorriam por falta de informação e também 

por outros motivos além da necessidade de abastecimento dos 
equipamentos. O fluxo de abastecimento implementado pela 
lógica do sistema de controle de frotas reduziu o número de 
horas de fila no abastecimento e o número de abastecimentos 
realizados para cada equipamento, além de aumentar a utiliza-
ção efetiva da frota.

Conclusão
Com a utilização do sistema de gestão de abastecimento onli-

ne para o envio dos caminhões ao posto de combustível, foram 
constatadas melhorias operacionais com a redução dos tempos 
de fila no abastecimento e redução no número de abastecimen-
tos realizados. Estas melhorias geraram um aumento de 206,5 
horas mensais no número de horas de operação dos equipa-
mentos de transporte, impactando em um aumento de 0,61% 
na utilização efetiva dos equipamentos. Este trabalho propor-
cionou uma redução de R$ 101.600,00 no valor do custo mensal 
da unidade Pires. 

Autores: Walter Schmidt Felsch Junior, Valdeis de Souza Olivei-
ra, Guilherme Afonso Coutinho e Alexandro Afonso Pinto
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redução do Mttr na troca de mandíbulas 
de britador

Diego Silva Miranda, Douglas Pereira de Miranda, Edgar 
Adriano Pereira Santos, Flávio Luiz Alves Silveira Segundo, 
Mauro Alves Pinto, Walison Renie Faustino 

a manutenção da Gerdau Mining americas trabalhou em 
2015 para aumentar a disponibilidade na Unidade de tra-
tamento de Minério ii (UtMii), em Miguel Burnier (MG), e 
um dos fatores críticos de sucesso era aumentar a disponi-
bilidade da rota de cominuição, reduzindo o tempo Médio 
para reparo (Mttr) do britador primário de mandíbulas da 
planta (Br-Bp-101). para tanto, foi desenvolvido um traba-
lho em grupo baseado no Método de análise e solução de 
problemas (Masp), que reduziu o Mttr histórico de 40h/
troca para 28,1h/troca.

MANUTENÇÃO

Em unidades industriais um dos principais indicadores de 
performance de manutenção é a disponibilidade física ope-
racional (DF) de equipamentos calculada da seguinte forma: 
DF=TD/TC×100%.

TD representa o tempo de equipamento disponível para 
operação, isto é, não está em manutenção e está em con-
dições de executar suas funções (up time + inactive time). E 
TC representa o tempo calendário (equipment time) como, 
por exemplo, um mês, 30 dias ou 720 horas. Assim, podemos 
observar que a disponibilidade está fortemente ligada à pro-
dução de uma unidade industrial.

Em 2014, a rota a seco da UTMII (cominuição), apresentou 
uma indisponibilidade média de 33,3%, isto é, em um tempo 
médio de 240h/mês os equipamentos de cominuição esta-
vam parados para manutenção, sendo 62h/mês para manu-
tenção preventiva. A alta indisponibilidade da cominuição 
afetava o processamento de run of mine (ROM), que fechou 
o ano de 2014 com 68,7% de aderência ao plano de produ-
ção.

Para este mesmo período, observamos que a troca do re-
vestimento de mandíbulas do nosso britador primário con-
sumia, em média, um MTTR de 40h/mês, fazendo desta ati-
vidade o caminho crítico de nossas paradas e obstáculo para 
uma meta de disponibilidade de 88% em 2014 (máximo de 
86h/mês de manutenções).

Unidade de Tratamento Minério II, 
em Miguel Burnier (MG)
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Frente à necessidade de aumentar a disponibilida-
de da rota a seco da UTMII, foi criado um grupo de 
solução problemas, um programa em que a Gerdau 
trata problemas críticos baseados no trabalho em 
equipe e no Metódo de Análise e Solução de Proble-
mas (MASP). E as demais oportunidades de redução 
de tempo de parada para manutenção foram tratadas 
de formas similares a este projeto.

desenvolvimento
Como já citado, o trabalho seguiu o MASP, iniciando 

na Identificação do problema a partir da análise dos 
dados de paradas da rota a seco (Figura 1). Posterior-
mente, o grupo de trabalho se dedicou a observar e 
analisar a atividade verificando as oportunidades de 

ganho em redução de tempo.
O problema foi identificado e selecionado para apli-

cação de projeto de melhoria em gráficos de pareto 
de perfil de perdas com paradas de manutenção.

Para observação do problema foi realizado um 
acompanhamento de toda a atividade pelos envolvi-
dos, neste momento foram feitos vídeos e relatório 
fotoráfico para aplicação de produção enxuta, isto é, 
para visualizarmos detalhadamente o passo-a-passo 
da troca dos revestimentos de mandíbulas e as per-
das envolvidas no processo. Para tanto, montamos 
uma folha de verificação em que apontamos as fontes 
de perdas.

O grupo de solução de problemas se reuniu para 
discutir e analisar profundamente a atividade fa-
zendo uso de ferramentas da qualidade:

Brainstorming - Levantamos perdas diversas e 
oportunidades de eliminá-las deixando cada par-
ticipante do grupo livre para dar 
suas opiniões, após aplicação de 
outras ferramentas de análise e 
priorização das causas e ações.

Fluxograma da atividade - Elabo-
ramos um fluxograma do passo-a-
-passo sequenciando a desmonta-
gem e montagem de mandíbulas, 
e analisando o caminho crítico da 
atividade verificamos possibilida-

des de paralelismos e otimização de recursos.
Gráfico de pareto das perdas - Levantamos o grá-

fico da figura 3 a partir das informações da folha 
de verificação, em que averiguamos os tempos dos 
principais tipos de perdas.

Figura 2 – À esquerda, olhais soldados no revestimento da 
mandíbula móvel para desmontagem e, à direita, montagem 
da mandíbula fixa

Figura 3 – Pareto de perdas durante a atividade de troca de mandíbulas
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plano de ação
Realizamos um planejamento de ações focado na padro-

nização de procedimentos, ferramentas e insumos utiliza-
dos na atividade.

ação
Foi criada ordem de serviço padrão e procedimento de 

execução da atividade alinhado com todos os técnicos de 
manutenção mecânica. Foram ainda providenciadas ferra-
mentas adequadas para execução da atividade, tomadas de 
energia suficientes para execução destas atividades, e tam-
bém melhorados desenhos de fixações dos revestimentos.

MANUTENÇÃO

Check
Três meses após a finalização das ações obtivemos um 

tempo médio de 28,1h para troca dos revestimentos, redu-
zindo a atividade em 29,7% o tempo de troca dos revesti-
mentos de mandíbulas.

padronização
Revisamos os procedimentos conforme melhorias ne-

cessárias identificadas durante auditorias da atividade no 
período de check. Também tiramos as perdas recorrentes 
identificadas como condições de limpeza do equipamento, 
planejamento de equipe para atividade etc.

Figura 5 – Matriz GUT das perdas no tempo da Troca de Revestimentos de Mandíbulas.
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resultados
O trabalho alcançou o objetivo de redução do tempo de 

MTTR de troca dos revestimentos de mandíbulas, uma vez 

que o objetivo inicial era de 30 horas, como podemos ob-
servar no gráfico da figura 6 e contribuiu também com a 
melhoria da disponibilidade da rota a seco (figura 7).

Figura 6 – Acompanhamento mensal de troca do revestimento de mandíbulas

No período de check ou verificação entre julho e setembro 
de 2015, o MTTR alcançou 28,1h. Este resultado contribuiu um 
aumento de 28% na produção em 2015 e uma redução de 15% 
no custo fixo de cominuição médio do primeiro para o segun-
do semestre de 2015.

Ainda podemos observar que o tempo de troca de reves-
timentos foi realizado em tempo ainda menor nos meses de 
novembro e dezembro, uma vez que outras melhorias foram 
agregadas à atividade.

Aprendizados
O trabalho de padronização desenvolvido através de aplica-

ção do MASP obteve sucesso devido à riqueza de análises e 
ferramentas utilizadas que ajudam aos colaboradores da em-
presa a ter um raciocício lógico e estruturado para a solução 
de problemas. Assim, as ferramentas utilizadas serão úteis em 
outros projetos.

Notamos ainda que as pessoas envolvidas ficaram motiva-
das a novos desafios, uma vez que foi trabalhada e dissemina-

da a melhoria contínua de processos, que é muito importante 
para uma cultura de redução de perdas, redução de custos e 
aumento da produtividade. 

autores 

Diego Silva Miranda, técnico de Inspeção

Douglas Pereira de Miranda, mecânico especializado

Edgar Adriano Pereira Santos, eletricista 
especializado

Flávio Luiz Alves Silveira Segundo, engenheiro 
de manutenção 

Mauro Alves Pinto, técnico de manutenção

Walison Renie Faustino, técnico de inspeção 

Os autores são da Gerdau Mining Americas

Figura 7 – Disponibilidade média da Rota a Seco nos 
anos de 2014 e 2015
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Energização de mina é concluída
A subestação principal de 

230 KV da mina de S11D já 
foi energizada. A unidade, 
que será a responsável por 
distribuir energia elétrica a 
todas as instalações de infra-
estrutura e equipamentos do 
sistema truckless, começou a 

funcionar em julho. A subestação irá fornecer toda ener-
gia necessária para o comissionamento e operação dos 
equipamentos da mina e também viabilizar toda interface 
de comunicação entre usina e mina, com monitoração on-
line com o centro de operação do projeto. No total, mais 
de 10 km de linhas de transmissão de energia compõem o 
sistema na mina.

“Concluir um projeto de grande porte e de alta tecno-
logia é sempre um bom resultado. Em uma área remo-
ta, onde os recursos são limitados, os desafios são ainda 
maiores” disse o líder de montagem eletromecânica da 
mina do S11D, Sergio Carvalho Silva.

 A subestação principal adota sistema inovador, o PASS 
(Plug and Switch System). Com o sistema, parte dos equi-
pamentos, como disjuntores e chaves seccionadoras são 

CLIppING

encapsulados em tubulações de alumínio isoladas inter-
namente com o gás SF6 (hexafluoreto de enxofre), o que 
garante ainda mais segurança aos operadores.

 Além disso, a subestação ocupa espaço físico 50% me-
nor que as subestações convencionais. A nova subestação 
tem menor número de equipamentos e 60% menos co-
nexões, consequentemente menor número de possíveis 
pontos de falhas, e menor necessidade de intervenção hu-
mana para manutenção.

 Aliada à subestação principal estão 69 subestações se-
cundárias, que trazem também ganhos ambientais, com 
uma construção limpa, sem resíduos. Elas são do tipo ele-
trocentro, conjuntos entregues na obra para serem interli-
gados, comissionados e energizados.

 Os conjuntos prontos eliminaram as grandes constru-
ções em alvenaria anteriormente necessárias para fazer a 
instalação elétrica, com redução considerável de resíduos 
de construção civil. Já os transformadores operados a seco 
eliminam o uso de óleo para o seu funcionamento. Assim, 
também não serão mais necessárias as bacias de conten-
ção e separadores de água e óleo empregados no sistema 
convencional, eliminando riscos ao meio ambiente.

tracbel passa a distribuir caminhões Volvo no Norte

A Tracbel está assumindo a representação de caminhões e 
ônibus Volvo em alguns estados da região Norte. Com a nova 
operação no Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, a empresa, 
que atualmente é a maior distribuidora de equipamentos de 
construção Volvo no Brasil, torna-se agora o único grupo no 
País a distribuir e comercializar todos os produtos da marca: 
caminhões, chassis de ônibus, equipamentos para construção 
e motores marítimos e industriais Penta. 

A empresa assume parte da região até então atendida pela 
Apavel, que decidiu concentrar suas operações no Nordeste, 

especificamente no Ceará, Maranhão e Piauí. 
“Uma rede forte, sólida e estrategicamente distribuída por 

todas as regiões é fundamental para aumentarmos nossos ne-
gócios no País”, declara Wilson Lirmann, presidente do Grupo 
Volvo América Latina. “A Tracbel é um tradicional e importante 
parceiro da Volvo. Sua entrada no segmento de caminhões e 
ônibus fortalece ainda mais a distribuição de veículos da marca 
no País”, complementa Adriano Merigli, diretor de desenvolvi-
mento de concessionárias Volvo na América Latina. 

Os Estados que compõem a região Norte têm setores impor-
tantes para o negócio de caminhões, como o de mineração, o 
de construção e do agronegócio. Há também muitas empresas 
na área de ônibus. 

“Acreditamos bastante nesta região. Ela é uma área de gran-
de relevância nas operações que já desenvolvemos hoje com 
a linha Volvo CE de equipamentos de construção e mineração. 
Enxergamos no Norte muitas oportunidades de sinergia entre 
os produtos, uma vez que existem vários clientes comuns, para 
quem poderemos oferecer soluções integradas de movimen-
tação de materiais ao transporte”, informa Luiz Gustavo R. de 
Magalhães Pereira, CEO do grupo Tracbel. 
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Magnesita lucra Us$ 45,4 milhões no primeiro semestre
A Magnesita Refratários, empresa multinacional de 

capital aberto, dedicada à mineração, produção e co-
mercialização de extensa linha de materiais refratários e 
minerais industriais, registrou lucro de US$ 45,4 milhões 
entre janeiro e junho de 2016, revertendo o prejuízo 
de US$ 5 milhões no mesmo período de 2015, devido à 
melhora no resultado operacional e o efeito positivo de 
variações cambiais. O Ebitda ajustado da companhia foi 
de US$ 80,5 milhões no período, com margem de 16,5% 
comparada a 15,4% no mesmo período do ano anterior. 
A receita líquida atingiu US$ 486,8 milhões, queda de 9% 
ante o primeiro semestre de 2015.                                   

O CEO da Magnesita, Octavio Lopes, afirmou que, mes-
mo diante da queda nas vendas por conta do recuo na 
produção de aço nos principais mercados da Magnesita, 

a companhia entregou resultados consistentes. “Conse-
guimos entregar resultados notáveis no primeiro semes-
tre de 2016. Apesar da fraca produção industrial em al-
guns dos nossos mercados e do excesso de capacidade 
global que ainda afeta nossos clientes, estamos colhendo 
frutos de iniciativas de melhorias implementadas nos úl-
timos anos, como maior controle de custos e despesas, 
melhor gestão de compras e de capital de giro.” O execu-
tivo ressaltou ainda a melhora nas margens da compa-
nhia. “Nossa rentabilidade também aumentou, com as 
margens bruta e Ebitda atingindo 34,1% e 16,5%, respec-
tivamente, 200 pontos-base e 110 pontos-base sobre o 
ano anterior. Essa melhora é notória diante de pressões 
inflacionárias na América do Sul e queda nas vendas”.

A Hexagon Mining lançou em julho o Atlas 3.3 junto 
com o Live Haulage, um importante aperfeiçoamento 
do software que facilita o design, a configuração e o 
gerenciamento da rede de transporte. 

Parte do MineSight Planning Suite da Hexagon Mi-
ning, o Atlas é uma solução abrangente para o cro-
nograma tático e o gerenciamento de estoque, in-
tegrando diversos departamentos, tais como os de 
perfuração e detonação. 

A versão 3.3 incorpora agora todas as ferramentas 
de transporte. Com o Live Haulage, pode-se projetar, 
configurar, gerenciar e modificar facilmente a rede de 
transporte diretamente do Atlas, eliminando a neces-
sidade de projetar a rede em um componente ou pa-
cote separado. 

Esta é a primeira vez que a programação e o design 
da rede de transporte são unificados em um único 

produto, sem a necessidade de im-
portar ou exportar. O Live Haulage 
permite editar a rede de transpor-
te, adicionar, apagar, movimentar 
e modificar segmentos de rotas, 
adicionar rampas de interfase e 
acrescentar, apagar e movimentar 
locais (bota-foras, usinas, esto-
ques etc.). 

As redes de transporte projeta-
das e modificadas podem ser visu-
alizadas dinamicamente através do 
visualizador em 3D, que possibilita 
una validação visual instantânea. 
Ao facilitar um acesso completo às 
redes de transporte diretamente 

do Atlas, o Live Haulage adiciona realidade à progra-
mação tática e elimina a necessidade de pós-processar 
cronogramas. 

Segundo a Hexagon, o trabalho dos engenheiros de 
minas se simplifica ao usar apenas um produto para 
gerar cronogramas exatos. Os planejadores poderão 
economizar tempo ao não ter que importar, exportar e 
pós-processar dados e, assim, dedicar para analisar e 
gerar cronogramas práticos e completos. 

O Atlas 3.3 também inclui melhoras na otimização 
(otimização na alimentação direta à usina em mistura 
de material, análise de inviabilidade, mistura por tipos 
de material) e a opção de importar reservas associa-
das à atividade de fontes diferentes aos modelos de 
bloco do MineSight. Isto permitirá maior flexibilidade 
na definição de reservas.

Live Haulage unifica todas as ferramentas de transporte 



MAIO DE 2017 - BELO HORIZONTE (MG)
Público estimado – Em torno de 250 pessoas

Formato – Evento de 2 dias com palestras de curta duração
Cases de sucesso de produtos e serviços que reduziram custos em minas do Brasil e 

exterior, apresentados por mineradoras e 
fornecedores do setor.

Temário preliminar
- A renovação tecnológica cria uma nova geração de correias transportadoras 

- A automação chega a processos individuais e sistemas completos
- Softwares tem papel crescente na modernização de plantas existentes

- Manutenção industrial centrada em conceitos de Confiabilidade
- Barragens de rejeitos – um programa para enfrentar seus desafios

Co-patrocinadores das edições 2012 a 2015


