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ED I TOR I A L

Novas tecnologias

OS DESAFIOS E GANHOS POTENCIAIS DA MINA DIGITAL

15 e 16 de Maio de 2018 - Belo Horizonte (MG)

A mineração é vista como uma indústria conservadora.

Mas a crise global de 2008 que atingiu em cheio o setor
rompeu paradigmas e fez emergir uma cultura de maximi-

zar o retorno dos ativos existentes, controle dos custos
operacionais e maior abertura em incorporar novas tecno-

logias, inspirando-se no exemplo de outras indústrias
como a petrolífera.

A revista Minérios & Minerales vem acompanhando

esse fenômeno através do workshop “Redução de Custos

na Mina e Planta”, este ano na 9a edição — evento lançado
na época com essa proposta que foi encampada pelo pes-

Fotos: Gerdau / Studio Roberto Lima e Pablo Sobral

rompem paradigmas

Drone utilizado em lavras já é realidade no País

soal gerencial das 200 Maiores Minas do País - que participa com entusiasmo das discussões, tanto como palestrantes como ouvintes.

Trazemos nesta edição o exemplo do programa chama-

do Usina Digital da Gerdau, do qual faz parte o projeto
Mina Digital que está em curso nas minas de Miguel Bur-

nier, em Ouro Preto, e Várzea do Lopes, em Itabirito (MG),
sendo a medida principal a implantação do Centro de Controle Logístico (CCL).

Foi adotada a tecnologia RFID (identificação por radiofre-

quência) com antenas espalhadas por todo o complexo in-

dustrial, via wi-fi, bem como automação de acesso e definição
de rota, garantido carregamento correto nos caminhões.

O sistema é iniciado pelos operadores dos equipamen-

tos, via aplicativo instalado em smartphones, coordenado

por um único operador em cada planta. A ferramenta que

gerencia 100% das movimentações levou à redução do

Tempo Total de Permanência (TTP) da frota cativa — de 50
para 30 minutos; e da frota não cativa, de 65 para 43 minutos.

Na outra frente, a Gerdau usa drones para medição to-

pográfica, de estoques, além de monitoramento de operações e inspeções sobre plantas, áreas de transporte de ma-

terial, bem como drenagens das águas pluviais que se
direcionam aos rios. Esse trabalho remoto gerou economia

substancial de tempo e melhorou a segurança das equipes
envolvidas.

O programa Usina Digital, iniciado há quatro anos, se

sobressai pelo uso de inteligência artificial, que se vale de
um Sistema de Monitoramento e Diagnóstico Online
(SMDO) e uma rede de 30 mil sensores instalada no ma-

quinário pesado de suas 11 plantas no País. A Gerdau esti-

ma que o sistema pode aumentar a vida útil dos ativos em
20% - e projeta que já obteve mais de R$ 6 milhões entre
custos evitados e aumento de produtividade.

São números impressionantes. O 9o Workshop vai mos-

trar outros modelos de operação e soluções igualmente
desafiantes. Anotem na agenda: 15 e 16 de maio próximo,
em Belo Horizonte (MG). Na mesma data e local, vai ser reOperação remota e smartphones agilizam
as atividades no campo
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alizado o 20o Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica. Até lá!

COL U N A

D O

ME N D O

A mineração brasileira e as eleições de 2018
José Mendo Mizael de Souza*
Nós da mineração brasileira temos em mãos uma excelente oportunidade: contribuirmos para a construção de
um novo Brasil. Para tanto, entre outros, não só votando
naqueles candidatos à presidência da república, senado federal, câmara dos deputados, governador e à assembleia
legislativa, que consideramos os melhores e os mais preparados, como - e principalmente - dedicando-nos a informar-lhes sobre a realidade do setor, sua essencialidade
para a qualidade de vida e seu papel fundamental na construção
do nosso desenvolvimento sustentável.
A tarefa é hercúlea e todos sabemos disso: mas não é destacando quotidianamente as enormes dificuldades a resolvermos
que iremos criar um campo fértil ao aparecimento de novas ideias
e/ou à divulgação de muitas de nossas realizações, cujo comprovado sucesso precisa ser disseminado.
Uma referência interessante para nos auxiliar a respeito é aquela trazida pelo conjunto dos dez principais desafios que os líderes
da área de mineração devem levar em conta para estarem preparados para um futuro incerto, constantes do site da Deloitte, a saber:
• Destravar a produtividade pela inovação
• Melhorar o valor das companhias para os acionistas
• Operar em um ecossistema
• Participar da revolução digital
• Mapear cenários relacionados a ameaças cibernéticas
• Traçar perspectivas compartilhadas entre o setor e os governos
• Reconquistar a “licença social” para operar
• Dar suporte às prioridades estratégicas
• Dar apoio para a formação de equipes profissionais saudáveis e inclusivas
• Adotar uma abordagem integrada dos relatórios
Decididos a agir, teremos de ser rápidos - pois, como alguém já
disse, “o tempo urge!” - e para esta ação é fundamental que todos
e cada um de nós que nos dedicamos à mineração brasileira priorizemos esta atuação em prol da cidadania, tendo sempre presente o
alerta de H.L. Mencken, a saber: “Para cada problema há uma solução, que é simples, direta e errada”.
Infelizmente, entretanto, sabemos todos nós, o ambiente para esta
ação nossa não está muito propício, pelo menos nas visões do cientista
político Bolívar Lamounier e do ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, que, em artigos recentemente publicados no Jornal “O Estado de São Paulo”, se manifestaram como a seguir reproduzimos.
Para Bolívar Lamounier, em seu artigo intitulado “Só o instinto
nos salva”, “a ideia é aterradora e absurda, mas, no momento, tudo
indica que o Brasil está perdendo a capacidade de equacionar seus

problemas de maneira racional e civilizada, pela via da política. Nessa marcha, só o instinto de sobrevivência nos salvará.
No falatório sobre a intervenção, sobre as candidaturas presidenciais, sobre o funcionamento das instituições, o tom predominante é um desânimo furibundo, e até mais que isso,
uma vontade meio doida de achar uma solução fácil, rápida e
definitiva, ainda que o preço seja a quebra da ordem civil. No
limite, é como se todos quisessem que metade (sua metade)
da população matasse a outra, presumindo que a metade sobrante
se dedicaria sinceramente à realização dos valores que elegeu como
os mais altos. Isso vem por todos os lados, não é privilégio de nenhum partido ou grupo ideológico. E o pior, infelizmente, é que por
trás dessa fumaça realmente há muito fogo. Tal desorientação não
chega a surpreender, pois estamos mal e mal saindo da pior recessão
de nossa História e tomando consciência da metástase de corrupção
que se difundiu por quase todo o sistema institucional do País.”
Para Gustavo Franco, que intitulou seu artigo “A desconfiança social”, “no Brasil, as pessoas não confiam umas nas outras, e menos
ainda nas instituições. A família e os amigos se salvam e olhe lá. No
governo, então, nem se fala. Deve ser por isso que somos os líderes
mundiais na produção de advogados. Em avaliações comparativas
com outros países, nossos índices de 'confiança social', 'capital cívico'
ou, em inglês, 'social trust') são vergonhosamente baixos, e o surto
recente de corrupção na política certamente piorou as coisas. [...] As
legislações tributária e trabalhista parecem guiadas por um contrato
social equivocado, fundado na desconfiança mútua, e que leva a um
equilíbrio ruim, pelo qual os incentivos estão errados (a desconfiança
produz transgressão, ambas se reforçando) e a única lógica discernível é a que leva ao crescimento do número de funcionários públicos.
Está mais do que na hora de mudar o paradigma.”
Mas isto não deve nos desanimar, até porque há um aspecto
do qual não podemos nos esquecer: como tem sido voz corrente
no âmbito da mineração brasileira que o nosso maior desafio - ou
um dos maiores - é mostrar à sociedade a importância da mineração e sua essencialidade para a qualidade de vida e para a concretização do desenvolvimento sustentável, uma ação nossa proativa a
respeito, esclarecendo e convencendo os futuros (a partir de janeiro
do próximo ano) dirigentes do nosso País no que respeita às referidas importância e essencialidade; eis que isso será muitíssimo importante para a indústria mineral brasileira e como a mesma será
vista (ou não), considerada (ou não), respeitada (ou não) e estimulada (ou não), com benefícios claros e concretos. Há, pois, que agirmos! Mãos à obra!

*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 Minas e presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da entidade. Coordenador, como diretor do BDMG, em 1976, da fundação
do IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Como representante do IBRAM, um dos três 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.
Conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Gorceix, de apoio à Escola de Minas de Ouro Preto. Medalha de Mérito dos 150 Anos do Canadá. Um
dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG. Membro do “Grupo de Estratégia” da SGM/MME.
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Anglo American informa o cronograma
de obras da Etapa 3 do Minas-Rio

Depois de obter as licenças prévia e de instalação para a
Etapa 3 do Sistema Minas-Rio, a Anglo American começa
a cumprir o cronograma de obras iniciando pelas atividades preparatórias, momento em que acontece a remoção
da camada superficial do solo, a construção de estradas e
a preparação das frentes de lavra, para posterior entrada
de equipamentos de grande porte. Estas obras da Etapa 3
estão previstas ainda para o primeiro semestre desse ano.
Em seguida, virão as obras principais, que compreendem o
aumento da cava da mina, a instalação de diques de contenção de sedimentos, o alteamento da barragem de rejeitos, a expansão da pilha de estéril, a instalação do platô de
apoio operacional e a instalação de nova flotação.
No caso do alteamento da barragem de rejeitos, as seguintes obras serão iniciadas em 2018: maciço principal;
dique de sela 1, dique de sela 6 A e dique de sela 6 B. Em
2019 e 2020, a principal obra será o maciço principal do
alteamento da barragem. Em 2021 e 2022, serão finalizados os trabalhos no maciço principal da barragem, assim
como os diques de sela 1, 6 A, 6 B, 3, 8 A e 8 B. Os diques
de contenção de sedimentos 3, 4 e 5 serão feitos ao longo
dos quatro anos.

Trabalhos terão várias frentes

A Anglo American informa ainda que nas obras da Etapa 3 do Minas-Rio, as frentes de obras se dividirão em alteamento da barragem e diques de sela, diques de sedimentos 3, 4 e 5, e terraplenagem.
No alteamento de barragem e diques de sela, será feita
execução do maciço (alteamento a jusante do maciço existente da barragem de rejeitos, por meio de aterro compactado com controle, com implantação de drenagens internas, externas e instrumentação); execução dos diques de
sela (são estruturas em terra em aterro compactado com
controle, cuja finalidade é a vedação da bacia que forma a

Condicionantes do projeto

De acordo com a Anglo American, com a implantação da Etapa 3 e o respectivo aumento de produção,
será gerado considerável aumento de tributos e contribuições. Ano passado, a mineradora desembolsou
nesse item R$ 135,9 milhões. Sobre os investimentos
em prol dos municípios na área de influência, a mineradora informa já ter aplicado montante da ordem de
R$ 380 milhões, direcionados a diversas áreas. Nos
próximos anos, outros R$ 62 milhões serão investidos
em projetos socioeconômicos, de compensação flores8|
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No alteamento da barragem, será realizada a instrumentação geotécnica, onde serão instalados marcos topográficos, medidores de nível, medidor de vazão e piezômetros.
Com a autorização de ampliação do Sistema, a mineradora poderá elevar a produção para 26,5 milhões de t/ano de
minério de ferro. O investimento estimado é de R$ 1 bilhão.
As obras da fase 3 do projeto Minas-Rio devem gerar no
pico cerca de 800 empregos.
A principal empresa contratada para condução das obras
é a Barbosa Mello. A Anglo American espera obter a Licença de Operação (LO), que permitirá que o empreendimento
comece a operar efetivamente, no segundo semestre de
2018. O projeto está sediado em dois municípios de Minas
Gerais: Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas.
barragem de rejeito); e instrumentação geotécnica (são os
instrumentos de auscultação da barragem, cuja finalidade é
monitorar o comportamento da barragem durante a sua
operação, com base nos parâmetros de projeto).
Nos diques de sedimentos 3, 4 e 5 haverá execução
dos mesmos em estruturas de terra e enrocamento, destinadas a conter sedimentos provenientes da expansão da
pilha de estéril.
As obras de terraplanagem para abertura de novas
áreas operacionais terão as seguintes fases: perfuração e
desmonte; carregamento; transporte; empilhamento; e
obras de drenagem superficial.
tal, saúde, educação ambiental e infraestrutura urbana.
Entre os programas de maior impacto da mineradora
para a região estão o Promova e o Crescer. O Promova Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais
de médio e pequeno porte feito em parceria com Sebrae,
Senai e associações comerciais, visa construir uma cadeia
de suprimentos competitiva. Já o Crescer foca no desenvolvimento de empreendedores para além da cadeia da
mineração, oferecendo oficinas de capacitação e assessorias presenciais para que produtores locais possam
aprimorar os processos de seus negócios.

MIN E RAÇ ÃO

Complexo do Salitre contrata
para entrar em funcionamento

Com o início em breve das atividades de mineração
do Complexo Minero-industrial de Serra do Salitre, a
Galvani começou a contratação de pessoal para a operação. A empresa afirma ter investido R$ 2,7 bilhões no
projeto. Quando estiver no ápice das operações químicas e de mineração, o complexo irá empregar cerca de
1.200 pessoas. A produção possibilitará substituir a importação de 400 mil t por ano de P2O5. Atualmente,
de cada 10 quilos de fertilizantes fosfatados utilizados
na agricultura, apenas cinco são produzidos no País,
segundo a empresa. As atividades de mineração estão
planejadas para se iniciar este ano e as plantas quími-

Vale teve recorde de produção
de minério de ferro em 2017

De acordo com relatório da Vale sobre os resultados de 2017, a produção de minério de ferro alcançou ano
passado 366,5 milhões/t, um recorde na história da empresa. A produção anual foi recorde no Sistema Norte, principal
local de exploração, com 169,2 milhões/t, ficando 21 milhões/t acima de 2016.
O embarque anual de minério de ferro e pelotas a partir
do Brasil foi também recorde, chegando a 335,5 milhões/t, fi-

/
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cas e de produção de fertilizantes devem estar em funcionamento em 2019.

cando 17,1 milhões/t acima de 2016. Segundo a Vale, o volume
de vendas anual de minério de ferro e de pelotas totalizou 343,1
milhões/t em 2017, permanecendo em linha com 2016.
A produção de 2017 de níquel foi de 288.200 t, ficando
7,3% abaixo de 2016, devido ao forte comprometimento da
Vale com a maximização de geração de caixa, informou o relatório da mineradora.
Em cobre, a produção alcançou 438.500 t em 2017, permanecendo praticamente em linha com 2016. Já a produção
de cobalto ficou em 5.811 t em 2017. A produção de ouro
foi recorde com 485.000 oz em 2017.

MI N ER A Ç Ã O
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Investimentos da Vale deve se manter
ao nível de US$ 3,8 bi/ano

A Vale anunciou os resultados financeiros de
2017. De acordo com a empresa, os investimentos
alcançaram seu menor nível desde 2005, totalizando US$ 3,848 bilhões em 2017, o que representou

uma redução de US$ 1,342 bilhão em comparação
com 2016, devido, principalmente, à conclusão do
projeto de mina e usina do S11D, em Carajás (PA).
É esperado que os investimentos permaneçam
neste nível nos próximos anos, informou a mineradora.

Kinross anuncia a aquisição de
usinas de energia da Gerdau

a legislação brasileira fornece tarifas de energia reduzida
para empresas que geram sua própria fonte de energia.
Devido a tarifas reduzidas, a companhia calcula economia de aproximadamente US$ 15 por onça, que está incluída
como parte da economia total esperada de aproximadamente US$ 80 por onça de custo de produção ao longo da vida
útil da mina. Estima-se ainda que as usinas tenham custos
operacionais e de manutenção relativamente baixos, como é
típico das usinas hidrelétricas, informou a mineradora.
Ambas as usinas estão em operação desde 2010 e têm
uma capacidade instalada total de 155 MW (Barra dos coqueiros – 90 MW; Caçu – 65 MW), e deverão fornecer
aproximadamente 70% das necessidades futuras de energia de Paracatu. Os 30% restantes da demanda de energia
da planta deverão continuar sendo atendidos por fornecedores terceirizados em contratos de compra de energia de
prazo fixo. As concessões operacionais para ambas as
plantas expiram em 2037, cinco anos após o término da
expectativa de vida útil da mina.
A Kinross também gera sua própria energia em suas
minas de Tasiast (Mauritânia), Kupol e Dvoinoye (Rússia).
Trata-se de uma empresa de mineração de ouro com sede
em Canadá com minas e projetos nos Estados Unidos, Brasil, Rússia, Mauritânia, Chile e Gana.
Segundo o diretor-presidente (CEO) da Gerdau, Gustavo Werneck, “com a venda das hidrelétricas, damos mais
um importante passo em nosso plano de desinvestimentos, em linha com a estratégia de focar nos ativos mais
rentáveis no segmento do aço”. Com essa transação, o valor dos desinvestimentos da Gerdau ultrapassa os R$ 6 bilhões nos últimos quatro anos.

Compra da Votorantim Siderurgia
pela ArcelorMittal possui restrições

lorMittal Brasil em Monlevade (MG), Cariacica (ES), Juiz
de Fora (MG), Piracicaba (SP) e Itaúna (SP), e as plantas
da Votorantim Siderurgia em Barra Mansa (RJ), Resende (RJ) e a participação acionária na Sitrel, em Três Lagoas (MG).
Porém, o Cade impôs para conclusão do acordo a
venda pela ArcelorMittal de sua planta de aços longos
de Cariacica, além da transferência de contrato de arrendamento da planta de Itaúna e venda de duas unidades de trefilação de aço da companhia.

A Kinross Gold Corporation anunciou que sua subsidiária, a Kinross Brasil Mineração, adquiriu duas usinas hidrelétricas no Brasil da Gerdau por US$ 257 milhões (R$
835 milhões). Espera-se que as duas usinas assegurem um
fornecimento de energia de longo prazo para a mina da
Kinross em Paracatu (MG).
Com a aquisição das usinas, a Kinross espera reduzir o
custo de produção das vendas em aproximadamente U$
80 por onça ao longo da vida útil da mina; gerar uma taxa
de retorno interno alavancada de aproximadamente 15%30%, dependendo dos termos finais do financiamento de
dívida planejado; garantia de cerca de 70% das necessidades de energia a um custo baixo e fixo; redução da exposição ao mercado de um insumo chave, em um cenário no
qual a empresa tem a expectativa que os custos de insumos aumentem; e fortalecimento e melhora da mina de
Paracatu, uma operação grande, de vida longa, e que é um
ativo fundamental no portfólio da mineradora.
A Kinross concordou em adquirir as usinas hidrelétricas
de Barra dos Coqueiros e Caçu, localizadas no rio Claro,
em Goiás, aproximadamente 660 km a oeste de Paracatu.
A mineradora informa que a infraestrutura adicional não
se faz necessária para que as usinas forneçam energia para
a planta, já que há mecanismos existentes para a transmissão e utilização da energia.
Espera-se que a aquisição permita que a Kinross reduza
os custos operacionais em Paracatu, eliminando aproximadamente 70% das compras futuras de energia. Além disso,

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) aprovou a compra da Votorantim Siderurgia
pela ArcelorMittal Brasil, nas operações de aços longos, mas impôs restrições. Pelo acordo, a Votorantim
Siderurgia passará a ser uma subsidiária da ArcelorMittal Brasil, com participação minoritária no capital.
O acordo envolvia inicialmente as plantas da Arce-
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Beadell atinge quarto melhor trimestre
da história na mina Tucano

A Beadell anunciou a produção de 48.739 mil onças de
ouro no último trimestre de 2017 na mina Tucano, localizada em Pedra Branca do Amapari, no Amapá. O índice é
15% superior ao do mesmo período em 2016 e representa
o quarto melhor trimestre dos últimos quatro anos.
O volume anual foi de 129.764 mil onças de ouro, contra 145.870 em 2016. O minério lavrado – Run of Mine
(ROM) – obteve níveis recordes, de aproximadamente 10
mil onças de ouro contido. Para 2018, a previsão é que sejam produzidas entre 145 e 155 mil onças de ouro.
As vendas de ouro totalizaram 45.351 onças no período, a um preço médio de US$ 1.278,00/onça, fechando
2017 com 128.342 de onças, a US$ 1.259. O custo médio
operacional foi de US$ 851 por onça de ouro, enquanto o
custo global (AISC) alcançou US$ 933/onça, redução de
27% e 26%, respectivamente, em relação ao terceiro trimestre. A melhoria no AISC se deu graças ao acesso a minérios de maior teor, segundo a mineradora, resultando
em significativos aumentos em vendas.
No quarto trimestre de 2017, foram extraídas 1.184.112
toneladas de minério e o volume de 2017 foi de 3.017.666
toneladas, aumento de 27% e 3%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos do ano anterior.

A empresa segue otimista com o resultado, fruto de
melhorias implementadas e do trabalho de otimização na
mina para recuperar os índices de produção.
Apesar de o volume registrado ser 11% inferior ao de
2016, os últimos meses representaram uma guinada e terão
reflexos ainda maiores no próximo ano, afirma a Beadell.
Em meados de 2018, a mineradora espera a conclusão do
projeto de atualização da planta, que segue de acordo com o
cronograma e orçamento previstos, permitindo que a mina Tucano seja totalmente otimizada, proporcionando ainda aumento
nas recuperações (previstas em 93%) e um perfil de produção de
ouro estável, com fluxo de caixa mais consistente. Em conjunto
com a atualização, a empresa iniciou uma análise detalhada para
a otimização de custos, na medida em que a mina se torna mais
eficiente. A companhia também iniciou estudos que contemplam um aumento de taxas de mineração para 2019.

MINERADORAS
CSN
Kinross
Gerdau
Minjeração
Jundu
CMOC
Jacobina
Mineração
Alcoa
MRN
Mineração do
Rio do Norte

Redução dos Custos operacionais mina casa de pedra

Walter Schmidt; Bruno Macedo; Douglas Emerich; Pablo Rodrigo Vieira; Douglas Figueiredo; Leandro de Carvalho; Eder Flávio Araújo

Aplicação de informações geometalúrgicas na previsibilidade na produção de ouro
Heitor Baeta; Alvimar Sousa; Getúlio Junior

Mina digital

Palestrante: Wendel Gomes

Aumento de produtividade nas minas Jundu
Palestrante: Angelo Afonso

Recuperação de nióbio proveniente nos rejeitos depositados em reservatórios
Palestrante: Joselito Dásio da Silva

Benefícios obtidos através do desenvolvimento contínuo nos
revestimentos do moinho de bolas Ø 12,5’ X 22
Palestrante: José Carneiro

Padronização de carga dos caminhões basculantes eleva a produtividade da etapa
de transporte de minério reduzindo custos na Unidade de Juruti
Palestrante: Rhayma Silva

Redução de aquisição de caminhão devido a melhoria no tempo
de manutenção de pneus na frota de produção

Roney Farias; Duan Santos; Odirley Amaral; Francisco Bentes; Raimundo Mota; Takehiro Moraes

Ferrous
Resources

Redução de Silica na qualidade final do Minério de ferro

Kinross

Alair Agripino de Jesus; Alvimar Antônio Souza; Getúlio Gomes de Oliveira Junior; Paulo Ferreira Gontijo; Alexandre Augusto Soares
Matos; Lenilson Carlos de Castro; Rodrigo Barsante Gomides; Charlie Wells

Empresas
Rio Deserto
Vale

Marcello Rodrigues Cruz e Thiago Ozório Moreira

Reprocessamento do rejeito aurífero da Kinross

Proteção do eixo excêntrico das peneiras na recuperação do minério

André Luiz Maravai; André Valentin Zanellato; Clavius Forgiarini; Clésio Joaquim Machado; Juliano Rodrigues

Reaproveitamento de rejeito da flotação para redução do consumo de água na usina de cobre do Sossego
Palestrante: Geovan Oliveira

Vale

Uso de 100% de minério de Manganês silicocarbonatado da mina Morro
da Mina para a produção de FeSIMIN

NEXA
Resources

Felipe Goes Lima; Rafael Maurin Gritti ; André Rezende Rati; Luiz Cláudio Galrão Couto; Alexandre Gontijo; Arthur Matos

Nelson Jannotti e Wagner Dia

Análise de vibrações induzidos por desmonte de rocha

Informações e inscrições: (11) 3895-8590, falar com Jessica ou Tabata / workshop@m3editorial.com.br

EXPLORAÇÃO GEOLÓGICA
VRM Geologia e
Mineração

Demandas de calcário (calagem de solos) em Fronteiras agrícolas do Cerrado Brasileiro: Vale a pena investir
em programas de exploração para novos depósitos de calcário?
Palestrante: Vitor Mirim
CO-PATROCINADORAS

Martin

Retorno do investimento com foco na segurança dos transportadores de correia

CDE

Novas tecnologias da CDE Global para aproveitamento de depósitos de minério de ferro de baixo teor,
operações com barragens zero e recuperação de ouro de minas desativadas

Sandvik

HX900 – Redução de custos diretos e indiretos com materiais de desgaste de alta performance

Modular

Tecnologia digital na mineração

Matec

Filtragem de rejeitos de minério de ferro

Schneider Eletric

Otimização de operações de mineração – aumente sua produtividade

John Deere

Utilização do Scraper System John Deere na remoção de estéril em lavras de tiras

Aperam

Problemas de corrosão e desgaste, você resolve com aço inox

Máquina Solo

A definir

Andritz

Barragens de rejeito: Tecnologia e benefícios do empilhamento a seco

Pilar Quimica

Redução de custos em escavações subterrâneas de pequenas secções utilizando emulsão bombeada

Alfa
Instrumentos

Soluções Inovadoras, seguras e confiáveis para pesagens em correias transportadoras

Correias
Mercurio

Caso de Sucesso Correia de Aramida: Ganhos expressivos de vida útil e produtividade

Clima Tempo

PAINEIS

PAINEL 1

Operaçao e reparos de correias transportadoras
Correias Mercurio

Alfa Instrumentos

-

-

PAINEL 2

ABIMEX-Tecnologias inovadoras otimizam o desmonte com explosivos
Pilar Química

-

-

-

PAINEL 3

Monitoramento de barragem de rejeitos
Matec

Clima Tempo

-

-

-

-

PAINEL 4

Britagem e Peneiramento
Sandvik

Máquina Solo
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Mineradora australiana estuda
projeto de US$ 1,5 bi no Piauí

O Piauí recebeu executivos da australiana Riverbank Resources, que possui direitos concedidos pela União para ex-

Cimenteiras esperam avançar 2%
na produção em 2018

O Sindicato Nacional da Indústria de Cimento
crê em retomado do crescimento do setor no segundo semestre, depois de três anos de retração.
A expectativa de vendas desse importante insumo,

Usiminas completa 10 anos na
região de Serra Azul

A Mineração Usiminas (MUSA) completa dez
anos de presença na região de Serra Azul, no centro-oeste mineiro. De lá para cá, a empresa já produziu 52,3 milhões de t de minério de ferro. Em dezembro, a empresa registrou o maior volume de
vendas – 800 mil t – em um único mês desde o início de suas operações.
Segundo o diretor executivo da Mineração Usiminas, Wilfred Theodoor Bruijn, para 2018, a em-

Royalties da mineração têm
segunda alta seguida

A Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM), o chamado royalties da
mineração, teve ano passado segunda alta seguida, alcançando R$ 1,83 bilhão – um crescimento
de 2,1% em relação a 2016.
O aumento se deve principalmente ao início da
operação do projeto S11D, da Vale, em Carajás (PA).
Em 2016, a CFEM chegou a R$ 1,79 bilhão.
O valor arrecado em 2017 ainda não foi influenciado

Consumo de calcário agrícola
em 2017 é quase igual a 2016

De acordo com Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola (Abracal), o Brasil terminará o
ano de 2017 consumindo cerca de 30 milhões t de calcário agrícola, usado para corrigir a acidez do solo. Em
2016, o resultado foi pouco abaixo disso. A entidade
vê, porém, o mercado agrícola com potencial de consumir até 90 milhões t de calcário, ou seja, o triplo do
que é usado hoje.
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tração de minério de ferro e estuda instalar no Estado uma
mina de exploração e uma indústria siderúrgica no sudoeste, na região de Anísio de Abreu. O investimento no projeto
seria de US$ 1,5 bilhão (mais de R$ 4,5 bilhões).

segundo a entidade, é de 1 a 2% em 2018 – num
cenário otimista, poderia chegar a 3%. O sindicato
acredita que as revendas devem puxar a comercialização do cimento neste início de ano, mas a partir de julho, as construtoras podem voltar a consumir o produto em novos projetos.
presa mantém os planos de elevar as vendas externas. “Além da boa aceitação do produto pelo
mercado, é esperada uma produção maior da
MUSA uma vez que as instalações de tratamento,
flotação e Mina Leste estarão em operação, já em
capacidade regular, ao longo de todo o ano.”
Ainda segundo o diretor, “a aquisição dos ativos
minerários que deram origem à MUSA foi estratégica para a companhia, que entrou no setor de mineração e, a partir de então, está presente em toda
a cadeia produtiva do aço”.

pelas novas regras anunciadas pelo governo federal
com relação aos royalties, dentre outras medidas.
As cidades que mais arrecadaram, de acordo
com o DNPM, foram: Parauapebas-PA (R$ 403,19
mi), Nova Lima-MG (R$ 103,43 mi), Marabá-PA (R$
94,47 mi), Itabira-MG (R$ 83,55 mi), Congonhas-MG (R$ 81,10 mi), Canaã dos Carajás-PA (R$
71,42 mi), São Gonçalo do Rio Abaixo-MG (R$
69,45 mi), Mariana-MG (R$ 65,84 mi) e Conceição
do Mato Dentro, onde funciona o projeto Minas-Rio da Anglo American (R$ 64,63 mi).

MIN E RAÇ ÃO

Empresa adota 150 caminhões
autônomos em suas operações

A canadense Suncor anunciou que implementará
em fases sistema de transporte autônomo em suas
áreas de extração. O projeto começa pela planta de
North Steepbank, no Canadá. Nos próximos seis anos,
a empresa espera implantar mais de 150 caminhões de
transporte autônomo. A iniciativa será uma das maiores em veículos autônomos elétricos do mundo.
A Suncor levou quatro anos para validar o projeto. As
avaliações mostraram que a tecnologia oferece muitas
vantagens em relação às atuais operações de caminhão,
incluindo desempenho de segurança, melhor eficiência
operacional e menores custos, de acordo com a empresa.

Rio Tinto chega a 1 bilhão de t
transportadas em veículos driverless

Os caminhões autônomos da Rio Tinto já transportaram mais de 1 bilhão de t de material em Pilbara, na Austrália, dez anos depois de iniciar testes de seu sistema
autônomo de veículos, informou a mineradora. A frota
autônoma da empresa é de 80 caminhões Komatsu, que
operam em seus cinco sites na cidade australiana.
A Rio Tinto informou ainda que, em 2017, a frota
foi responsável por carregar um quarto do material
gerado no complexo, com caminhões autônomos ope-

/
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“Ser a primeira empresa a testar esses sistemas e implementá-los em escala comercial em nossas operações
de petróleo, tem a ver com a nossa longa história de
abraçar e implementar tecnologias – é simplesmente parte do nosso DNA”, disse Mark Little, diretor de operações
da Suncor.
Os caminhões autônomos operam previsivelmente e
empregam um conjunto de características de segurança
como mapeamento de rotas prescritas e sistemas de detecção de obstáculos. A introdução do sistema mudará os
papéis e os conjuntos de habilidades necessárias para alguns funcionários nas operações da Suncor ao longo do
tempo. A empresa afirma que continuará trabalhando para
minimizar os impactos da tecnologia na força de trabalho.
rando 700 horas
por ano e 15%
menos
custos
do que os veículos convencionais. A mineradora planeja ter
mais cerca de 60
caminhões driverless na planta
até o final de
2019.

MIN E RAÇ ÃO

CBMM quer crescer 7%

A Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) acredita na alta das vendas de nióbio
esse ano com a recuperação internacional dos preços e expansão da demanda siderúrgica. A expecta-

Abimex apresenta Explo Tech 2018

A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais Explosivos e Agregados (Abimex) lançou nesta
terça (27/2) a Explo Tech 2018, congresso e exposição internacional voltada à tecnologia, engenharia,
aplicações, equipamentos, logística, produtos e
serviços do setor de explosivos e congêneres. Trata-se do primeiro grande evento realizado pela entidade. Segundo seu presidente, Ubirajara D’Ambrosio, o interesse pela participação aqui como do
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tiva é crescer 7% esse ano em relação a 2017. A empresa, que detém três quartos do mercado global
do metal, tem previsão de comercializar 70 mil t em
2018. A unidade industrial da CBMM, incluindo a
mina, fica em Araxá (MG).
exterior tem sido maior do que o esperado. “A nossa ideia é reunir especialistas internacionais e nacionais na área, trazendo inovação e conhecimento
para atender a demanda do mercado”, afirma. O
encontro será uma oportunidade ainda de consolidar a imagem do setor junto à sociedade. A primeira edição do Explo Tech 2018 acontece nos dias 16
e 17 de outubro no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). Mais informações no site
http://www.exploexpo.com/
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Vale adota sistema integrado de gestão
em suas 149 estruturas
Augusto Diniz – Belo Horizonte (MG)

Cultura de prevenção envolvendo pessoas, processos e informação, em um amplo contexto

Para gerir suas 149 barragens, sendo 109 em operação ou em implantação e 40 inativas, de 27 minas pelo
Brasil, a Vale adota um conjunto de práticas reunidas no
Sistema Integrado de Gestão de Riscos Geotécnicos.
Com a maioria das barragens localizada no chamado Sistemas Sudeste Sul da mineradora – 118, no total -, onde
se concentra um grande contingente populacional, a empresa redobra a atenção nas estruturas.
A engenheira Marilene Lopes,
gerente de Gestão de Riscos Geotécnicos de Ferrosos da Vale, que
apresentou o modelo durante o I
Seminário Internacional de Tecnologia e Gestão de Barragens, realizado em Belo Horizonte (MG), no
Marilene Lopes
final de janeiro, explicou que antes
existia uma gestão de segurança (com monitoramento,
manutenção e inspeção), de riscos (análise e controle) e
de emergência (elaboração do PAEBM - Plano de Ação
de Emergência das Barragens de Mineração e treinamento), mas voltada a atender a própria empresa. Porém, após o acidente da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, o contexto mudou, sendo
necessário desenhar um modelo de aproximação com
os stakeholders, ressaltou ela.
Pressões internas e externas, notadamente de agen-
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tes fiscalizadores, sociedade, comunidades do entorno
de barragens e novas legislações fizeram com que se estabelecesse uma nova postura no tema barragens.
O Sistema Integrado de Gestão de Riscos Geotécnicos, de acordo com a definição da Vale, é a “interligação
de componentes para alcançar um determinado objetivo.
Tais componentes incluem a organização, os recursos e
os processos. Portanto, fazem parte do sistema as pessoas, os equipamentos e a cultura, bem como as práticas e
as políticas documentadas. O sistema integra todos os
componentes do negócio da organização e num único
sistema coerente, de forma que seja possível alcançar seu
propósito e missão”.
Assim, a empresa passou a desenvolver aproximação
nessa questão com os stakeholders apoiados em novos pilares, numa abordagem de desmistificação das estruturas
de barragens, acompanhamento e suporte institucional.
Um desses pilares refere-se à necessidade de mostrar
o papel das barragens no processo de mineração e valorizar o produto mineral na vida das pessoas.
PREVENÇÃO
O segundo pilar relaciona-se à cultura de prevenção
com o sistema de gestão envolvendo pessoas, processos e
informação. Na gestão de segurança, assegura-se a estabilidade física e segurança hidráulica da estrutura e garan-

B ARRAG E N S
tante-se o cumprimento dos requisitos legais, envolvendo
monitoramento e inspeções, manutenção, plano de segurança e auditoria externa.
Na gestão de riscos, dentro do segundo pilar do Sistema da Vale, o objetivo é ter, através de um conjunto de
ações coordenadas, a gestão efetiva e transparente de todos os riscos associados a estruturas geotécnicas, evitando
perdas potenciais, por meio de análises de riscos, administração do portfólio e governança.
No pilar de operacionalização dos planos de ações
emergenciais, os procedimentos recaem sobre o PAEBM,
visando essencialmente a preservação de vidas humanas.
Por fim, no último pilar, o compromisso é de melhoria
contínua voltada à redução da dependência da barragem
de rejeito. Segundo dados da Vale, a produção a úmido
das plantas de mineração da empresa alcançavam 60%
em 2016; já a seco, ficou em 40%. A meta, até 2022, é baixar a produção a úmido para 30%, e elevar a seco a 70%,
caindo drasticamente o uso de barragens em suas minas.
O Sistema Integrado de Gestão de Riscos Geotécnicos é
composto por vários módulos, com tecnologia de ponta aplicada no monitoramento de estruturas, incluindo rede sismológica; ferramentas GIS (sistema de informação geográfica);
levantamentos topográficos, aéreos etc.; e sistemas de dados.

B A RRA G E N S

Especialista afirma que “consequências
precisam ser monetizadas”
Augusto Diniz – Belo Horizonte (MG)

Pós-Mariana tornou-se necessário adotar metodologia de riscos apoiada nas probabilidades

Especialistas voltaram a debater formas de operar e gerir barragens de rejeitos no País, pós-tragédia de Mariana, em 2015. No início do ano, o governo de Minas Gerais promoveu na sede do CREA-MG,
em Belo Horizonte, o I Seminário Internacional de
Tecnologia e Gestão de Barragens.
De acordo com Germano Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais, o tema avança em
duas frentes: monitoramento e acompanhamento
dos órgãos públicos e da sociedade dos empreendimentos que operam barragens; e a adoção de tec-

Engenharia voltada aos possíveis impactos e danos
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nologias para composição e aproveitamento dos rejeitos.
O engenheiro André Pacheco de Assis, do departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UNB), que fez palestra de abertura do evento, avaliou a necessidade premente de se
adotar métricas de risco individualizadas para cada
barragem. “As consequências precisam ser monetizadas no projeto de uma
barragem”, avalia.
Segundo ele, é necessário não somente fazer
“abordagem determinística”
(aquelas relacionadas aos
parâmetros de construção e
André Pacheco
de Assis
operação
de
barragem,
como uma ciência exata), mas também propor uma
“abordagem probabilística”, quantificando as consequências de um possível problema na barragem,
para se tê-las mais seguras. “Aplicar a metodologia
de gestão de risco é fundamental”, diz.
O professor explica que na engenharia tradicional, existe um pré-conceito generalizado de exatidão, com abordagem determinista, parâmetros e
carregamentos assumidos regularmente. André

conta que as incertezas já são incorporadas em margens de segurança
na execução dos projetos.
No entanto, a gestão de riscos em engenharia passou a ser aplicada
a partir da década de 1990 no mundo, denominada por ele de nova engenharia. As incertezas e as chances de falhas que tendiam a ter um
foco na segurança, passam a ser avaliadas suas consequências de impactos e danos na sociedade pós-construção da barragem, e a integrar
esse conceito de risco à engenharia.
NOVA ENGENHARIA
A evolução desse enfoque de engenharia, segundo André, reúne o
custo-benefício, impacto ambiental e gestão de risco da estrutura. Assim, o que seria uma abordagem determinística, com parâmetros de
projeto assumidos de forma constantes e resultado calculado único, dá
lugar à abordagem probabilística, com parâmetros de projeto variáveis.
Nessa análise apresentada pelo acadêmico, o evento de risco, que é o
evento incerto que, caso ocorra, pode trazer impactos fora do padrão do
comportamento esperado na operação da barragem, é o grau de probabilidade de falha, levando a necessidade profunda de análise da mesma.
Os principais eventos de risco em barragens relacionados por ele são
geotécnicas (galgamento, instabilidade de taludes, piping, liquefação) e
na estrutura de concreto (deslizamento pela fundação, tombamento, capacidade de carga).
André Pacheco de Assis afirmou no seminário que, de ordem prática,
cada evento de risco identificado deve ser anotado no registro de riscos, e que deve ser nomeado um controlador desse risco, o responsável
pelo acompanhamento do risco e o dono do risco, que possui autoridade para gerenciá-lo.
Na quantificação das consequências futuras em uma estrutura, os
impactos possíveis e as consequências do evento devem ser relacionados, incluindo do empreendimento em si, dos danos sociais a terceiros
(edificações, feridos, mortos etc.), danos à infraestrutura pública (serviços, transporte etc.), danos ambientais, entre outros.
Estudos antecipados devem definir mapas de inundação, impacto hidrodinâmico e tempo de chegada da inundação, utilizando modelo digital do terreno a jusante, análise de rugosidade da superfície, viscosidade do fluido do reservatório, e levantamento de populações,
edificações, bens, infraestrutura e patrimônio histórico, social, cultural e
ambiental de possível atingimento.
Nas considerações finais, o professor esclarece que gestão de riscos de
uma única estrutura pode ser feita por qualquer metodologia, mas a ferramenta de tomada de decisão requer quantificação (monetização) dos riscos.
Além disso, a metodologia de gestão de risco deve valorizar a boa
engenharia de projeto, construção e operação, integrando na estrutura
da empresa e promovendo quebra de paradigmas (critérios de projeto,
seguros, cauções etc.), conclui o especialista.

EXP LOR A Ç Ã O

Mineradora australiana adquire projeto
de Ni e Co em Carajás

Análise de solos no projeto Itapitanga

A Centaurus Metals, que desenvolve no Brasil vários projetos de pesquisa mineral, anunciou que adquiriu o projeto Itapitanga de níquel e cobalto, que
fica na província mineral de Carajás (PA).
A mineradora comprou integralmente os direitos minerários. A empresa fará durante seis meses exploração
na área. Concluído o período, definirá pela continuidade
do projeto. A Centaurus já realiza outros projetos em Carajás. O projeto Itapetinga é adjacente ao projeto Jacaré,
também de níquel e cobalto, da Anglo American.
A área dos direitos minerários do projeto Itapatinga cobre
50 km2 de terreno. Geólogos da Centaurus já identificaram
na superfície da área vários zonas de mineralização, que se
estendem por pelo menos 4,5 km.
A companhia foi fundada em 1989 com
atuação no Brasil, inicialmente em minério
de ferro. Um de seus projetos no segmento,
o Candonga, em Minas Gerais, foi vendido
em 2015, mas manteve outros no Estado.
Mais recentemente, começou a trabalhar
em pesquisa mineral de cobre e de ouro no
Pará. A sua principal atividade de exploração
até então ocorria no chamado projeto Salobo West, que fica a cerca de 15 km da mina
de Salobo, onde a Vale já produz cobre e
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ouro e na qual foram iniciados trabalhos de expansão.
Segundo a Centaurus, o depósito adquirido tem reservas de 1,2 bilhão de t com teor de 0,63% de Cu e
0,4 g/t de Au, com capacidade de produção de aproximadamente 176.000 t de cobre e 317.000 onças de
ouro, numa avaliação feita em 2016.
A empresa australiana de exploração de minerais,
tem uma carteira de ativos no Brasil, com potencial de
exploração envolvendo cobre-ouro, níquel-cobalto e
minério de ferro. Listada na bolsa de valores na Austrália, seu valor de mercado gira em torno de US$ 27
milhões.
Localização dos projetos da Centaurus no Pará
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Bons argumentos para programas de exploração
Vitor Mirim*

Excelente notícia para o mining business brasileiro: é um
sinal de retomada de investimentos em programas de exploração. Alocar investimentos em pesquisa mineral requer
argumentos robustos que possibilitem embasar tomadas
de decisão para enfrentar projeções de risco.
O interesse por cobalto tem relação com o boom de
commodities utilizado como insumo na fabricação de baterias para armazenamento de energia (níquel, cobre, lítio,
zinco, entre outros), aquecido por projeções de demanda
na produção de veículos elétricos (com olho ao que ocorre
no mercado chinês). O preço do cobalto tem aumentado
significativamente nos últimos 12 meses (Infomine.com).

Esses são bons argumentos para atrair investimentos
em terrenos geológicos com chance de hospedar depósitos
minerais de interesse comercial. Depósitos de níquel laterítico, a exemplo do prospecto Itapitanga (Centaurus, próximo à cidade de São Félix do Xingu), se desenvolvem sobre
unidades ultramáficas (dunitos e peridotitos) por processos
de intemperismo. É um exemplo de mineralização supergênica onde o colapso da estrutura cristalina dos minerais que
contem níquel e cobalto (geralmente em olivinas) libera
íons que são solubilizados na zona de oxidação (solo/saprolito) na superfície. A mobilidade geoquímica desses íons liberados em solução retira metais como K, Na e mantém Ni,
Co (metais com baixa mobilidade geoquímica). Resultado:
Há um enriquecimento de Ni e Co pela saída dos outros
elementos.
A distribuição desses metais em superfície (horizontal e
vertical) depende de processo geomorfológicos, que condicionam o desenvolvimento do perfil de laterização.
De maneira simplificada, um perfil de laterização (completo) desenvolvido sobre depósitos de níquel laterítico
pode ser resumido da seguinte forma (do topo para a
base):
• Cobertura de canga estéril (ou solos pisolíticos)
• Laterita ferruginosa (altos teores de ferro, baixos teores de
magnésio com cobalto)
• Há situações onde podem ser individualizados horizontes
ricos em sílica, bastante poroso
• Zona de transição zona ferruginosa/saprolito (conteúdos

de níquel, ferro e magnésio oscilam entre laterita ferruginosa e saprolito)
• Saprolito (teores de
ferro mais baixos e teores de magnésio mais
altos)
• Zona de transição saprolito/rocha fresca
Parâmetros geoquímicos que definem minérios de níquel lateríticos são níquel (cutoff),
ferro (Fe2O3), magnésio
(MgO) e sílica (SiO2).
Conhecer esses parâmetros é fundamental porque permite
prever o tipo de rota para processamento industrial adequado às características químicas do minério.
Minérios de níquel laterítico com altos teores de ferro e
baixos teores de magnésio não atendem às condições para
processamento pirometalúrgico, sendo a via úmida mais
adequada (neste caso, características de porosidade do minério é outro parâmetro a ser controlado):
• Minérios de níquel laterítico ricos em ferro e pobres em
magnésio são adequados para processamento via úmida
(lixiviação amoniacal ou ácida), produzindo Ni, Co e Cu metálicos
• Minérios de níquel laterítico com baixo conteúdo em ferro
e alto magnésio são adequados para processamento pirometalurgico (fornos rotativos RKEF), produzindo a liga Fe-Ni
Então, se o foco é rastrear concentrações econômicas de
cobalto, deve-se prestar atenção à porção superior do perfil
de laterização (zonas enriquecidas em ferro com pouco
magnésio), onde o níquel se apresenta em concentrações
baixas (1,0%), com cobalto em concentrações atrativas (entre 0,10 e 0,20 %).
Torcemos pelo sucesso desse novo empreendimento.
(Não se pode ignorar a porção inferior do perfil de laterização porque saprolitos podem
oferecer alguma surpresa).
Nota: Os depósitos de Ni laterítico do Jacaré e Jacarezinho
foram descobertos pelo time
de exploração da INCO no final da década de 70 (incluindo
Onça-Puma) – como resultado
de um programa de exploração agressivo nesse período.
*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração
(Esta coluna pode ser acessada em www.revistaminerios.com.br)
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Gerdau investe em mina e usina
digitais — e colhe resultados

Fotos: Gerdau / Studio Roberto Lima e Pablo Sobral

A implantação do projeto Usina Digital na Gerdau vem permitindo a empresa
otimizar os processos industriais, por meio do uso de mobilidade e de aplicativos,
obtendo produtividade e redução de custos nas operações

Na mineração, a iniciativa dentro do projeto maior
Usina Digital, intitula-se Mina Digital e tem sido implementada nas unidades de Miguel Burnier, em Ouro
Preto (MG), e Várzea do Lopes, em Itabirito (MG), da
Gerdau.
No programa Mina Digital já foram investidos R$ 5
milhões, segundo a companhia. A principal ação foi a
implantação do Centro de Controle Logístico (CCL).
O projeto na mineração teve início em 2016, com
experimentos e automatização de todas as balanças.
Também houve a adoção da tecnologia RFID (identificação por radiofrequência), com antenas espalhadas por toda a mina, bem como nas pás-carregadeiras,
para automação de acesso, definição automática de
rota, garantia de carregamento correto, entre outras
funcionalidades.
Segundo a Gerdau, conexões wi-fi nos pátios de
carregamento e caminhões conectados foram outras
ações realizadas dentro do programa Mina Digital. O
sistema Smart Truck gerencia todas essas operações.
O sistema é iniciado pelos motoristas, via aplicativo, instalados em smartphones e controlado de forma
central por um único operador em cada planta. A ferramenta, que gerencia 100% da movimentação nas
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plantas, entrou em operação em junho de 2017 e levou a uma redução no tempo total de permanência
(TTP) da frota cativa de 50 minutos para 30 minutos; e
da frota não cativa de 65 minutos para 43 minutos.
Ao longo deste ano, a segunda fase desta iniciativa
fará a automação do recebimento logístico em Ouro
Branco (MG), onde a empresa mantém uma usina siderúrgica.
Além disso, a Gerdau faz a utilização de drones para
medição topográfica de estoques e monitoramento
das operações. Os drones sobrevoam plantas de tratamento, áreas de transporte de material e de abastecimento, estoques de minérios e setores administrativos,
bem como acompanha as drenagens das águas plu-

Ferramenta de movimentação de frota na planta
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Monitoramento por meio de drones de várias operações na mina

viais que se direcionam para os rios. Realizando remotamente esse controle, os funcionários da companhia
poupam tempo e ficam menos expostos a acidentes
nesses locais.
A implantação do projeto de Mina Digital, de acordo com a companhia, criou um cenário para captura
de novas oportunidades dentro da mineração, além de
expressiva redução de custos, confiabilidade nas informações e garantia de atendimento às regras de compliance.
A companhia aposta também em produtos de
startups tanto brasileiras como internacionais, para
transformação digital e desenvolvimento de soluções.
USINA DIGITAL
O projeto Usina Digital começou há cerca de quatro anos, quando uma equipe multidisciplinar de profissionais da Gerdau identificou as oportunidades de
maior inserção no universo tecnológico para otimizar
processos e gerar melhores resultados, mapeando inovações no setor do aço, seguindo a tendência da indústria 4.0.
Uma das principais iniciativas foi realizar um acordo
com a GE para utilizar inteligência artificial, com im-

plantação de um Sistema de Monitoramento e Diagnóstico Online (SMDO). Como resultado desse acordo,
a Gerdau instalou mais de 30 mil sensores no maquinário pesado de suas 11 plantas no Brasil.
Os sensores — que monitoram a performance das
máquinas em tempo real, 24 horas por dia — transmitem os dados de performance para os técnicos numa
central equipada com o software da GE. Os dados permitem antecipar falhas em equipamentos, realizar análises e obter insights sobre o estado das máquinas
como, por exemplo, avaliar se o nível de trepidação
está desviando da série histórica.
A Gerdau estima que o novo sistema — 70% já implantado — pode aumentar o ciclo de vida útil dos
equipamentos em até 20%. Até o momento a empresa
já contabilizou mais de R$ 6,3 milhões entre custos
evitados e aumento de produtividade.
O projeto prevê a implantação de sensores em mil
equipamentos nessas 11 plantas no Brasil. No projeto-piloto, para qual foram investidos R$ 3 milhões na
usina de Ouro Branco, rendeu em seis meses economia sensível na manutenção dos equipamentos, de
acordo com a Gerdau.
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J. Mendes utiliza veículo aéreo não tripulado
para atualização topográfica da mina
Fotos: J. Mendes / Divulgação

Augusto Diniz – Belo Horizonte (MG)

A J. Mendes vem aumentando a eficiência e a produtividade de suas minas com a adoção de tecnologias de ponta. Segundo a mineradora, a prática faz parte da estratégia da empresa de dar continuidade ao seu
processo de expansão e conquista de market share.
A mineradora J. Mendes mantém hoje duas minas
no Estado de Minas Gerais: a Ferro+ Mineração em
Ouro Preto e Congonhas, e a JMN Mineração, em Desterro de Entre Rios.
Na Ferro+ Mineração, operada desde 2007, a mineradora produz lump, hematitinha, sínter feed e pellet
feed, com capacidade de produção na planta de 3 milhões t/ano de minério de ferro. Na mina JMN Mineração, a empresa produz lump e hematitinha, com produção de 600 mil t/ano de minério de ferro - a planta
começou a operação em 2015 e já esta em estudo ampliação da extração e beneficiamento; a nova fase em
estudo compreenderá na implantação da concentração
via úmida, significando um aumentando na recuperação da usina e reduzindo a geração de rejeitos.

exemplo, a empresa usa VANT (veículo aéreo não tripulado) para atualização topográfica de mina, realizado mensalmente para fazer os planos de lavra.
“Pelo método tradicional topográfico, com auxílio de
GPS, levaríamos muito mais tempo para atualizar o plano”,
afirma o engenheiro de minas. “Assim, ganhamos agilidade
e principalmente segurança com a equipe de topografia”.
O VANT pode atualizar toda topografia de mina em
um dia, quando pelo método de delineação manual
levaria de quatro a cinco dias para uma equipe realizar
o trabalho. As atualizações são realizadas nas das frentes de lavra, depósito de estéril, pilha de rejeitos e pátios de expedição.
Os VANT utilizados são equipamentos extremamente versáteis e compatíveis com os principais fabricantes de sensores e câmeras do mercado. Pode-se
obter produtos georreferenciados, tais como ortofotos, nuvem de pontos e modelos digitais de superfície
com altíssima qualidade em tempo reduzido.

VANT
Segundo Gilmar Vieira, superintendente
de mineração da J. Mendes, a área de pesquisa e desenvolvimento da mineradora tem estudado permanentemente melhorias com
adoção de tecnologia. Há três anos, por
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Utilização de VANT para realização de ortofoto na Ferro+ Mineração

MIN É RIO

Outra solução tecnológica adotada pela J. Mendes foi
o gerenciamento de frotas nas minas – a empresa tem
cerca de 50 entre máquinas e caminhões em cada planta.
“O gerenciador de frota otimiza e gera produtividade. Como é em tempo real, facilita tomadas de decisão”, avalia Gilmar. A empresa afirma que a tecnologia
deu produtividade à mina, com uso de equipamento
de movimentação de forma mais eficiente.
Dentre os benefícios que essa tecnologia gerou
para a mineração pode-se listar: auditabilidade dos
dados de operação; maior precisão nos dados de produção, horas e índices; possibilidade de controle eficiente sobre desempenho da frota e equipes; e maior
eficiência na tomada de decisões pela sala de controle.
A sala de controle com uso dessa tecnologia tem a
localização online dos equipamentos, podendo assim
direcioná-los para realização das atividades mineiras.
A J. Mendes opera com diferentes marcas de máquinas e caminhões. Recentemente, a Volvo testou na
Ferro+ o seu recém-lançado caminhão articulado A60H,
o maior da categoria, apresentado na Conexpo do ano
passado. A mineradora já utiliza a versão anterior A40F,
com capacidade útil de 40 t. O caminhão é usado na
maior parte do tempo para transporte de estéril.
“Atualmente, estão agora copilando os dados para
avaliar os resultados do uso deste caminhão”, explica

Caminhão Volvo modelo A60H
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Gilmar. “Somos uma empresa
com potencial de crescimento e
um caminhão desse porte nos
dá muita agilidade de expansão”.
A J. Mendes também já havia
sido pioneira na adoção de filtro cerâmico para filtragem de
rejeito e concentrado, que foi
implementado em 2014. Antes,
a empresa usava somente baias
de decantação. “O filtro reduziu
a umidade do rejeito e concentrado, que era de 19%
no processo anterior, passou a ser 11%. Isso nos permite também maior reaproveitamento de água no
processo”, explica Gilmar Vieira. Os filtros são fabricados pela empresa Minexcell, onde o modelo utilizado
na Ferro+ Mineração é especificado como KS-100 e
tem capacidade de filtrar rejeito a uma taxa de 65 t/h,
e o concentrado de 120 t/h.
Um stacker composto por transportador de correias
para alimentação e empilhamento do produto foi ainda
introduzido como nova tecnologia. Com a aquisição e
instalação desse equipamento, se tornou possível criar
pilhas sem necessidade de remanuseio de produto para
o pátio de expedição com transporte por caminhões.

Stacker para empilhamento de produto na Ferro+ Mineração

SOBRE A MINERADORA
Com mais de 50 anos de existência, comemorados
em 2016, a J. Mendes foi fundada por José Mendes
Nogueira. Seu escritório central fica na cidade de Itaúna, cerca de 80 km de Belo Horizonte (MG) – na capital
mineira o grupo mantém ainda um escritório. No total,
a J. Mendes conta com mais de 750 funcionários.
Além das minas, a empresa tem participação no
Terminal de Cargas Murtinho, que fica no município de
Conselheiro Lafaiete (MG). O terminal atua com armazenamento de cargas, com infraestrutura para trabalhar com contêineres, minérios e seus derivados.
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Minerais da Família Real Portuguesa
Augusto Diniz – Rio de Janeiro (RJ)

Cristais de quartzo hialino e fumê intercrescidos
com inclusões de hidróxidos de ferro

Quando a Família Real Portuguesa se mudou para
ao Brasil, em 1808, uma das bagagens constava uma
coleção de minerais. Mas não era qualquer uma. Tratava-se de um conjunto de peças catalogado no século
anterior pelo renomado geólogo da época e mineralogista alemão Abraham Gottlob Werner (1749-1817).
Por ordem da Coroa Portuguesa, a coleção foi adquirida por Antônio de Araújo Azevedo, 1º Conde da
Barca, junto à Escola de Minas de Freiberg, na Alemanha, onde Werner era destacado cientista e conhecido
como fundador da mineralogia moderna.
Abraham Gottlob Werner foi o precursor do método
de identificação dos minerais de forma sistemática através das suas propriedades físicas, como: cristalinidade,
cor, traço, brilho, tipo de clivagem, fratura e dureza.
A chamada “Coleção Werner” veio para o Brasil por
que havia ordens de Napoleão Bonaparte de confiscá-la
durante a invasão a Portugal – segundo consta, algumas peças despertavam especial desejo de Napoleão.
O conjunto de peças minerais foi inicialmente encaminhado à Academia Real Militar, atual Instituto Militar de Engenharia, onde serviu para aulas práticas.
Depois, foi transferida ao Museu Real, em 1819, a primeira coleção científica a compor o acervo do hoje
chamado Museu Nacional, onde se localiza a Quinta
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Drusa de cristais de quartzo transparentes

da Boa Vista, no Rio de Janeiro (RJ).
Agora, as peças voltaram a ser expostas no Museu
Nacional, em uma sala. São cerca de 60 delas, de diferentes partes do mundo, principalmente de minas de
países europeus, esgotadas ou desativadas.
Consta da mostra uma bela drusa de quartzo transparente. E também o cobiçado quartzo rosa, além de
peças de talco, mica com quartzo, calcita, siderita, pirita, prata, fluorita, gipsita, hematita, entre outras, de
magníficas formas.
A exposição vale a visita pela relevância histórica. A
exposição “Minerais da Coleção Werner” pode ser vista
no Museu Nacional de terça-feira a domingo, das 10h
às 17h, e às segundas-feiras, das 12h às 17h.

Quartzo Rosa
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Inspeção eletromagnética detecta riscos
potenciais na banda de borracha
Gabriel Ávila*

Transportador de Correia de Longa Distância (TLCD) da mineradora

A CSN Mineração, situada na região do Alto Paraopeba, na cidade de Congonhas (MG) possui um
Transportador de Correia de Longa Distância (TCLD)
com extensão de 3,2 km responsável pelo escoamento de 83% da produção, interligando a planta central
até a estação de carregamento de produtos.
Este equipamento foi projetado e instalado para
ampliação de produção da Mineração Casa de Pedra,
com capacidade de transportar minério de ferro a
4.000 t/h. A correia deste transportador possui extensão superior a 6 km e valor de aquisição de aproximadamente R$ 5 milhões.
O objetivo do trabalho foi direcionado para alavancar a performance operacional deste equipamento
através do aumento de sua confiabilidade e de sua
disponibilidade física utilizando o PDCA (plan, do, check e action; ou planejar, fazer, checar e agir) como
metodologia.
Baseado em análises metodológicas, estudos e
com o apoio de uma equipe multidisciplinar, foram
planejados e definidos dois pilares de ataque para
melhorar a performance do equipamento: manutenabilidade e confiabilidade, onde um plano de ação focado no objetivo foi elaborado, totalizando 221 ações
de curto e médio prazo.

Estas ações foram desenvolvidas no ano de 2016
através de visitas de benchmarking à empresas parceiras no País com o mesmo tipo de equipamento em
operação, inspeção preditiva através do acompanhamento do desgaste da superfície de borracha do tapete, e utilização de tecnologias de escaneamento da
correia afim de verificar a integridade dos cabos internos. Com isso, foi possível identificar fragilidades imperceptíveis a olho nu.
Esta prática sistêmica de “escanear” a estrutura da
correia trata-se de ensaios não destrutivos de inspeção eletromagnética, que detecta possíveis descontinuidades nos cabos de aço provocados por corpos
estranhos, defeitos que atinjam apenas as coberturas
de borracha, ou mesmo erros de fabricação e procedimento na execução de emendas. A identificação prematura de falhas possibilita acompanhamento da evolução dos danos e permite um planejamento prévio
para intervenção no momento ideal, evitando falhas
catastróficas, otimizando recursos e reduzindo os custos de manutenção.
O método de inspeção preditiva para este equipamento consiste em acompanhar o desgaste da correia
através de da técnica de ultrassom, medindo a espessura do tapete para projetar sua taxa de desgaste e
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consequentemente sua vida útil, proporcionando uma
melhor previsibilidade das necessidades de troca e
evitando custos desnecessários com trocas corretivas.
Disciplina na condução de reuniões sistemáticas foi
a base da estrutura desenhada para verificar e acompanhar o desenvolvimento de cada ação, as dificuldades encontradas e a retroalimentações dos planos.
Tais reuniões aconteciam quinzenalmente com a participação de todos os envolvidos no projeto (equipes de
manutenção, planejamento, engenharia, inspeção e operação), pautadas no plano de ação criado de maneira organizada e planejada. A cada encontro o time acompanhava
o desenvolvimento do projeto, alinhava as expectativas
para as entregas do próximo período e direcionava novas
ações para complementação do plano inicial.
O resultado de um ano de trabalho pode ser verificado nos indicadores do equipamento:
• A confiabilidade foi elevada em 340%, saindo de um
patamar de 90 para 307 horas de MTBF (tempo médio

entre falhas), proporcionando um recorde de produção
do equipamento com 13,5 milhões de t transportadas
• A disponibilidade física do equipamento é a maior
do circuito, atingindo 98% em 2017
• Economia de R$ 40 milhões/ano com eliminação da
frota de caminhões para transporte da produção
Outro ponto importante deste avanço de sucesso
foi a padronização dos processos e projetos alterados
durante o trabalho. Foram revisados os cadastros das
peças sobressalentes e desenvolvido um novo modelo
de acompanhamento da disponibilidade destes sobressalentes para o equipamento. Os planos de manutenção e inspeção foram também totalmente revisados baseados na nova condição operacional; e
todas as equipes foram treinadas.
Por fim, o TCLD é o equipamento mais confiável do
circuito de produção da planta, contribuindo fortemente para redução dos custos de manutenção e alinhamento da produção da companhia.

*Gabriel Ávila é engenheiro especialista da CSN
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Mina subterrânea de Chuquicamata
implanta sistema com 6,5 km

A mina subterrânea de cobre de Chuquicamata, da
Codelco, em Antofagasta, no Chile, prevista de entrar em
operação ano que vem, terá uma das maiores correias
transportadoras já instaladas em uma planta de mineração no mundo.
Chuquicamata é uma das grandes minas de cobre a
céu aberto do mundo. Desde 2010, vem desenvolvendo
a exploração do minério abaixo da atual mina, ampliando
assim as suas operações em pelo menos mais 40 anos.
Porém, os trabalhos são difíceis, pois além da profundidade, há cerca de 140 km de túneis horizontais e verticais por onde passarão o material extraído – cerca de
100 km de túneis já foram construídos.
A correia transportadora tem 6,5 km de extensão e levará o material extraído através dos túneis principais até
a planta de beneficiamento na superfície.
Segundo a fornecedora da correia transportadora, a
Tenova Takraf, o sistema de transporte foi instalado com
tecnologia de transmissão sem engrenagem com a
Mapa geral das instalações dos sistemas de acesso, transporte
e ventilação da mina subterrânea de Chuquicamata

maior potência de acionamento possível. A capacidade
de todo o sistema é de de até 55 MW – equivalente ao
consumo de uma cidade de 40 mil unidades habitacionais.
Na transmissão, as engrenagens foram eliminadas
para diminuir o número de peças de desgaste, permitindo menos manutenção e reduzindo consideravelmente
os sistemas de acionamento e a quantidade de instrumentação necessária. Os mecanismos da correia podem
ter manutenção de fora da mesma, um ponto de segurança importante, especialmente em ambientes subterrâneos.
O sistema de transporte terá uma capacidade de
11.000 t/h e, para gerenciar e dissipar o calor intenso gerado pelo sistema, uma rede de resfriamento complexa
foi incluída no escopo do projeto, o que possibilita que
nenhum calor seja eliminado para o ambiente subterrâneo. O sistema de ventilação da mina tem capacidade de
gerar 8 milhões de t de ar fresco por minuto.
Todo o sistema de correias foi automatizado. O equipamento foi projetado para os requisitos desta mina em
particular, de modo a poder controlar, medir e acionar o
sistema de transporte de maneira otimizada e a distância.
A mina subterrânea de Chuquicamata é um projeto estratégico para a Codelco. Lá se concentram ainda 1, 7 bilhão de t em reservas de mineral de cobre e molibdênio –
isso representa mais de 60% do que já foi produzido na
mina a céu aberto em cerca de 100 anos de exploração.
A mina possui quatro níveis de produção, com um túnel de acesso principal de 7,5 km, cinco rampas de injeção de ar puro que alcançam até 918 m de profundidade.
Os investimentos no projeto alcançam quase US$ 5 bilhões. As obras envolvem cerca de 6 mil pessoas e já
avançaram mais de 50%.
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Solução eficaz de raspador de correia
Uma grande empresa mineradora brasileira estava
experimentando graves problemas de material de retorno nos transportadores, que enviavam minério de ferro
ao lançador do shiploader. A operação processa cerca de 65
milhões de t de minério em dois locais, usando um total de
38 transportadores cujos tamanhos variam de 48 a 72 polegadas (121,9 cm a 182,9 cm), e que operam com velocidades
de 4,5 a 5 m/s (14,8 pés/s a 16,4 pés/s).
Os raspadores com tensionador de mola existentes não
conseguiam remover de forma eficaz a carga aderida, causando extensos derramamentos que apresentavam um risco
potencial de segurança e requeriam uma limpeza regular da
carga pesada e pegajosa.
O material fugitivo também aderia aos roletes e a outras
partes móveis, o que resultava em desgaste prematuro do
equipamento, maior tempo de inatividade e aumento das
despesas operacionais. O derramamento apresentava um risco potencial de segurança e desgaste prematuro do equipamento, exigindo limpeza regular.
Os técnicos da Martin realizaram uma auditoria no transportador para avaliar o problema e determinar uma solução.
Concluiu-se que aquela operação era uma boa candidata
para o novo Automated Blade System (Sistema de Lâmina
Automatizado - ABS), um sistema de tensionamento pneumático automatizado para raspadores de correia.
O novo projeto da Martin Engineering proporciona moni-

toramento e tensionamento precisos em todas
as etapas da vida
útil da lâmina,
melhorando o
desempenho da
limpeza e reduzindo a mão de
obra.
Após a instalação dos raspadores primáOs raspadores pneumáticos
apresentam um design deslizável
rio e secundário
para facilitar a troca das lâminas
com o novo sise reduzir o risco de acidentes
tema de tensionamento, os resultados logo se fizeram evidentes. Tanto
o material de retorno como o derramamento foram drasticamente reduzidos, evitando a perda de milhares de toneladas de material.
Os operadores reportaram vida útil mais longa da
correia e dos componentes, redução do tempo de manutenção e melhora da segurança.
Os raspadores pneumáticos apresentam ainda um
design deslizável para facilitar a troca das lâminas e reduzir o risco de acidentes.

Mineradoras podem economizar
ao recuperar transportadores

Devido ao uso intenso na mineração, as esteiras de borracha das correias transportadoras tendem a se desgastar,
rasgar ou furar. Ao invés de investir na compra de correias
novas, uma boa e econômica alternativa é recuperar as áreas afetadas.
“Quanto maior o custo das esteiras de borracha
utilizadas, maior o benefício ao se optar pelo conserto no lugar de comprar um equipamento novo”, aler30 |
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ta Walter Strebinger, diretor da Quimatic Tapmatic.
Para esta tarefa, a empresa lançou a borracha reparadora a frio Plasteel Flex 80. O composto bicomponente a base
de poliuretano faz reparos de forma prática, econômica e
eficaz, destacando-se ainda por custar menos que opções
importadas.
Flexível, altamente resistente a tensões de alongamento e
à abrasão, a novidade não exige mão de obra especializada e
pode ser utilizada tanto na forma líquida como em massa.
Utilizado na forma líquida, basta aplicar o produto sobre
as áreas danificadas das superfícies de borracha e aguardar
a cura total funcional, que ocorre em até 12 horas. O resultado é um acabamento liso e resistente nas áreas corrigidas,
além de mais agilidade para retomar a produção.
Plasteel Flex 80 tem excelente adesão sobre metais, borracha, concreto, madeira, entre outros materiais. Ecologicamente correto, o produto da Quimatic Tapmatic não conta
com solventes em sua fórmula e está disponível em kit de
485 g.
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Emendas especiais
Com o objetivo de atender as necessidades no que
diz respeito às inovações em tecnologias para emendas
de correias transportadoras, a Borpac, com sede em
Contagem (MG), iniciou um trabalho com as emendas
Super-Screw.
Mas o que é a emenda Super-Screw? É uma inovação e uma solução rápida para emenda em correias
transportadoras. Trata-se de uma emenda flexível em
borracha, fixada na correia através de parafusos auto
travantes e auto perfurantes, não danifica as lonas da
correia e reduz consideravelmente o tempo de parada.
Existem atualmente 13 diferentes versões para a
emenda Super-Screw, que possui características especificas e suportam tensões de trabalho de até 250 Kgf/
cm. As emendas estão disponíveis em diferentes composto de borrachas, atendendo, assim, a todo tipo de
aplicação.
Sua forma simples de instalação, permite a aplicação
da emenda independentemente da configuração da
correia, condições de acesso do transportador e condições climáticas. A Borpac possui um departamento técnico exclusivo para as emendas Super-Screw, estando
assim disponível para visitas in loco, treinamentos e especificação ideal para cada tipo de transportador.

Tecnologia de gerenciamento de frota
ocupa espaço no mercado
A Modular Mining Systems irá instalar o Dispatch,
seu sistema de gerenciamento de frota, em duas minas
de minério de ferro no Brasil, substituindo o sistema
Hexagon/Devex atualmente em uso em ambas as localidades.
O sistema Dispatch será instalado em mais de 100
equipamentos, incluindo 34 caminhões, 34 unidades
auxiliares e 19 escavadeiras. O sistema Dispach de otimização de frota será incrementado com os módulos Speed Management, Prestart Checklist, Fuel Service
Management, Material Blending, KPI Dashboards, Crew
Line-Up e Mine2Plan; melhorando a segurança, o controle de custos, o gerenciamento de equipes e a capacidade de utilização dos equipamentos. Além disso, o
MineCare, solução da Modular para gerenciamento de
manutenção, proverá um monitoramento proativo da
saúde dos equipamentos em tempo real.
“Devido à sua performance positiva e consistente, o

sistema de gerenciamento Dispatch já substituiu o sistema concorrente em um total de cinco minas”, explica
Airton Sena, gerente-geral da Modular Brasil. “Estamos
confiantes de que nossas soluções vão continuar alcançando as expectativas da corporação e ajudá-los a atingir seus alvos operacionais”, adicionou ele.
Fundada em 1979, a Modular Mining Systems é líder
de mercado em prover soluções de gerenciamento de
informações, que suprem as necessidades tanto de minas de operação subterrânea quanto a céu aberto em
todo o mundo.
A Modular se compromete em entregar tecnologias
de última geração para gerenciamento de minas, nas
áreas de produção, orientação de máquinas, saúde dos
equipamentos e segurança do operador. A empresa
emprega mais de 700 funcionários em 10 escritórios
ao redor do mundo, com sistemas implantados mundialmente em 250 sites.
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CDE comissiona planta que processa minério
de baixo teor na Austrália
Entrou em operação na Austrália
Meridional, na região de Iron Baron,
o maior projeto da CDE Global na
área de mineração, com um objetivo
de recuperar mais de 17 milhões de t
de minério de ferro de baixo teor de
uma mina reativada. A solução turn
key da CDE já esta processando material e obtendo um produto final
com teor acima do esperado.
A planta roda 24 horas por dia
com uma taxa de alimentação de 700
t/h, sendo, assim, capaz de processar quase 6 milhões de t/ano.
De uma pilha residual acumulada
em 30 anos com baixos teores, a
nova planta permite o melhoramento
do teor de ferro dos depósitos, hoje
na faixa de 38% a 42% (muito abaixo
do limite de viabilidade para beneficiamento), para um
mínimo de 60%, atingindo até 65% de teor de ferro,
com uma recuperação mássica total entre 45% e 65%,
dependendo do material de entrada e dos teores atingidos.
A CDE do Brasil esta organizando visitas de mineradoras interessadas em conhecer as operações. “Os potenciais novos clientes que estão visitando a planta,
saem impressionados com a modularidade do sistema,
o baixo foot print para uma planta desta capacidade e
todo o cuidado com o meio ambiente, tanto no tratamento dos rejeitos como na reutilização de água do
sistema instalado pela CDE”, comenta Adam Holland,
Head of Mining mundial da marca.

Na América Latina a empresa coloca em operação
no segundo semestre o primeiro R2500 (unidade de
escalpe e peneiramento primário elétrica, que permite
alimentação e empilhamento diretos de até três tipos
de materiais), que será instalado na Colômbia em uma
mina de ouro canadense.
Com capacidade de 250 a 500 t/h, a linha R apresenta uma série de benefícios para operação em minas, que requerem mobilidade com baixo custo de
manutenção e operação.
A CDE do Brasil estará presente no IX Workshop de
Redução de custos, que acontecera entre 15 e 16 de
Maio, apresentando como um dos cases de sucesso a
nova planta da Austrália.

A última geração de tratamento de combustível
A Aderco dispõe de produtos com tecnologia de última geração para o tratamento de combustíveis, com objetivo de otimizar a produtividade e a performance de
seus motores. As soluções da empresa reduzem a quantidade de paradas por falhas e o custo de manutenção,
atuando no combustível desde o tanque de armazenamento até o escape, garantindo um maior número de
horas de operação sem interrupção.
Fundada em Montreal, Canadá, em 1981, a Aderco
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desenvolve, fabrica e distribui aditivos de combustível especializados. Ao longo dos anos, combinando produtos
eficazes e confiáveis, com atendimento ao cliente dedicado e pró-ativo, cresceu rapidamente.
A empresa possui hoje escritórios estratégicos localizados em Montreal, São Paulo, Bruxelas, Conacri (República
da Guiné), Cingapura e Sydney. Além disso, trabalha através
de uma rede de agentes em mais de 50 países ao redor do
mundo para fornecer técnicos, vendas e suporte ao cliente.
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Inox contra corrosão e desgaste

As condições severas de funcionamento de máquinas
e equipamentos nas rotinas de mineração impõem grandes desafios de operação e manutenção para as empresas
do setor. A Aperam South America, produtora integrada
de aço inox, elétrico e ao carbono, investe no desenvolvimento de novas soluções em aço inox para a mineração.
Como parte de um programa permanente de inovação,
a empresa investigou o desempenho do aço inox em comparação com materiais tradicionais usados em equipamentos nas atividades minerárias. Os resultados confirmaram o
que a equipe de pesquisadores e engenheiros já imaginava.
“O aço inoxidável obtém ótima performance na mineração, em especial em ambiente com água ou umidade,
onde os processos de desgaste por corrosão e abrasão
atuam em conjunto. Dessa forma se garante maior durabi-

lidade e menores custos de manutenção”, diz Roberto Guida, gerente de Marketing da Aperam South America.
Em um projeto piloto junto com o grupo Valemix, que
possui forte presença no leste de Minas Gerais no fornecimento de extração e fornecimento de minerais para indústrias, além de agregados, concretos e argamassas industrializadas, a Aperam levou a campo suas soluções aço
inox ao longo de 2017.
Foram realizados testes de aplicações do inox em processos com alta umidade e abrasão. Na chamada chapa
expandida, o inox teve excelente performance, sem desgaste nem perda de espessura, diz Thiago Guerra, engenheiro de Minas da Valemix.
Outro uso do inox neste projeto piloto ocorreu no separador magnético de alta intensidade. Este equipamento
permite a separação de materiais que possuem relevância
e qualidade comercial em função de seu teor mineral.
Como o aço inox aplicado possui propriedades magnéticas, o equipamento ganhou também maior eficácia. Os vagões de trem para transporte de minério são, também, outra aplicação de alta performance do aço inoxidável no
setor, já em uso por outras empresas.
O inox aumenta a durabilidade dos vagões para 40 a
50 anos contra apenas sete anos dos materiais tradicionais.
Os vagões de aço inoxidável possuem espessuras menores, o que torna as composições mais leves. Além disso,
sofrem menos desgastes em função do atrito com a carga.

Lojas in company, um modelo de parceria de sucesso

Estar presente junto ao cliente, entender as suas necessidades, desenvolver soluções sob medida que atendam as suas
expectativas e entregar qualidade dentro dos prazos estabelecidos. Pensando nisso é que o GHT, grupo líder na reposição
de peças para equipamentos pesados com 36 anos no mercado, inaugurou em 2012 o seu modelo de lojas in company.
As duas unidades pioneiras no GHT foram as de Divinópolis (MG), em parceria com a VLI, com uma estrutura completa de peças de reposição direcionada a vagões, máquinas
de via, locomotivas, entre outros.
Já a segunda foi inaugurada em Vitória (ES), unidade específica para o atendimento às demandas do porto de Tubarão,
um dos principais canais de escoamento de minérios e grãos
do Brasil. A atuação do GHT nessa unidade visa à reposição de
peças para equipamentos móveis de infraestrutura, abastecimento das oficinas de locomotivas e vagões, material de desgaste para usinas e equipamentos para operação portuária.
Segundo Fabio Zanardi, coordenador de marketing do
GHT, ter uma loja in company é um excelente negócio para
ambos os lados, principalmente quando o cliente possui um
volume elevado de troca de materiais de desgaste ou de

itens de manutenção periódica como filtros, por exemplo.
“Nesse caso, o tempo gasto para que a pessoa responsável
por compras faça o pedido e aguarde a peça chegar até a
empresa, pode gerar um prejuízo muito grande ao longo do
tempo, o que deve ser evitado caso a empresa possua o estoque do fornecedor com itens pré-estabelecidos a sua disposição”, afirma Zanardi.
Outro diferencial do modelo de loja in company é a versatilidade do contrato de fornecimento, que pode variar de
cliente para cliente dependendo da necessidade de cada um,
e até mesmo o período de permanência da loja, como o que
aconteceu no contrato com o Consórcio Construtor Belo
Monte (CCBM) durante a construção da hidrelétrica de Belo
Monte, no rio Xingu, no Pará.
Durante as obras do consórcio, o GHT disponibilizou
nada menos do que três lojas situadas nos sítios de Canais,
Pimental e Belo Monte. A empresa acredita que a implantação desse tipo de loja deve aumentar no mercado, pois o
modelo vem despertando o interesse de grandes empresas
dos segmentos de mineração e ferrovia, que estudam em
parceria com o GHT implantar essa modalidade de contrato.
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Validação de scraper na remoção
de estéril em lavra por tiras

O objetivo deste trabalho foi de validar uma alternativa
tecnicamente viável e altamente competitiva economicamente para movimentação de estéril (decapeamento) na
Mineração Rio do Norte (MRN), e consequentemente em
qualquer operação de lavra de tiras (strip mining). Esta solução consiste no sistema de scrapers da John Deere, sendo
cada sistema composto por um trator 9520R e dois scrapers
2412DE; trata-se de um sistema de movimentação autocarregável com capacidade de carga de 36 m³ empolados.
A Mineração Rio do Norte está entre as maiores produtoras mundiais de bauxita, com produção atual deste minério na faixa de 18 Mt, e terá em seus próximos anos no incremento do volume de estéril um de seus grandes
desafios, devido a maiores espessuras do material e menores espessuras de minério.
Ao final de 1.000 horas de testes, onde foram utilizadas
diferentes configurações de operação, bem como períodos
climáticos bastante diversos, a solução foi aprovada e a aplicabilidade do equipamento atestada pela Mineração Rio do
Norte, com redução de 69% no custo específico de movimentação de estéril (R$ por metro cúbico), aferido pela
MRN, quando comparado ao método utilizado, com tratores de esteiras de grande porte.
Este sistema utiliza como base um trator desenvolvido
especificamente para esta aplicação (versão Scraper Special),
que dependendo da combinação pode rebocar até três implementos scrapers. Para este projeto em específico, a opção escolhida foi a do trator 9520R, o maior comercializado
no Brasil, e dois scrapers 2412DE, também os maiores fabricados pela John Deere. Abaixo, um breve demonstrativo do
memorial de cálculo da produtividade teórica do conjunto:
John Deere Scraper System
Capacidade de cada scraper, m³ solto
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18,35

Quantidade de scrapers por trator

2,00

Capacidade total do conjunto, m³ solto

36,70

Fator de empolamento

1,30

Capacidade do conjunto, m³ in situ

28,23

Tempo de carga, min

1,49

Distância de carga, m

150,00

Tempo de despejo, min

0,44

Distância de despejo, min

100,00

Distância de transporte carregado, m

150,00

Velocidade média carregado, km/h

14,00

Distância de transporte vazio, m

150,00

Velocidade média vazio, km/h

24,00

DMT total do ciclo

550,00

Tempo total de ciclo, min

2,94

Ciclos por hora

20,39

Produtividade, m³ in situ/h

575,58
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Inicialmente, a operação foi no sistema oval simples, que
consiste no corte e aterro um do lado do outro. Desta forma, criam-se curvas mais fechadas e nenhuma área disponível para drenagem das águas de chuva.
Após realizar diversos testes, atingiu-se o consenso sobre um modelo que resolve os problemas encontrados para
drenagem, e raio das curvas e possibilita uma operação
mista entre o scraper e o trator de esteiras.
A operação mista consiste na retirada da camada vegetal pelo trator de esteiras e em seguida a remoção do estéril
realizada pelo scraper até o afloramento da laterita. Foi observado que remover a laterita com o scraper aumenta o
desgaste dos pneus e, portanto, nesta fase, entra novamente o trator de esteiras para a remoção da laterita. O minério
é escarificado e removido com escavadeira e caminhão.
Para otimizar a operação de ambos os equipamentos,
scraper e trator de esteiras, optou-se por deixar uma cava
vazia entre a área de corte e o aterro. Esta área funciona
como drenagem durante as chuvas e servirá como bota-fora para o trator de esteiras durante a remoção da laterita.
Durante a validação, foram executadas sete áreas de lavra, sendo a produtividade média atingida de 284 m³ in
situ/hora, de forma crescente ao longo do teste, com operadores da MRN. Uma das áreas foi executada com operação exclusiva através do instrutor da John Deere, e nesta
área a produtividade alcançada foi de 562 m³ in situ/hora
atingindo, portanto, a produtividade teórica.
É importante destacar que a operação da MRN ainda estava em curva de aprendizado, e seguramente é bastante razoável e confortável acreditar em uma média de pelo menos
400 m³ in situ/hora. Mesmo com a média aferida ao longo da
validação de 1.000 horas, ainda assim a redução no custo específico (R$/m³) foi de 69% ante ao custo do método atual
exclusivamente com tratores de esteiras, na aferição da MRN;
e em análise que leva em conta também análise financeira a
longo prazo, e seu retorno em valor presente líquido.
Vale a pena ainda pontuar a importante eficiência que é
agregada com a redução da necessidade de equipamento de
apoio, uma vez que tanto o corte como o aterro praticamente eliminam a necessidade de suporte para nivelamento, e o
aterro fica pronto para receber a terra vegetal, já nivelado.
Citando o relatório da MRN, a conclusão final do projeto
de validação é: “...a MRN aprova e atesta a aplicabilidade do
conjunto trator R9520 e scraper 2412DE como solução alternativa de decapeamento para minas de bauxita em método
de lavras em tiras...”.

