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ED I TOR I A L

20º Prêmio de Excelência
+ 9º Workshop OPEX 2018, uma dobradinha formidável

São duas décadas do Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica que a revista Minérios & Minerales criou para valorizar os profissionais que se dedicam ao dia a dia das minas e plantas, desenvolvendo soluções que continuam surpreendendo o júri
independente que avalia os trabalhos concorrentes: engenheiro
José Mendo Mizael do Souza, e os professores Arthur Pinto Chaves
e Rotenio Castelo Chaves Filho.
A maioria dos trabalhos eleitos para o 20º Prêmio de Excelência
pelo júri — resumidos nesta edição por questão de espaço - será
apresentada como palestras durante o 9º Workshop “Redução de
Custos na Mina e Planta”, possibilitando que as equipes gerenciais
das 200 Maiores Minas Brasileiras - que formam o público - debatam os resultados alcançados pelos autores.
Em linha com as discussões que se ampliam sobre indústria 4.0
e a IoT, um dos destaque na grade de palestras é o tema Mina Digital — como parte do programa Usina Digital do grupo siderúrgico Gerdau, que instalou 30 mil sensores em 11 plantas industriais,
além de dispositivos wireless nos equipamentos móveis e nos pátios das minas de ferro. Drones são usados para monitoramento e
inspeções. A economia gerada pela tecnologia digital e custos evitados até agora é impressionante: total estimado em R$ 6,3 milhões; a previsão é obter 20% a mais de vida útil nos equipamentos.
Reprocessamento de rejeito para extrair valores metálicos são
cases de sucesso apresentados pela Kinross, para ouro, e CMOC,
para nióbio. Reduzir o consumo d’água nova é uma meta comum
alcançada pela mina de Sossego, em Carajás, da Vale, e pela Jacobi-

na Mineração, na Bahia, da
Yamana Gold.
Retomadoras em pátio
de estocagem e sistemas
de correias transportadoras são equipamentos de
alto custo que podem passar por atualização tecnológica para atingir novos patamares de confiabilidade — é o que
revela a CSN.
O uso de caminhões rodoviários traçados nas minas representa
um fator competitivo, conforme os exemplos apresentados pela Alcoa, em Juruti (PA); Mineração Rio do Norte, em Porto Trombetas
(PA); e Mineração Jundu em diversas minas no Sudeste.
O 20º Prêmio de Excelência contemplou ainda projetos em geotecnia, como a estabilização de talude, em Águas Claras (MG), de
300 m de altura; engenharia ambiental, como os estudos sobre escoamento superficial em áreas de lavra de bauxita pré e pós-exploração, conduzidos pela CBA; o programa Jovens Agentes Ambientais, da Mineração Aurizona; e em segurança no trabalho, o uso de
tecnologia digital para monitorar a prevenção dos acidentes pela
ArcelorMittal.
Parabéns aos profissionais de mineração que desafiam as rotinas estabelecidas para alcançar maior competitividade em performance, custos e qualidade — respeitando a segurança e o meio
ambiente.

"Minerais Extraordinários” — venham participar desse projeto coletivo
Junto ao 9º Workshop “Redução de Custos na Mina e Planta” e
o 20º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica, a revista Minérios & Minerales lança um projeto coletivo — o livro “Minerais Extraordinários” — que ambiciona dar à opinião pública uma
nova ótica sobre a indústria mineral.
Desde os tempos imemoriais, os minerais e metais estiveram
presentes na trajetória do homem e da mulher sobre a Terra. As primeiras ferramentas que eles usaram eram de pedra lascada; tempo
depois apreenderam a fazer
utensílios de argila. Isso perdurou décadas até que se descobriu entre 4000 a.C. e 3000 a.C.
a fusão do cobre — um metal
mais fácil de ser trabalhado.
Para dar mais resistência ao
cobre, adicionou-se estanho
para obter o bronze.
Em 1200 a.C., o homem
começou a produzir ferramentas e utensílios de ferro
na Europa, usando técnicas
trazidas do Oriente. O salto
formidável para se chegar ao
aço assinala o início da era
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moderna — século XV. Décadas se passariam para se chegar ao
uso dos metais exóticos como titânio, mineral descoberto em
1791 em Cornwall, na Inglaterra.
As famílias do homem primitivo viveram em cavernas. A primeira moradia foi erguida usando-se galhos e ossos de animais
para suportar cobertura de vegetação e peles de animais. Empregando pedra e argamassa - minerais não metálicos — o homem
levantou a habitação primitiva, iniciando uma trajetória que partiria
da casa mais simplória, para chegar aos castelos medievais, à Muralha da China, até os megaedifícios de hoje.
A revista Minérios & Minerales propõe produzir esse livro
como um projeto coletivo da indústria mineral: tanto o conteúdo
como o funding estarão abertos à participação das empresas mineradoras, a indústria que compõem a cadeia de produção e os profissionais que atuam na mineração e metalurgia.
Num país que não prima pela preservação da memória e da
história, essa busca por informações inéditas (por que ainda não
publicadas) vai resgatar fatos que ficariam perdidos no tempo.
A distribuição do livro “Minerais Extraordinários” pretende alcançar todos os municípios que abriguem atividades de mineração,
chegando aos principais stakeholders — via escolas, instituições,
prefeituras e bibliotecas. Será também colocado à venda nas livrarias das capitais. Acreditamos que é a força do coletivo que vai realizar esse projeto - a muitas mãos.

COL U N A

D O

ME N D O

Está a mineração brasileira preparada para ter sucesso
se o nosso país virar um “país normal”?
José Mendo Mizael de Souza*

O conhecido e respeitado economista e consultor
de empresas, José Roberto Mendonça de Barros, que
foi secretário de política econômica no primeiro mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso,
em recente entrevista concedida ao “O Estado de S.
Paulo”, levantou uma interessante questão, à qual nós,
da mineração brasileira, a meu ver, temos que estar
“antenados”: a questão crucial abordada por Mendonça de
Barros nesta sua entrevista, e por mim aqui formulada no que
respeita à nossa mineração, é se estamos nós, da indústria
mineral, preparados para sobreviver e expandir em um "país
normal".
Naturalmente que para responder a esta pergunta, o primeiro passo é conceituarmos “o que é um país normal”: para
Mendonça de Barros, “é um país arrumado, que cresce sempre, onde investir e melhorar faça parte do dia a dia”. Ele
exemplifica, no caso do nosso País, com o setor agropecuário,
que “cresce há 40 anos, a despeito da infraestrutura e eventuais problemas climáticos, [...] o que se transformou em redução do custo da alimentação e da inflação”.
Para que o Brasil venha a se tornar um “país normal”, nossos desafios são, segundo Mendonça de Barros: crescimento
- manter uma taxa sustentável de crescimento da economia,
consolidando a inflação e os juros em patamares baixos ao
longo do tempo; situação fiscal - interromper a expansão dos
gastos públicos, modificando, por exemplo, as regras da Previdência e de salários do funcionalismo; investimento - transferir ao setor privado parte das atribuições do Estado, especialmente os investimentos em infraestrutura.
A resposta a estes e a outros desafios - para se e quando
nos tornarmos um “país normal” - tem sido, nos “países normais”, via de regra, enfrentados e superados com sucesso
pelo incremento da produtividade: e como estamos nós, Brasil, neste quesito? Segundo, ainda, o jornal “O Estado de S.
Paulo”, em matéria específica sobre o tema, intitulada “Produtividade reage após seis anos”, “depois de cair 6,45% nos últimos 6 anos, a produtividade brasileira começa a esboçar uma
reação. A projeção da consultoria Tendências é de que, em
2018, o indicador deve crescer 0,5%. Trata-se de uma alta

modesta, mas que sinaliza o avanço de um indicador essencial para o crescimento sustentável do País”.
Essa essencialidade e o tamanho do desafio que teremos de vencer estão bem ilustrados no que a matéria
acima citada chamou de desafio, a saber: “Posto em números, é possível ver o tamanho do desafio. A pedido
do Estado, o banco Santander calculou o esforço que o
país precisa fazer para aumentar o potencial de crescimento
do PIB, ou seja, o quanto a economia consegue crescer sem
exaurir sua capacidade e provocar alta da inflação - que depende de mais produtividade. Estudos do banco indicam que,
hoje, o teto está próximo de 2% ao ano. Para crescer 4% de
forma consistente, a taxa de investimentos terá de sair dos
atuais 15,6% para 21% do PIB - e a produtividade crescer
2,3% ao ano. ‘É um ritmo de crescimento que o País não consegue sustentar desde a década de 70’, diz Maurício Molon,
economista-chefe do Santander.”
Nesta mesma matéria, Armínio Fraga, ex-presidente do
Banco Central, assim responde à pergunta por que a produtividade no Brasil é tão baixa? “Há três dimensões básicas. Uma
é a baixa capitalização da economia brasileira. Ao longo dos
anos, o País tem investido pouco. Também há o lado da educação, do capital humano, que deixa a desejar. E, por último,
temos a baixa qualidade de nossas instituições, ou seja, problemas de funcionamento de mercado como sistema tributário complexo, excesso de regulação ou regras confusas. São
todos problemas bem conhecidos”.
Uma boa contribuição para o aumento da produtividade
da mineração brasileira certamente nos será oferecida por vários daqueles que, por sua atuação nas empresas, estão propiciando para que isso venha a ocorrer - alguns dos quais
irão expor suas vivências e respectivos resultados no IX
Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta - 2018, assim como ocorreu nas edições anteriores do referido
workshop: presente ao mesmo, você não só agregará valor
ao evento, como mostrará que a mineração no nosso país
está preparada para ter sucesso se o Brasil virar um “país normal”.
Até neste IX Workshop!

*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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COL U N A

D O

G E ÓLOG O

Sinais de recuperação
Vitor Mirim*

Empresas do setor mineral usam todo o recurso disponível (intelectual e financeiro) para identificar “trends” futuros que possibilitem tomada de decisão para alocação
de recursos de exploração, visando agregar novas reservas
àquelas já conhecidas (minas em operação), como também
desenvolver novas minas (projetos brownfield e greenfield)
em relação a commodities de interesse.
Nesse sentido, há fatores (entre outros) que interferem
no comportamento do mercado de commodities minerais
(volatilidade dos preços): balanço entre produção (estoques), oferta e demanda (consumo), mercados, novas tecnologias e cenário político (interno e global).
Em termos de mercado global, destaque para evolução
de preços de algumas commodities minerais, como zinco e
cobre, onde se observa que os anos de 2016 e 2017 foram
positivos.
Preços de metais elevados no mercado significam em
geral estoques baixos e/ou déficit de oferta do metal,
como está acontecendo com o zinco em razão do fechamento de importantes minas na Europa e Austrália; e projeções otimistas de demandas futuras (como é o caso do
cobre), que guardam íntima relação com a produção de
veículos elétricos e híbridos.
É certo que o mercado de commodities minerais irá se
ajustar segundo a balança oferta/demanda, e essa constatação pode ser observada no comportamento de orçamentos para projetos de exploração de empresas júniores
e médias (inclui empresas com orçamentos declarados acima de US$ 2 milhões). O foco de investimentos em exploração é o ouro e, dentro do elenco de metais básicos, o
cobre vem em segundo lugar.
Nesse cenário, os investimentos em programas de exploração no Brasil - orientados para minerais metálicos
não ferrosos - colocam o país no patamar de 3% do montante de US$ 7,95 bilhões em 2017, conforme informa o
folder World Exploration Trend – Special Report from S&P
Global Market Intelligence for the PDAC Internacional Convention - March 2018.
Uma tentativa para traduzir o significado do valor de
3% atribuído ao Brasil de investimentos em programas de
exploração mineral (minérios metálicos não ferrosos no
exercício de 2017) pode ser realizada com dados disponibilizados pela Agência Nacional de Mineração a partir de
shapefiles (arquivos vetorizados), que carregam planilhas
com atributos referentes a número do processo, ano, área
requerida, titular do processo, fase (tramitação no órgão),
último evento (tramitação no órgão), substância requerida
e unidade da federação.
O resultado dos filtros realizados verifica-se movimentos importantes estão acontecendo nos estados do Mato
Grosso e Pará.
No período estudado, identificou-se um total de 3.365
registros (RP & AP) totalizando 9.142.569 ha. Considerando-se as premissas inicialmente definidas, todas as substâncias requeridas para os processos ativos no órgão estão
listadas, com destaque para minério de cobre e minério de
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ouro, que juntos representam 88% do total de ha onerados.
Analisando-se os dados com foco no Estado do Mato
Grosso (induzido pela observação de grande bloco de área
na porção norte do estado, região de Alta Floresta), percebe-se que 74% do total de áreas requeridas (hectares) no
Estado do Mato Grosso têm o minério de cobre como
substância declarada nos RP aplicados e AP outorgados
(isso significa 2,3 milhões de ha de um total de 3,1 milhões
de ha requeridos nesse Estado, no período estudado).
Do ponto de vista de exploração mineral, a região de
Alta Floresta dá sinais de diversidade metalogenética em
razão de seu contexto geológico: unidade tectônica hospedeira de sequências plutônico-vulcânicas em arcos magmáticos construídos em tempos paleoproterozoicos.
Nesse contexto, não é rara a presença de garimpos em
atividade desenvolvendo “lavra artesanal” em ocorrências e
depósitos de ouro com sulfetos de metais base (esfalerita,
galena, calcopirita) associados.
Há registros (base de dados CPRM) de ocorrências de
corpos intrusivos de rochas máficas (gabros).
Uma tentativa de leitura que se pode fazer para justificar a aplicação de Requerimentos de Pesquisa para cobre de maneira agressiva na segunda metade do ano 2017 permite levantar pelo menos duas possibilidades factíveis
do ponto de vista de modelos geológicos:
1. Mineralizações polimetálicas associadas a sistemas VMS
(Volcanic-associated massive sulfide deposits): zinco,
chumbo, prata, cobre e ouro
2. Mineralizações de Níquel Magmático (sulfetado) associado a unidades intrusivas
básicas (gabros, Troctolitos: níquel, cobre, cobalto,
ouro, paládio e platina)
O tempo trará as respostas que aguçarão a
curiosidade de todos.
O texto completo com todas as
tabelas e gráficos pode ser
acessado no site
www.revistaminerios.com.br
*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração

EQ U I PA ME N TOS

20º PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA
INDÚSTRIA MINERO -METALÚRGICA

2018 - VENCEDORES

CATEGORIA GESTÃO
Gerdau

Mina Digital

CSN

Redução dos Custos Operacionais na Mina Casa de Pedra
CATEGORIA PROCESSOS

Yamana Gold

Redução de Consumo Específico de Bolas

Mosaic

Metodologia para Aceitação e Rejeição de Coletor através da Utilização de Regressão Múltipla

Vale

Reaproveitamento de Rejeito da Flotação para Redução do Consumo de Água na Usina de Cobre do Sossego

Kinross

Ferrous

Reprocessamento do Rejeito Aurífero

Redução de Sílica na Qualidade Final do Minério de Ferro

ArcelorMittal

Metodologia para Certificação de Padrões Secundários para Análises
Químicas em Amostras de Minério de Ferro

Kinross

Aumento de Recuperação de Ouro a partir de Implementação e Otimização de Circuito de
Recuperação de Ouro Gravimétrico na Flotação de Minério de Ouro Sulfetado
CATEGORIA LAVRA
Padronização de Carga dos Caminhões Basculantes Eleva a Produtividade da Etapa
de Transporte de Minério Reduzindo Custos na Unidade de Juruti

Alcoa
Jundu

Aumento de Produtividade nas Minas

Nexa Resources

Análise de Vibrações Induzidos por Desmonte de Rocha
CATEGORIA METALURGIA

CMOC

Recuperação de Nióbio Proveniente nos Rejeitos Depositados em Reservatórios
Uso de 100% de Minério de Manganês Sílico Carbonatado da
Mina Morro da Mina para a Produção de FeSiMn

Vale
Kinross

Aplicação de Informações Geometalúrgicas na Previsibilidade na Produção de Ouro
CATEGORIA MANUTENÇÃO

CSN

Aumento da Performance e Disponibilidade das Retomadoras

Mineração
Rio do Norte

Redução de Aquisição de Caminhão devido a Melhoria no Tempo
de Manutenção de Pneus na Frota de Produção

Rio Deserto

Proteção do Eixo Excêntrico das Peneiras na Recuperação do Minério

Rio Deserto

Adaptação no Suspiro do Tanque no Minerador Contínuo
CATEGORIA GEOTECNIA

Vale

Estabilização do Talude do Patrimônio Mina de Águas Claras
CATEGORIA MEIO AMBIENTE

CBA

Escoamento Superficial em Áreas de Mineração de Bauxita, Pré e Pós-Lavra, na Zona da Mata Mineira

Aurizona

Jovens Agentes Ambientais

Yamana Gold

Redução de Consumo de Água Nova

CATEGORIA SEGURANÇA
ArcelorMittal

Gestão e Tecnologia com Foco na Prevenção de Acidentes

Por questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui. Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br
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CATEGORIA GESTÃO

20º PRÊMIO DE EXC ELÊN C IA DA IN DÚST RIA MIN E RO- ME TALÚRG ICA - 2 0 1 8
GERDAU

Mina digital - projeto otimiza processos por
meio do uso de mobilidade e aplicativos

O projeto Usina Digital teve
início há cerca de quatro anos nas
unidades de mineração e siderurgia da Gerdau. A proposta partiu
de estudo de equipe multidisciplinar de profissionais da empresa
que tentavam identificar oportunidades de maior inserção do grupo
no universo tecnológico, visando
otimizar processos e gerar melhores resultados, mapeando inovações no setor, seguindo a tendência da indústria 4.0.
Assim, surgiu uma das principais iniciativas que foi realizar
acordo com a GE para utilizar inteligência artificial na organização,
com implantação de um Sistema
de Monitoramento e Diagnóstico
Online (SMDO). Como resultado
disso, a Gerdau instalou mais de 30 mil sensores no maquinário
pesado de suas 11 plantas no Brasil.
Os sensores monitoram a performance das máquinas em tempo real, 24 horas por dia, das plantas do grupo, transmitindo dados para os técnicos numa central equipada com o software da
GE. As informações tem papel relevante de antecipar falhas nos
equipamentos, realizar análises e obter insights sobre o desempenho das máquinas como, por exemplo, avaliar se o nível de trepidação está desviando da série histórica.
A Gerdau estima que o novo sistema — cerca de 70% já implantados — pode aumentar o ciclo de vida útil dos equipamentos em suas unidades em até 20%. Até o momento a empresa
contabilizou mais de R$ 6,3 milhões entre custos evitados, além
de progressivo aumento de produtividade.
No projeto piloto desenvolvido pela companhia foi investido
R$ 3 milhões na usina siderúrgica de Ouro Branco (MG), o que
rendeu em seis meses economia sensível na manutenção dos
equipamentos, de acordo com avaliação da empresa. No total, serão introduzidos sensores em mil equipamentos nas plantas da
Gerdau no Brasil.
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Mina
Na mineração, a iniciativa dentro do projeto maior Usina Digital da Gerdau, intitula-se Mina Digital e tem sido implementada
nas unidades de Miguel Burnier, em Ouro Preto (MG), e Várzea do
Lopes, em Itabirito (MG).
Especificamente nessa iniciativa foram aplicados R$ 5 milhões
até o momento, segundo a companhia. A principal ação foi a introdução do Centro de Controle Logístico (CCL).
O projeto na mineração teve início em 2016, com experimentos e automatização de todas as balanças nas unidades citadas.
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 para análise de produtividade e desempenho.
Conexões wi-fi nos pátios de carregamento e caminhões conectados foram outras ações realizadas dentro do programa Mina
Digital. Um sistema chamado Smart Truck passou a gerenciar todas essas operações.
O sistema é iniciado pelos próprios motoristas, via aplicativo,
instalados em smartphones e controlado de forma central por um operador em cada planta. A
ferramenta, que administra 100% da movimentação nas 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, resultando em
agilidade no trabalho de carregamento de caminhões.
Ao longo de 2018, a segunda fase desta iniciativa fará a automação do recebimento logístico em Ouro Branco, onde a empresa mantém também uma usina siderúrgica, conforme
citado.

Drones
Além disso, a Gerdau faz a utilização de drones para medição
topográfica de estoques e monitoramento das operações nas suas
unidades em Minas Gerais. 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 pluviais que se direcionam para os
rios próximos. Realizando remotamente esse controle, os funcionários da companhia poupam tempo nas inspeções e levantamento, e ficam menos expostos a acidentes nesses locais.
A implantação do projeto de Mina Digital, de acordo com a
Gerdau, 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 tem também trabalhado com produtos e serviços desenvolvidos por startups tanto brasileiras como internacionais, para transformação digital e desenvolvimento de soluções
no grupo.

CSN

Resumo da palestra da Gerdau no 9º Workshop
O projeto Mina Digital, assim como outras iniciativas de
Usina Digital desenvolvidas pela Gerdau, foi um trabalho colaborativo entre as diversas áreas do negócio e mineração da
empresa, onde cada área trouxe alguns incômodos e trabalharam em soluções utilizando metodologia ágil e entregas
graduais na busca de resultados operacionais.
A prática representou uma oportunidade dos colaboradores da Gerdau se familiarizarem com uma nova metodologia de trabalho. O mundo vem se transformando de forma
muito rápida, sendo cada vez mais volátil e com formas diferentes de se fazer negócio.
O relacionamento com o cliente e as necessidades muda
a cada dia e é preciso se adaptar a elas. Visando estar preparado para este novo mundo e mercado, a Gerdau vem desenvolvendo junto com seus colaboradores novas culturas de
atuação, para atender as transformações que se avizinham.
Palestra a ser proferida por Guilherme Becker, gerente de Logística da Gerdau

(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Melhorias operacionais — inclusive em DMT
— impactam nos custos de produção

etc.) e pudessem ser implementadas em curto período de tempo.
O objetivo deste texto é apresentar trabalhos de redução de
Verifica-se na tabela abaixo alguns ganhos em redução de
custo na empresa CSN Mineração através de melhorias operacioDMT:
nais, demonstrando as principais ações implantadas em 2017 (fase
mina) para reduzir os custos de produção – permitindo os
REDUÇÃO DE DMT DE ALTERNATIVAS IMPLANTADAS
resultados obtidos de redução de 9,3% dos custos operaLocal
Redução (km)
Observações
cionais.
Dentro deste cenário, as equipes da Gerência de PlaneRampa PCOL
0.99
Maior aproveitamento do minério
jamento de mina da CSN Mineração desenvolveram trabaRampa 11J
0.72
Melhoria do perfil
lhos e implementaram ações para melhorar a produtividade
Acesso a Est. Vila
0.78
Melhoria do perfil
e reduzir os custos operacionais.

Estas ações se basearam principalmente na redução de
Rampa 15K
0.39
Trajeto mais retilíneo, segurança
distância média de transporte (DMT), aumento na produtiCom todas as mudanças ocorridas, obteve-se resultados exvidade efetiva de equipamentos de carga, otimização de sistema
pressivos em relação a DMT.
de abastecimento da frota de transporte, melhoria da logística inO trabalho se iniciou com uma análise minuciosa do banco de
terna de formação de estoques e no controle de qualidade do
dados do sistema de gerenciamento de frotas através de software
ROM.
específico de BI (Business Inteligence). Foram analisados dados de
Redução de DMT (Distância Média de Transporte)
índices relacionados com a produtividade de equipamentos de
carga: carga média, tempo de carregamento, ociosidade e tempo
Um dos custos expressivos de mina é o de transporte. Estudos
de manobra. Estes índices foram estratificados em períodos de
realizados em diversas empresas do setor de mineração apontam
tempo (horas do dia), equipes de operação (turno operacional) e
que o custo da fase “mina” correspondente às atividades relacioaté mesmo por operador de forma individual.
nadas ao transporte variam entre 40% e 50%. A produtividade da
Os estudos mostraram boa possibilidade de ganhos na produfrota de transporte e o seu custo são fortemente impactados pela
tividade de carregamento através de redução da ociosidade dos
DMT - quanto menor a distância de transporte, maior a produtiviequipamentos de carga. Para isso, foi utilizado o sistema de gedade e menor o custo. Este comumente é expresso pela relação
renciamento de frotas (despacho) e implementada uma alteração
“R$ / (t x km)”. Com esta fórmula obtém-se o gasto com transporconceitual de operacionalização das filas no carregamento. Foi
te em função da distância e da massa.
empregado o conceito de operação com um equipamento aguarConsiderando o exposto acima, a equipe de planejamento de
dando carregamento, ou seja, admite-se um equipamento em fila.
mina verificou as oportunidades de melhorias nos principais traçados
Os valores praticados de fila aumentaram 9,5%, porém a ociosidados acessos, geometrias de pilhas de estéril e propôs algumas alterade de equipamentos de carga reduziu 31%. Foi realizado um estuções. A premissa foi considerar mudanças que não demandassem
do de viabilidade econômica comparando o aumento do valor
custos elevados com sua implantação (grandes obras, cortes, aterros
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Além de utilização de novas tecnologias para
desenvolvimento de controle de abastecimento,
o monitoramento constante dos resultados se
mostrou essencial para evolução e melhoramento dos índices.
Redução do teor de SiO2 na produção

praticado de filas em comparação com a redução da ociosidade
de carga. Foram verificados valores positivos relacionados à redução de custo operacional, viabilizando o conceito empregado.
Otimização de abastecimento de diesel (Unidade Casa de Pedra)
A melhoria foi implantada nos equipamentos de transporte de
grande porte (CAT 793F - capacidade de 240t). O objetivo deste
trabalho foi a redução de custos operacionais através da diminuição da frequência de abastecimento dos equipamentos, redução
dos tempos de deslocamento e filas no posto de combustível, resultando no aumento da utilização efetiva da frota. A abordagem
utilizada foi a migração do controle automático de abastecimento
via decréscimo de combustível para controle online de abastecimento através da utilização de dados de telemetria embarcada
(VIMS).

A demanda do mercado chinês por minério
de ferro de melhor qualidade penalizou os produtores de minério com maiores teores de
SiO2. A exigência de mercado fez a CSN Mineração rever sua estratégia de produção de minério processado a seco, priorizando baixos teores de SiO2 sem adição de hematita ao
sistema. A solução encontrada foi reduzir os itabiritos e aumentar o percentual de material denominado colúvio (CEL) no blending, com objetivo de elevar o teor de AL2O3 e reduzir o teor
de SiO2. O colúvio existente na mina Casa de
Pedra apresenta baixo teor de sílica e elevado
teor de alumina, devido a presença de matriz
argilosa, e teor de ferro compatível com o blending, se mostrando um material de grande utilidade no novo cenário. A mudança possibilitou a
redução do teor de SiO2 em 30% na produção.
Redução de variabilidade na produção da ITM
Para melhorar a condição de fornecimento de ROM para o
peneiramento a seco da ITM, alterou-se a forma de disposição
do ROM fornecido, anteriormente contrapilhado em viagens espalhadas na praça, para uma operação de empilhamento controlado. Caminhões fora-de-estrada acessam a rampa, basculam o
minério em nível em dois estoques (A e B) e um trator é responsável pela mistura e promovendo homogeneização do material.
A operação em dois estoques permite que os desvios de qualidade sejam corrigidos imediatamente, modificando o empilhamento e a retomada do estoque desejado. Essa operação viabilizou a redução de variabilidade do teor de ferro produzido na
planta em 33%.

Ganhos obtidos
• Aumento de 14,1% no volume médio abastecido - frota de
transporte
• Redução de 20,1% no número de abastecimentos mensais por
equipamento
• Aumento de 0,3% na utilização efetiva dos equipamentos de
transporte

(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Walter Schmidt Felsch Junior, engenheiro sênior; Bruno Macedo
Souza Brandão, engenheiro júnior; Douglas Emerich Gonçalves Oliveira, engenheiro de desenvolvimento sênior; Pablo Rodrigo Vieira da Cunha, engenheiro especialista; Douglas Figueiredo de Souza, coordenador de planejamento; Leandro de Carvalho Zanini, coordenador de planejamento; e Eder
Flávio Araújo Costa, gerente de planejamento de lavra - CSN Mineração
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Redução de consumo específico
de bolas na moagem

O consumo específico de corpos moedores está inadequado nos
moinhos, sobretudo no
moinho 01 (moinho de
menor tamanho), na
planta da Jacobina (BA),
da Yamana Gold. Além
de sistemática de controle mais efetiva, é necessária uma avaliação
da qualidade do corpo moedor adquirido pela JMC, no que tange a sua composição química e tratamento térmico.
Corpos moedores com elevado teor de carbono (em torno de 1,00%)
e baixo teor de silício (menor do que 0,17%) são os mais adequados a formarem estrutura cristalina compacta e resistente, sendo esta a principal
referência de qualidade indicadora na compra de um corpo moedor de
bom desempenho quanto ao seu desgaste.
A cobrança por parte da operação por um corpo moedor de características adequadas, além do resgate e implementação de ferramentas
de controle, que propiciem a dosagem de bolas de maneira correta e
controlada (sem desperdício), são as diretrizes para a redução do consumo específico de corpos moedores, sem interferências na qualidade do
processo de moagem (granulometria e produtividade).
Como resolver o problema?
As análises de correlação e regressão entre os indicadores de KPI (consumo
específico de bolas; custo unitário de bolas por tonelada de minério processado
e preço unitário de bolas) indicam que o controle operacional do consumo específico colabora para a redução de gastos com corpos moedores na planta.
As análises de correlação também sugerem que a qualidade da moagem, tanto em termos de produtividade como de granulometria (tamanho das partículas do produto), não está diretamente correlacionada
com o excesso de dosagem de corpos moedores nos moinhos.
A aquisição de corpos moedores para a planta deve ser realizada de modo
que a operação tenha conhecimento com relação à qualidade do corpo moedor a ser adquirido, sobretudo no que tange a composição química e características físicas da bola a ser comprada (dureza superficial e do centro, por exemplo), não sendo apenas levado em conta os preços do corpo moedor.
Medidas operacionais de controle imediatas são necessárias para
evitar a oscilação do consumo específico de corpos moedores, evitando-se a dosagem desnecessária do insumo e picos elevados de consumo.
Efeito das mudanças: análise entre abril e maio de 2017
Algumas ações foram tomadas e seus resultados acompanhados. A
principal delas foi a inserção de bolas com uma liga experimental no
moinho 01 (cerca de 150 toneladas) durante o mês de maio.
As bolas da nova liga possuem um percentual de carbono entre
0,75 e 0,80% (superior à liga antiga, que estava em torno de 0,6%).
Inserção de bolas da nova liga (menor diâmetro) no colar de bolas
do moinho 02 (cerca de 20%). Apesar do menor tamanho das bolas (2
polegadas), espera-se que com a sua introdução controlada e em uma
proporção especificada, o consumo não saia da meta.
Os dados de granulometria (P-80) e de potência dos moinhos foram monitorados e analisados para os meses do estudo de caso.
As ações tomadas estão listadas abaixo:
- Inserção de bolas de nova liga (Liga teste B2 3”) de maneira sistemática no moinho 01.

16 |

ABRIL / MAIO 2018

- Inserção de bolas de 2” (Liga B2) no moinho 02 de maneira sistemática,
em uma proporção de 20% aproximadamente.
- Controle mais rígido e acompanhamento diário mais incisivo do indicador, além do monitoramento de gargalos para posterior tratativa.
- Os resultados obtidos foram comparados com o mês de abril.
Mês

Consumo Específico de Bolas (kg/t)
Moinho I

Moinho II

Global

Abril

2,12

1,79

1,89

Maio

1,76

1,73

1,74

A Tabela acima mostra como os consumos entre os moinhos estavam
descompassados entre si para o mês de abril

- O ajuste do consumo do moinho 01 contribuiu diretamente para a redução do consumo de bolas no mês de maio.
- Houve redução também no consumo de bolas do moinho 02 para o mês de maio.
- A liga de teste comprovou uma melhora em relação à antiga, confirmando a premissa de que o teor de carbono influencia diretamente no
desempenho do corpo moedor quanto ao desgaste.
- O controle sistêmico da reposição de bolas (planilhas de acompanhamento e registro, conferência e contagem semanal do insumo etc.) proporcionou uma redução do consumo de bolas no moinho 02.
- A redução do consumo atingida no mês de maio não surtiu efeito na
granulometria (P-80) dos moinhos.
- A potência dos moinhos obteve uma redução em sua oscilação (diminuição do desvio padrão).
Para a definição e medição dos ganhos, as seguintes premissas foram consideradas:
- Os preços executados foram extraídos dos dados de KPI da empresa,
assim como os valores de massa processada de minério para cada mês.
- O valor médio de consumo específico de bolas, em kg/t, realizado antes do projeto foi considerado igual a 1,89. Este valor é o mesmo se considerar as análises desde janeiro de 2016 como abril de 2017.
- O saving gerado resulta-se, deste modo, pela diferença entres os valores
de consumo específico realizados a cada mês após o projeto e o valor de
referência executado anteriormente ao início do projeto, multiplicando-se
essa diferença pela massa processada do mês e o preço unitário do insumo.
Após sete meses de projeto, o saving estimado é de US$ 143.156,
sendo este muito aderente com o esperado no início do projeto (cerca
de US$ 143.456 após sete meses de implantação).
O que fazer para manter o indicador sob controle?
O processo de compra de bolas após o projeto ganhou uma grande
influência operacional. A análise de custo/benefício ganho força com o
maior conhecimento da operação em relação à qualidade do corpo moedor requerida para o processo. Esse conhecimento foi de vital importância
para o levantamento das performances dos fornecedores, promovendo
assim uma impulsão pela melhoria contínua pelo produto fornecido.
O resgate de algumas ferramentas de controle da operação, além
de treinamentos e instrução da operação na atividade de reposição de
bolas promoveu diretamente a redução do consumo específico de corpos moedores, sendo os valores conferidos e avaliados diariamente.
Apesar de o projeto não ter modificado o mapa de processo (SIPOC)
para a atividade de reposição, ainda há espaço para melhoria no processo
e consequente avaliação de oportunidade de ganhos nesse sentido.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autor: João Antônio Salles Carneiro, engenheiro de processos - Yamana Gold
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KINROSS

Reprocessamento do rejeito aurífero
eleva produção do metal

Com o objetivo de elevar a produção de ouro, a Kinross Brasil Mineração (KBM) vem estudando ao longo dos anos diferentes tecnologias
que permitam aumentar a receita e reduzir o custo do seu processo produtivo. A Kinross Paracatu possui duas plantas, sendo uma com capacidade de 20 MTPA (denominada Planta 1) e outra com capacidade de 41
MTPA (Planta 2). O processo consiste basicamente de um circuito de britagem - moagem - ciclonagem - flotação convencional - lixiviação.
Os resultados obtidos nos ensaios realizados demostraram que o material depositado ao longo dos anos proporcionou uma segregação do
ouro e material grosseiro nas áreas próximo a descarga do rejeito, onde os
resultados dos testes metalúrgicos apresentaram uma forte correlação entre
a recuperação metalúrgica e teor de ouro alimentado. Mediante os estudos
realizados, avaliou-se a possibilidade de reprocessar o rejeito depositado na
barragem de efluentes nos pontos onde ocorrera a segregação do ouro, o
qual poderia ser feito nas atuais plantas de tratamento de minério. A área
definida para reprocessamento do rejeito foi a montante do dique central.
Metodologia
A Kinross em 2013 iniciou o estudo de viabilização do reprocessamento do rejeito, contemplando três campanhas de amostragens em
vários pontos da barragem de disposição de rejeitos, denominada Santo
Antônio, para realização de ensaios granulométricos e metalúrgicos.
No período de 1988 a 2015 a barragem de Santo Antônio recebeu
o rejeito da planta 1 e da planta 2 de 2008 a 2011, com teores de ouro
variando em 0,066 g/t a 0,102 g/t, em média.
Como o ouro é 19x mais pesado que a água e o minério tem densidade
média de 2,81, o ouro naturalmente se concentra nas proximidades aos
pontos de descarga de rejeito. Com base nestas informações iniciou-se
uma campanha de amostragem na barragem Santo Antônio.
O objetivo da primeira campanha de amostragem foi dar o inicio ao estudo de viabilização do reprocessamento do rejeito da baragem de Santo Antônio. O método utilizado para amostragem consistiu na perfuração de uma
vala de 1 m de profundidade com o auxilio de uma retroescavadeira, onde foi
amostrado na parede do furo. A área amostrada foi próximo a descarga do
rejeito e o teor médio dos 4 pontos amostrados foram 6,255 g/t de ouro.
De posse dos resultados da primeira campanha, iniciou-se a segunda campanha de amostragem, cujo objetivo foi obter o maior número
possível de amostras para se mapear a distribuição do ouro ao entorno
da descarga de rejeito. Como a barragem de Santo Antônio ainda estava
em operação e com pouca área de acesso, foi utilizada uma cavadeira
articulada para coletar as amostras a uma profundidade de 0,5 m. As
áreas amostradas foram nos lados esquerdo e direito da descarga do rejeito e ao logo do dique central. O teor médio dos 155 pontos amostra-
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dos foi de 0,902 g/t
de ouro.
Por fim, a terceira
campanha de amostragem foi realizada
visando obter informações da parte central, bordas a montante e jusante ao
dique central, com
objetivo de fazer a
modelagem geográfica e cubagem da
área a ser reprocessada. Para acessar aos
pontos de amostragens foram necessários a utilização de uma escavadeira anfíbia e um hovercraft. As coletas das amostras foram a uma profundidade de 0,5 m, com a utilização de uma cavadeira articulada. O teor
médio dos 161 pontos amostrados foi de 0,238 g/t de ouro.
Algumas amostras foram divididas por faixa de teor de ouro. Foram
48 amostras com teor inferiores 0,150 g/t, 26 amostras com teores entre
0,150 a 0,190 g/t, 21 amostras com teores entre 0,191 a 0,300 g/t e 20
amostras com teores superiores a 0,300 g/t, para realização de ensaios
granulométricos, flotação em bancada, miniplanta piloto, testes gravimétricos e lixiviação.
Foram realizados ensaios granulométricos com objetivo de mapear a disposição do material ao longo do período que foi depositado. Nos ensaios granulométricos foi observado que quanto mais próximo ao ponto de descarga do rejeito, mais o material apresentou-se
grosseiro e com maior teor de ouro contido.
Nos ensaios de flotação em bancadas com as amostras separadas
por faixa de ouro, foi simulado um circuito de flotação rougher e cleaner, com objetivo de verificar se o material seria flotável. Utilizado os
reagentes coletores PAX (60 g/t) e AP404 (40 g/t) e o espumante DF250 (35 g/t), a massa utilizada para cada teste de flotação foi de 1,5 Kg.
Nos testes na miniplanta piloto de flotação, também foi simulado
um circuito de flotação rougher e cleaner, semelhante ao que estava sendo aplicado na planta de beneficiamento industrial, com o objetivo de
verificar o comportamento do material em escala piloto com as mesmas
condições da planta de tratamento de minério. A dosagem dos reagentes foram as mesmas da planta de beneficiamento, coletores PAX (45
g/t) e AP3473 (30 g/t), ativador de enxofre sulfeto de sódio (150 g/t) e o
espumante MIBC (30 g/t). Os testes na miniplanta piloto foram com uma
operação continua num período médio de
6h e com uma massa de amostra total por
teste de 70 Kg.
As recuperações metalúrgicas da miniplanta piloto não apresentaram resultados
satisfatórios. Para os testes de gravimétricos
foram simulados um circuito gravimétrico
como o aplicado na planta 2. Para a concentração gravimétrica foi utilizado um
concentrador centrífugo Knelson de bancada com capacidade de processar 50 Kg/h e
para cada teste foi utilizado em média 20
Kg de amostra. O concentrado Knelson foi
submetido a lixiviação intensiva pelo méto-

do CIP (Lixiviação sem carvão) com a concentração de cianeto em
20.000 ppm, pH 10,5 e porcentagem de sólidos da polpa em 30%. O objetivo foi identificar a proporção de ouro livre nas amostras separada por
faixa de teor de ouro.
Como era esperado o ouro apresentou-se liberado na maior proporção com o teor acima 0,191 g/t. Na lixiviação intensiva a recuperação não teve uma boa eficiência em nenhuma das faixas de ouro,
possivelmente devido ao ouro encapsulado. A recuperação gravítica
versus o teor alimentado apresentou uma forte correlação - quanto
maior o teor de ouro.
Para os testes de lixiviação foram utilizado os concentrados gerados pelos testes de flotação. O método CIL (Carvão em Lixiviação)
que foi utilizado, a concentração de cianeto em 1.000 ppm, pH 10,5,
concentração de carvão ativado 30 g/l e porcentagem de sólidos na
polpa 47%. O objetivo foi identificar a eficiência da lixiviação no concentrado da flotação.
Os resultados da recuperação da lixiviação ficaram abaixo da faixa desejada (> 90%), possivelmente devido a granulometria do concentrado de flotação - o mesmo não foi moído antes da lixiviação.
Existe uma correlação entre a recuperação da lixiviação versus o teor
alimentado, isto em função da maior proporção de ouro livre na faixa
de teor acima 0,301 g/t.

de 2016 e em maio de 2017 se iniciou a operação pelo método desmonte hidráulico, contabilizando a produção anual de ouro e contribuindo com o aumento da receita da empresa. De janeiro de 2016 a
agosto de 2017 foram reprocessados 11.560.225 t de rejeito e produzidas 122.497 Oz de ouro. Agora, o grande desafio é aumentar eficiência da recuperação de ouro no processo de flotação do rejeito
bombeado e avaliar futuras oportunidades de aumentar a capacidade de reprocessamento.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Conclusão

Autores: Alair Agripino de Jesus, engenheiro de Processos de Desenvolvimento
Tecnológica; Alvimar Antônio Souza, chefe de Desenvolvimento Tecnológico;
Getúlio Gomes de Oliveira Júnior, gerente de Desenvolvimento Tecnológico;
Paulo Ferreira Gontijo, gerente sênior de Processos e Manutenção Industrial;
Alexandre Augusto Soares Matos, gerente Utilidades e PSAT; Lenilson Carlos de
Castro, gerente de Processos; Rodrigo Barsante Gomides, gerente sênior de
Mina e Equipamentos Móveis; e Charlie Wells, diretor de Operações - Kinross

Com base em estudos realizados em escala de laboratório, foi
definido os métodos de lavras e as rotas de processo para viabilizar o
reprocessamento do rejeito depositado ao longo dos anos na barragem de Santo Antônio. O reprocessamento do material da barragem
pelo método de desmonte mecânico iniciou sua operação em janeiro
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Metodologia para escolha de coletor
para flotação através de regressão múltipla

Em um complexo de mineração de fosfato, cada carreta de coletor é avaliada, para posteriormente liberação do insumo na usina.
No passado esta avaliação consistia em três ensaios de flotação
com dosagem diferentes. Este trabalho teve como escopo reduzir o
tempo de resposta das análises através da redução dos números de
testes de três para um. A estimativa do teor de P2O5 no concentrado da flotação pela regressão múltipla tiveram bons resultados, e
permitiu a reduzir em 66% o número de ensaios de flotação. Através do cálculo do intervalo de predição com 95% de certeza, é possível aceitar ou rejeitar uma carreta de coletor por meios estatísticos, cuja metodologia já é difundida mundialmente.
Após os testes na pilha padrão era verificado o consumo de coletor e recuperação metalúrgica para um teor de 35% de P2O5 no
concentrado. Tal metodologia é bem consistente e ideal para validação dos resultados. Entretanto, devido ao grande tempo desprendido para execução dos ensaios e para obter os resultados da
análise química, viu-se a necessidade de uma nova metodologia
que reduzisse o número de ensaios de flotação e por consequência
diminuísse o tempo de resposta.
Testes de flotação para criação do banco de dados
O teste de flotação por si só já compreende uma gama de variáveis muito alta, sendo assim, quanto menos estes parâmetros forem alterados melhor para representatividade dos testes. Logo,
para execução dos ensaios de flotação, o tempo de condicionamento de depressor e coletor foram fixados em cinco minutos e um
minuto, respectivamente.
A complexidade do minério é outro fator que altera completamente as características da flotação, para uma mesma condição.
Portanto, para eliminar esta variável foram realizados testes na pilha
padrão da unidade, que é quarteada, e garante que todas as amostras são homogêneas e representam a pilha.
Para obter representatividade estatística, são necessários no mínimo dez testes diferentes com três ensaios de flotação com dosagens diferentes e que consiga obter teores de 35% de P2O5. Logo
serão realizados no mínimo 30 ensaios de flotação.
Metodologia – análise estatística
Para prever o teor de P2O5 do concentrado da flotação de apa-
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tita foi utilizado a função PROJ.LIN do
Microsoft Excel, cujas variáveis de entrada eram a dosagem de coletor utilizada
e a massa flotada.
Nessa ação, será demonstrada a
construção do intervalo de confiança da
predição de um ponto particular e também o intervalo de predição.
Para iniciar é necessário a definir a
matriz X que são os parâmetros de entrada da função que será criada. Neste
estudo são a dosagem de coletor e a
massa flotada. É necessário adicionar
uma coluna da constante onde todos os
valores são iguais a 1.
De posse da matriz X é necessário
conhecer a sua matriz transposta denominada X’. Esta pode ser obtida facilmente pelo Excel através da função TRANSPOR.
O segundo passo será realizar a multiplicação dessas duas matrizes X’X; novamente o software de planilhas eletrônicas será utilizado adotando a função MATRIZ.MULT.
Por último será feita a matriz inversa do produto da multiplicação anterior, que no Excel é a função MATRIZ.INVERSO. O resultado
denominou-se como matriz inversa da X’X ou também matematicamente conhecida como (X’X)-1. A tabela abaixo mostra a matriz obtida neste trabalho.

Matriz inversa de X'X
19,37805

0,02381

-0,07309

0,02381

0,00004

-0,00010

-0,07309

-0,00010

0,00028

Agora, será necessária a criação da matriz G, que compreende
basicamente os parâmetros de entrada os quais deseja simular o
teor de P2O5.
Para um melhor entendimento da matriz G, suponha que se
deseja estimar o teor de P2O5 de um teste de flotação, cuja dosagem utilizada foi de 300 g/t e a massa flotada foi de 350 gramas a
matriz G.
A próxima etapa agora será multiplicar a matriz transposta de
G, ou seja, G’, pela matriz inversa de X’X denominada (X’X)-1 .
Para finalizar as operações matriciais, a última será a multiplicação da matriz (X’X)-1 pela matriz G. O resultado foi um valor de
0,0675. Embora não se tenha uma interpretação estatística, esse valor será denominado de α, para referenciá-lo melhor no texto posteriormente.
Agora é necessário encontrar a estatística t, onde será necessário conhecer o nível de confiança. Normalmente, o valor adotado e
praticado neste trabalho é de 95% de confiança. Utilizando o Excel
novamente através da função INVT (0,05; 39), cujo valor encontrado
foi de 2,06. Sendo que o valor 39 é o número de graus de liberdade,
fornecido pela função do PROJ.LIN.
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Por fim, para calcular o intervalo de confiança de predição (IC),
basta usar a Equação 1.

√α

IC= estatística t .erro padrão.

Lembrando que o erro padrão também é fornecido pela função
PROJ.LIN.
Nos exemplos adotados o valor obtido foi de 0,18. Isto significa que a média µ dos resultados dos ensaios de flotação, na pilha padrão, com dosagem de
300 g/t e massa flotada de 350 gramas, será de µ + 0,18 com 95% de certeza.
Para o intervalo de predição (IP) bata acrescentar 1 na raiz da
Equação 1. Logo:

Metade da Amplitude
do IP= estatística t .erro padrão.

√(1+α)

Para os exemplos citados o valor obtido foi e 0,72. Isto significa
que para uma previsão y os resultados dos ensaios de flotação, na
pilha padrão, com dosagem de 300 g/t e massa flotada de 350 gramas, conterão valores na faixa de y + 0,72 com 95% de certeza.
Há uma enorme complexidade nos cálculos, entretanto com o
uso da planilha eletrônica, isto pode ser feita de forma automática.
Considerações finais
A estimativa do teor de P2O5 no concentrado da flotação pela
regressão múltipla tiveram bons resultados e permitiu a reduzir os
números de ensaios de flotação de três para um.
Através do cálculo do intervalo de predição com 95% de certeza, é possível aceitar ou rejeitar uma carreta de coletor por meios
estatístico, cuja metodologia já é difundida mundialmente.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Autores: Breno Mendes Pena, engenheiro de processo; Felício de Freitas Simões, engenheiro de minas; Janaína Paula Borges, técnica de mineração; Lilian Lis Andrade Cantuário Costa, engenheira de minas; Henrique Gonçalves
Teixeira, engenheiro de minas; Josiane Silvia Martins, supervisora de planta
piloto; e João Carlos Martins Lacerda, técnico de processos - Mosaic
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Redução de sílica na qualidade
final do minério de ferro

Devido a menor demanda do mercado por produtos com alto teor
de sílica, a Ferrous Resources foi buscar alterações de rota de processo
de separação magnética a úmido para reduzir o teor de sílica.
No início do trabalho a rota de concentração era a combinação entre tambores magnéticos e separadores magnéticos de alto campo.
Com esta instalação conseguiu-se obter produtos concentrados com sílica na faixa de 8%.
Ao caracterizar este concentrado em um dos testes com imã de
mão de 7.000 Gauss, análise granulométrica e grau de liberação, foi
constatado que seria possível pensar em incluir mais uma etapa de concentração com o objetivo de baixar a sílica no concentrado. A partir daí,
foram realizados vários testes e em vários equipamentos pilotos e de
bancada. Após análise dos resultados, resolveu-se implantar uma etapa
de tambor magnético.
Porém, o tema parecia antagônico segundo as linhas de tratamento
de minério, pois considerando que o minério já havia passado por uma
etapa de concentração magnética de médio campo (tambor magnético
– 7.000 Gauss) e posteriormente por uma etapa de concentração magnética de alto campo (Whims – 10.000 Gauss), não fazia sentido implantar este novo circuito com tambor magnético, pois submeteria este minério novamente a uma etapa de médio campo. Porém, os testes pilotos
apresentaram excelente desempenho e implantou-se o projeto industrial. Após esta implantação, conseguimos obter concentrados da ordem
de 3% de sílica no resultado final, o que representou um ganho significativo na qualidade – e, assim, alterar a classe do produto do Plats 62%
para o Plats 65% e redução de sílica de 8% para 3%.
O trabalho foi iniciado devido ao foco da empresa em reduzir a penalidade de contaminante sílica no concentrado de minério de ferro,
fato que diminui a margem de venda deste concentrado e, consequentemente, reduz o resultado financeiro da empresa.
Foram estudados vários métodos de concentração de minério de
ferro e também se este minério possuía grau de liberação suficiente
para concentrações adicionais.

Resultados

Platts 65% Fe (4,5% SiO2) x 62% Fe (6,5% SiO2 – 7,5% SiO2 – 8,5% SiO2)

Conclusão

Dentre as rotas estudadas foram considerados etapas adicionais de
separadores carrossel de alto campo e tambores magnéticos. Outras rotas
foram testadas, porém somente em caráter científico devido à dificuldade
de implantação destas rotas, como por exemplo flotação.
Os testes foram realizados em escala de bancada com imã de mão
com campo magnético de 7.000 Gauss e também com equipamentos pilotos de tambor magnético (6.000 Gauss) e separadores magnéticos de
carrossel (10.000 Gauss).
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Após a implantação do circuito industrial, os resultados melhoraram
muito e serão apresentados a seguir. Serão apresentados também algumas análises de fatores de mercado que ajudam a contextualizar como
esta melhoria impacta nos resultados de qualquer empresa quando se
trata de concentração de minério de ferro.
Platts 65% Fe (4,5% SiO2) x 62% Fe (6,5% SiO2 – 7,5% SiO2 - 8,5% SiO2)
Este tópico apresenta a evolução de preços de concentrados de minério de ferro principalmente entre os minerais de ferro e sílica. Outro fator importante a ser
considerado é a diferença de preço entre os dois tipos de produto considerados.
O ganho para cada tonelada de concentrado de minério de ferro pode
chegar a US$ 39,30 para cada tonelada com esta melhoria de sílica e ferro do
concentrado final, ou seja, os resultados de uma empresa que produz cerca
de 3.0 milhões de toneladas podem ser muito diferentes se considerarmos os
cenários Platts 62% Fe (Cenário 1) ou Platts 65% de Fe (Cenário 2).
Se avaliássemos o cenário 1 com a produção de 3 milhões de toneladas por ano, esta empresa teria uma receita financeira da ordem de 130,5
milhões de dólares, enquanto que para o cenário 2, para a mesma produção, a receita financeira seria de 284,4 milhões de dólares; ou seja, uma receita 2,18 vezes maior que o cenário anterior. Obviamente, este é um cenário hipotético que demonstra exclusivamente um único fator.

Os ganhos financeiros e de qualidade foram substanciais após implantado em escala industrial, conforme os resultados dos estudos em escala de bancada e piloto.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Marcello Rodrigues Cruz, engenheiro de processos; Thiago Ozorio
Moreira, gerente de Operações; Rosana Moreira Carneiro, supervisora de processos; e Walter Mazon, gerente de planejamento de curto prazo - Ferrous Resources do Brasil

VALE

Reaproveitamento do rejeito da flotação para
reduzir consumo de água em Sossego

A usina do Sossego, localizada em Canaã dos Carajás, estado do Pará,
processa em média 41.000 toneladas de minério de cobre por dia e está
projetada para uma produção superior a 470.000 toneladas de concentrado de cobre por ano.
Após as etapas de cominuição e classificação o minério passa pela
etapa de concentração por flotação direta, sendo o concentrado final o
produto da etapa cleaner que é encaminhado para a etapa de desaguamento. O rejeito final é composto pelo volume proveniente de duas linhas
rougher e uma linha scavenger da cleaner, sendo depositado na barragem
de rejeitos.
O balanço hídrico do complexo é composto pelas captações de água
da barragem de rejeitos e do rebaixamento de lençol das cavas. Das captações citadas, apenas a da barragem é considerada água recirculada, sendo
que o seu uso é destinado a repolpagem do minério na planta de concentração. A maior parte desta água retorna à barragem na forma de rejeitos,
que após a decantação natural dos sólidos, é bombeada novamente para
alimentar a planta concentradora, completando o ciclo de recirculação.
A redução drástica da precipitação na região do Sossego nos últimos
anos pode ser considerada como fator principal da crise hídrica no site,
afetando diretamente o estoque de água de processo na barragem de rejeitos. O conjunto de figuras do relatório batimétrico do Sossego mostra a
queda abrupta em 2017 do estoque de água.
A água de processo é adicionada na etapa de moagem/classificação
nos seguintes pontos: alimentação da moagem SAG, peneiramento, caixa
de alimentação da ciclonagem e bacias de under e over da ciclonagem. Já

na etapa de concentração é utilizada principalmente para quebra de espuma e escoamento de concentrados. De acordo com o pareto de consumo, o moinho SAG é responsável por 40% do gasto de água da planta, e
a substituição de toda ou parte da água nova neste moinho seria ideal
para redução do consumo.
Estudo da melhoria
Segundo estudos geotécnicos, 49% de toda a água direcionada para
a barragem no rejeito final fica aprisionada no minério, sendo impossível
seu reaproveitamento no processo produtivo. Como o estoque de água encontrava-se baixo, a redução do consumo na planta e redução do lançamento de rejeitos se fazia necessário para a continuidade operacional.
Como citado anteriormente, o rejeito final é composto pelo volume
proveniente de duas linhas rougher e uma linha scavenger da cleaner. De
acordo com os dados de balanço de massas, a recirculação de quaisquer
dos rejeitos rougher se mostrou inviável em função da alta percentagem
de sólidos neste circuito, podendo prejudicar o processo de moagem/
classificação.
Já o rejeito proveniente da etapa scavenger, de acordo com o balanço, indicou uma percentagem de sólidos baixa e volume considerável
(~900m³/h), podendo ser recirculado diretamente no processo produtivo
sem passar pela barragem.
A maior preocupação na recirculação do rejeito scavenger é de que deletérios do mesmo possam prejudicar a qualidade do produto final. Os dados de
amostragem indicam que o valor de Ni está bem abaixo do limite aceitável, já
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recircular o volume de rejeito scavenger na alimentação do moinho SAG,
substituindo toda ou parte da água nova necessária neste moinho.
Resultados
Após a instalação a vazão média de água recirculada pelo circuito
novo foi de 445 m³/h e desde sua implantação, já gerou uma economia
de aproximadamente 300.000 m³ de água na planta.
O consumo específico médio antes da implantação era de 1,28 m³ de
água para cada tonelada de massa processada na usina, e após a recirculação este consumo caiu para uma média de 0,93 m3t, representando
uma economia de 25% no consumo.
Conclusão
os valores de Cl e F estão próximos aos limites aceitáveis, mas vale ressaltar que
a massa recirculada de rejeito é pequena em relação à massa nova alimentada e
que nem todo o material recirculado irá resultar em produto final.
Projeto
O reaproveitamento do tanque de uma célula de flotação de teste, fora de uso, se mostrou viável em relação ao custo, layout e tempo
de instalação. Por se encontrar próximo ao amostrador metalúrgico
de rejeitos, à caixa de rejeito final e à tubulação de rejeito scavenger, a
instalação do circuito neste ponto possibilitaria uma flexibilidade operacional maior - já que em paradas para manutenção da bomba de
recirculação o rejeito scavenger poderia ser direcionado para seu fluxo
normal, passando pelo amostrador metalúrgico e indo para a barragem de rejeitos, sem prejudicar o balanço de massas.
Como a percentagem de sólidos do rejeito scavenger é relativamente
baixa, o uso de uma bomba reserva do sistema de captação de água da barragem seria viável. O isométrico da tubulação foi realizado com o intuito de
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Autores: Geovan Olavo Damásio de Oliveira, engenheiro de produção da
gerência de planejamento - processo e qualidade do Sossego; Marlon Gonçalves de Souza, administrador e supervisor de processo, gerência de planejamento, processo e qualidade do Sossego; Francisco Harisson da Costa,
técnico especializado em manutenção da gerência de manutenção de usina;
Maria Lúcia de Oliveira, engenheira de minas, gerente de planejamento,
processo e qualidade do Sossego; Marcone Gomes de Lima, técnico em mecânica a gerência de manutenção de usina - Vale

Metodologia para certificação de
padrões em análises químicas

Na Mina de Serra Azul da ArcelorMittal, em Itatiaiuçu, Minas Gerais,
há toda uma sistemática de controle dos processos produtivos desde a lavra, planta de concentração, estocagem, transporte ao pátio de carregamento, avaliação das características de qualidade no embarque em composições ferroviárias e assistência ao cliente no embarque do produto
para a destinação final. As principais análises químicas (%) realizadas são:
Fe, SiO2, Al2O3, P, Mn,TiO2, CaO, MgO e perda por calcinação (PPC).
Essas análises são padronizadas por normas técnicas ABNT ISO tanto
para atender ao mercado interno quanto ao mercado externo. Não há

24 |

A recirculação de rejeito com baixo percentual de sólidos e baixa
quantidade de deletérios foi primordial para redução do consumo específico de água na planta e redução do lançamento de rejeitos para a barragem. A implantação do circuito foi rápida e de baixo custo.
Ressalta-se que o retorno de rejeito com um teor de cobre associado
não afeta o balanço de massas, já que após a recirculação só existe um
fluxo de rejeito, que é via bancos rougher. Caso haja alteração do teor de
cobre na alimentação, o amostrador metalúrgico irá indicar e o cobre recirculado vira produto ou vira rejeito, alterando, desta forma, a recuperação para maior ou para menor-- de acordo com a flotabilidade.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

como garantir a qualidade das análises, se não houver uma certificação da
qualidade dos padrões de referência de forma a calibrar equipamentos de
análise, verificar e controlar metodologias, treinar e avaliar os analistas.
A produção na Mina de Serra Azul é um processo dinâmico em constante evolução e requer uma gama grande de padrões de referência com
características próprias, que o mercado de material de referência não tem
condições de suprir. A ArcelorMittal partiu então para desenvolver uma metodologia simplificada, mas eficiente com base em critérios estatísticos consagrados para produzir seus próprios materiais de referência secundários
(ou internos), de forma a atender a sua demanda deste tipo de material.
Normalmente, o processo de certificação de materiais de referência
faz uso de programas interlaboratoriais com a participação de vários laboratórios de indiscutível competência em análise química de minérios,
sob a coordenação centralizada de uma instituição, que prepara e envia
as amostras para os testes; e avalia os resultados dos participantes emitindo um certificado deste material de referência, que é usado não só
pelos participantes como por todas as empresas do ramo.
No Brasil o principal organismo certificador é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) de São Paulo ligado a USP que já produziu inúmeros trabalhos
neste campo e preparou alguns padrões de minério de ferro. Entretanto, este
é um procedimento oneroso, demorado e que não atende as necessidades
do processo de produção da ArcelorMittal, que desenvolveu uma metodologia adequada a suas necessidades, trabalhando num programa intralaboratorial utilizando seu quadro técnico e demais recursos próprios.

Planejamento

Conclusões

Para realizar uma avaliação da qualidade dos resultados de análises intra/interlaboratórios, é necessário ser extremamente criterioso no desenvolvimento de um experimento, desde o seu planejamento até a sua execução,
para que os objetivos traçados não sejam comprometidos por problemas
na sua condução, com perda de tempo, recursos financeiros e humanos.
As amostras de minério para fins de serem certificadas como padrões
internos devem ser preparadas com rigor muito grande, a fim de garantir
qualidade. O Ideal é que se prepare aproximadamente 2,0 Kg de material.
A amostra deve ser pulverizada e peneirada, não podendo ter não
mais que 5% material retido na peneira 0,106 mm.
Após a pulverização a amostra é homogeneizada por 30 minutos em um
homogeneizador em Y e depois ela é quarteada em quarteador rotativo.
É verificada a homogeneidade do material, através de analises químicas e só depois de aprovadas é realizada a certificação dos padrões.
Cada um dos sete analistas recebeu cinco amostras teste para execução dos ensaios de Fe (Via Úmida - VU – Norma ABNT ISO 2597-2),
SiO2, Al2O3, P, Mn, CaO, TiO2, MgO (Via Espectrometria de Fluorescência de Raios X) e perda por calcinação.

Este material foi obtido num prazo de três meses e agora vai ser usado nas operações das minas e das usinas siderúrgicas do grupo ArcelorMittal em Minas Gerais.
Com a maior quantidade de padrões, o laboratório vai poder reduzir o custo direto com a compra de padrões, além de intensificar os seus
controles internos. Para as usinas, os padrões são confeccionados de
acordo com o material utilizado por cada uma, visto que é usado pó prensado, assim garantindo-se curvas com maior número de padrões e uma
precisão muito melhor e com desvios menores, a um custo muito baixo
na operação dos laboratórios, além de proporcionar melhores resultados.
Outro ponto importante é a utilização destes dados para avaliar os
analistas, verificando a necessidades de treinamento, a existência de vícios
de análises, dentre outros. O mais importante é a experiência do pesquisador (“dono dos dados”), para definir métricas que possam ser usadas
para o acompanhamento da evolução da qualidade do laboratório.
A análise prévia do conjunto de dados é sempre muito importante
no sentido de verificar alguma inconsistência com os dados antes de
dar seguimento à avaliação estatística final.
É um trabalho que demanda recursos internos e tempo, mas que traz
grande retorno financeiro e de qualidade, principalmente para quem trabalha com pastilha prensada.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Modelagem do experimento
Antes de se efetuar a avaliação e interpretação de uma série de resultados obtidos em ensaios ou calibrações, ou de se efetuar o cálculo
da incerteza, é necessário verificar a existência de valores que possam,
eventualmente, serem considerados como dispersos.
Observações dispersas são valores anormalmente baixos ou altos,
que aparecem como anomalias em uma série de dados.
Os testes mais comuns para determinar a presença de dados dispersos são os testes de Cochran, Dixon e de Grubbs.

Autores: Juliana Cecília C. R. Vieira, graduada em ciência farmacêuticas e técnica em química industrial, supervisora de laboratório - ArcelorMittal Mineração Brasil Mina Serra Azul; e Luiz Paulo Serrano, Engenheiro químico, bacharel em estatística, membro da Comissão de Estudos de Amostragem do
CB41 Comitê Brasileiro de Minério de Ferro da ABNT e consultor de métodos
estatísticos para mineração
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A trajetória do homem
sobre a Terra está associada
aos minerais, desde a
idade da Pedra

quando os primeiros ferramentas foram feitas com pedra lascada, veio depois a idade
da argila, do cobre, a de bronze, as primeiras
ferramentas de ferro — e a era mais recente
do aço, das ligas e metais exóticos.

PARTICIPE DESSE PROJETO COLETIVO DA
Um livro voltado ao público em geral, para que venha a conhecer o papel crucial dos Minerais e Metais na evolução do homem e da civilização
ao longo da Pré-Historia até os dias atuais.

Os Minerais e Metais exercem uma função universal na Qualidade de Vida da população — fato que é pouco lembrado — na medida em que
todos os produtos ou bens utilizados pelo homem nos parecem prontos na prateleira, desde utensílios domésticos, aparelhos elétricos e automóveis. Até uma casa ou apartamento se compra pronto.
Em linguagem acessível e ilustrado com fotos e desenhos atraentes — o livro busca facilitar a compreensão de como o minério bruto se transforma numa liga refinada e seu uso final em objetos e utensilios. Como a estrutura de uma casa é composta de dezenas de tipos de minerais,
tanto não metálicos como metálicos.
O livro propõe desmistificar a mineração como atividade pouco conhecida de perto e até criticada por “ouvir falar”. Com exemplos claros e
ilustrados, o livro mostra que o homem atual depende dos minerais e metais em todas as atividades do cotidiano.

PÚBLICO ALVO

A distribuição do livro abrange as bibliotecas públicas das 100 maiores cidades brasileiras e todos os municípios que tenham atividades de mineração, universidades, associação comercial, federação das indústrias, prefeituras e agências estaduais, além de ser colocado à venda em livrarias
selecionadas das principais cidades nestas regiões.

CONTEÚDO

“COMO O MINERAL SE TRANSFORMA AO LONGO DA CADEIA DE PRODUÇÃO E MULTIPLICA O SEU USO”
Exemplos: ferro para aço e chapas para infinitos objetos; bauxita para alumínio, caulim para uso em papel e cosméticos; rocha vira brita e parede
de uma casa; calcário vira cimento usado na estrutura do metro; argila se transforma em cerâmica no banheiro das casas e lavatórios e louças
sanitários; lítio é usado na bateria de celular e bateria recarregável de carro elétrico; cobre está nos cabos elétricos; silício torna-se matéria prima
de painéis solares etc.

MINERAIS EXTRAORDINÁRIOS
Fotos de minerais que se destacam pela beleza e exotismo, como o bloco de minério de ferro da
Rio Tinto australiana que é exibido em museu em Londres; especimens raros do Museu de Tecnologia da Escola de Minas de Ouro Preto, com legendas que os identifique e a região onde foram
encontrados; pegmatitos; pedras semipreciosas raras na natureza; pepitas naturais de ouro.

MINERAIS E SUAS MIL E UMA UTILIDADES
• Areia+brita+cimento+ferro = parede de uma casa;
• Ferro - O mais popular e versátil dos minerais! Em forma de aço, está presente numa
infinidade de objetos, utensílios, equipamentos e até na estrutura metálica de um edifício;
• Ouro - talvez o mais conhecido dos metais desde a antiguidade; com ele se cria joias
as possui aplicação industrial como por exemplo contatos elétricos de missão crítica;
• Carvão - carvão para filtrar água e combustível de termelétricas para produzir energia;
• Grafene - nova “liga” de carbono com propriedades inusitadas;
• Litio - elemento essencial das baterias recarregáveis;
• Silício - captura a luz e a transforma em energia nos painéis solares;
• Calcário - matéria prima para brita e para produzir cimento;
corretivo de solo para agricultura;
• Cromita e Areia Industrial - para produzir vidro inclusive verde;
• Gesso - material de acabamento para paredes;
• Caulim - revestimento para papel e insumo para cosméticos;
• Vermiculita - mineral isolante térmico;
• Fosfato - insumo para produzir fertilizantes para agricultura;
• Argila - múltiplos usos, inclusive como cerâmica para revestimentos;
• Bauxita - matéria prima para alumínio;
• Cobre - cabos condutores para energia; utensílios;
• Níquel - usado em moedas desde os tempos antigos;
resistente à corrosão; usado em três mil tipos de ligas;
• Zinco - metal usado para galvanização;
• Estanho - liga para soldas e utensílios;
• Areias Minerais - matéria prima da qual se extrai o dióxido
de titânio, pigmento para tintas etc.
• Nióbio - metal para ligas de aço de alta resistência;
• Urânio - radiosótopos de uso médico e combustível para
usina nuclear que produz energia.

MINERAÇÃO

ECOSSISTEMA

O ciclo típico de produção de uma mina, tratamento em planta, e a disposição do rejeito em barragem; o reúso d'água no
processo, e recomposição da cava com revegetação.

Formato: 27 x 22 cm

Número de Páginas: 110 página

O programa de reabilitação de áreas mineradas pela CBA; as extensas
matas preservadas no projeto Ferro Carajás, da Vale;
a reurbanização de Àguas
Claras, Belo Horizonte, MG;
a pedreira que virou parque
no Paraná; a recuperação do
lago da Mineração Rio de
Norte, Porto Trombetas, PA.

Capa em acabamento especial

Informações: (11) 3895-8590 / comercial@revistaminerios.com.br

Tiragem: 4.000 exemplares
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KINROSS

Adoção de recuperação gravimétrica antes
da lixiviação do concentrado de ouro

Esse trabalho visa mostrar os impactos da implementação de circuito
de recuperação de ouro gravimétrico, previamente à etapa de lixiviação
do concentrado da flotação, na recuperação metalúrgica do minério de
ouro sulfetado presente em Paracatu (MG). Inicialmente, foram realizados estudos de laboratório, com a consultoria da FLSmidth, avaliando os
possíveis fluxos e a instalação dos novos equipamentos.
Os concentradores foram, então, instalados no circuito de flotação
rougher, que é constituído de quatro linhas de flotação, com seis células
cada. Foi definida a instalação de três concentradores Knelson QS48
para serem alimentados com o concentrado da primeira célula de cada
linha de flotação rougher, que apresentou maior teor de ouro e maior
viabilidade para o projeto. Aliada à instalação dos três concentradores,
foi definida a instalação de um reator de lixiviação intensiva para processamento desse concentrado, o Acacia CS8000.
A implementação do projeto e otimização de processo foi realizada
obtendo-se ganhos consideráveis na recuperação metalúrgica de ouro
da mina da Kinross, em Paracatu (MG).
O processamento do minério sulfetado da Planta 2 na mina de Paracatu é realizado através das etapas de britagem (MMD Sizer – Modelo 13000),
seguida por moagem SAG (38’ x 24,5’ – 20 MW), que alimenta um circuito
de quatro moinhos de bolas (2 moinhos 20’ x 40’ e 2 moinhos 26’ x 42’).
O circuito de moagem de bolas é fechado com baterias de hidrociclones, onde o underflow retorna para os moinhos de bola e o overflow
alimenta o circuito de flotação rougher. O circuito de flotação rougher é
constituído por quatro linhas paralelas, composto por 6 tank cells cada,
com capacidade de 160 m³ cada. O rejeito da flotação é direcionado
para a barragem de rejeitos, enquanto que o concentrado é bombeado
para um circuito de flotação cleaner, composto de duas linhas com cinco
células de flotação cada (40 m³ cada). O rejeito da flotação cleaner é redirecionado para a alimentação do moinho SAG, visando redução do
consumo de água, enquanto que o concentrado da flotação cleaner é
direcionado para o circuito de espessamento e remoagem, gerando o
concentrado final para o circuito de lixiviação.

Avaliação do concentrado da primeira célula de cada linha rougher
A partir da definição da melhor rota a ser instalada o novo circuito
de gravimetria, todas as informações de processo referente ao fluxo em
questão foram levantadas.
Quando um circuito de gravimetria opera em circuito aberto, o que
é o caso do fluxo de concentrado da primeira célula de cada linha rougher, uma redução na taxa de alimentação por concentrador Knelson é
necessária, visando maior recuperação do equipamento. Assim, foram
avaliadas a instalação de dois e três concentradores para o fluxo.
As recuperações utilizadas para os cálculos foram obtidas a partir do
Knelson QS48 operando em circuito de remoagem de concentrado de
flotação já instalados em outras minas.
Baseado nos dados apresentados, verifica-se que com três concentradores instalados no fluxo, tem-se uma recuperação de 17,6% do ouro total
alimentado na Planta 2. Com a utilização de 2 concentradores, a recuperação
do ouro seria de 12% do ouro total alimentado na Planta 2. Assim, foi definida
a instalação de três concentradores e, para o processamento de todo esse
concentrado gravimétrico, foi contemplado no projeto da instalação de um
reator de lixiviação intensiva Acacia CS8000, fabricado pela Consep.
Resultados
Após toda a avaliação dos fluxos existentes e definição da melhor rota de
processamento, os equipamentos foram instalados, comissionados e operados
a partir de Julho de 2015. Depois do comissionamento do equipamento e início
do processamento do concentrado dos concentradores no novo reator, grandes oscilações nas recuperações do reator de lixiviação foram presenciadas.
Devido a isso, os parâmetros operacionais e de processo do reator foram otimizados, elevando consideravelmente as recuperações e os ganhos do projeto.
Pode-se ver que, após otimização do reator, além de elevação da recuperação
do equipamento, foi possível ainda reduzir o tempo de lixiviação de 12h para 8h.
Como reflexo da maior produção, os ganhos em recuperação global
e em capital também se elevaram.

Avaliação das melhores alternativas para instalação do circuito
Para definição do melhor fluxo a ser tratado via gravimetria foram
analisados diferentes fluxos: underflow da classificação, overflow da classificação, rejeito da flotação rougher, rejeito da flotação cleaner e concentrado da primeira célula de cada linha rougher.
Dessa forma, coletaram-se amostras representativas de todos os fluxos e os testes de gravimetria foram realizados em Paracatu, no laboratório de processos metalúrgicos da Kinross. Os testes realizados foram de
GRG (Gravity Recoverable Gold), que têm, por definição, a quantificação
de ouro gravimétrico recuperável no fluxo estudado.
GRG (Gravity Recoverable Gold)
O teste consiste na utilização de um Knelson (KC-MD3), equipamento de laboratório, para avaliação da quantidade de ouro gravimétrico existente na amostra testada.
Baseados nos resultados obtidos, três opções para potencial instalação
de circuito gravimétrico foram definidas: underflow da classificação, overflow
da classificação e concentrado da primeira célula de cada linha rougher.
Por questões de custo x benefício, foi definida a rota de instalação da
gravimetria para o concentrado da primeira célula de cada linha rougher.
As elevadas vazões presentes nos fluxos de underflow e overflow da classificação primária impossibilitaram a evolução dessas rotas. Por outro lado,
o concentrado das primeiras células rougher apresenta vazão mais reduzida, tornando o projeto economicamente mais viável.
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Evolução dos ganhos de recuperação global do novo
circuito de gravimetria de Paracatu

Após instalação e otimização do novo circuito gravimétrico da
Kinross Paracatu, considerando o período entre o comissionamento,
em 2015, até o atual período, maio de 2017, o ganho total estimado
é de US$ 9.000.000,00.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Thiago Tolentino Silva, engenheiro de Processos de Desenvolvimento Tecnológico; Alvimar Antônio de Sousa, chefe de Departamento de Desenvolvimento Tecnológico; Getúlio Gomes de Oliveira Júnior, gerente de Desenvolvimento Tecnológico; Lenilson Carlos de Castro, gerente de Processos;
Alair Agripino de Jesus, engenheiro de Processos de Desenvolvimento Tecnológico; e Amauri F. Andrade, engenheiro de Processos de Operação - Kinross

ALCOA

Padronização de carga dos caminhões
basculantes otimiza transporte em Juruti

A Mina de Bauxita de Juruti, localizada na cidade de Juruti (PA), é
uma mina jovem, a qual está em operação pela mineradora Alcoa desde
setembro de 2009, com uma produção atual de 6 milhões de toneladas
de minério por ano. A lavra do minério é realizada a partir do método de
lavra em tiras, iniciando-se pela retirada da vegetação (supressão vegetal),
partindo para o decapeamento (retirada do material sobrejacente) da camada de estéril para a exposição do minério, e, por fim, a lavra do minério,
para então dar início a recuperação das áreas que foram mineradas.
Dentre as operações que envolvem o dia a dia de produção em
uma mineração, as etapas de carregamento e transporte são vistas
como das mais importantes no processo produtivo de lavra. Variáveis
como volume de produção e condições operacionais impactam diretamente na seleção de equipamentos e dimensionamento de frotas, buscando sempre os menores custos de operação e maior produtividade.
O presente trabalho teve como objetivo expor os ganhos operacionais
relacionados ao incremento de produtividade e redução de custos na frota de
caminhões, a partir de melhorias implantadas na padronização da carga média de transporte de material proveniente da lavra de bauxita. Tal padronização proporcionou aumento de 2,47% no volume da carga média transportada e, também, otimizou o consumo de combustível em 2,53%, reduzindo a
quantidade de viagens dos caminhões. Outro ganho foi a redução perceptível
na variabilidade, desvio padrão e variância dos dados levantados e analisados.
Neste contexto, a estabilização da carga média de transporte de minério surgiu como uma alternativa de incremento de produtividade e,
consequentemente, redução de custos dentro do processo produtivo
das operações unitárias de lavra. Este trabalho tomou como base os dados históricos das cargas de transporte de minério e padrões de instrução operacional. Houve acompanhamento diário dos dados de carga de
transporte para verificação e confirmação da eficiência das práticas implantadas, onde se constatou ganho com as ações que foram tomadas.
FROTA DE PRODUÇÃO DA MINA

verá passar pela balança para checagem da
carga.
Em análise aos
dados de carga realizados no ano de 2014,
percebeu-se que havia uma larga diferença entre os dados de
transporte de material, onde os valores pesados estavam sempre acima ou
abaixo do valor estabelecido como padrão. A partir desta análise iniciou-se
o trabalho de padronização da carga de transporte de minério.
Resultados
Foram levantados um total de 5.525 pesagens, divididas mensalmente.
Com o tratamento dos dados foi possível verificar a média, o desvio
padrão e a variabilidade dos dados referentes ao transporte de minério.
Observou-se que no ano analisado, a média da carga de transporte de
material foi de 35,78 toneladas por viagem transportada, um valor 3,28%
inferior ao estabelecido como meta (37 toneladas).
A análise dos dados permitiu calcular o desvio padrão de cada um
dos meses e a dispersão absoluta no ano foi de 2,17. O mês com maior
desvio foi o mês de maio com 2,56, provavelmente impactado pelo alto
índice de pluviometria registrado neste mês (268,16 mm).
Padronização da carga de transporte
Após a aplicação do processo de padronização e acompanhamento
da carga média de transporte de minério, foram realizadas um total de
5.508 pesagens de diferentes frentes de lavra.
A carga média de transporte depois da padronização foi de 36,67
toneladas, um valor 2,47% superior ao que foi registrado no ano anterior,
e, somente, 0,88% menor que o ideal para o transporte (37 toneladas).
Média mensal das
cargas de transporte

Padronização da carga de transporte
Por definição, a carga média de transporte de minério na Mina de
Bauxita de Juruti deve ser de 37 toneladas, carga esta que proporciona
estabilidade do transporte, com um bom índice de produtividade, sem
comprometer a parte mecânica do caminhão utilizado para este fim.
O carregamento dos caminhões é feito a partir de escavadeiras hidráulicas que buscam a melhor distribuição da carga nas básculas, além de uma
carga homogênea. As escavadeiras não possuem nenhum dispositivo que
garanta que a carga no caminhão esteja dentro das 37 toneladas definidas
como o padrão, da mesma forma os caminhões também não possuem dispositivo que confirme tal informação.
Sendo assim, entra em ação a utilização de uma balança rodoviária para
confirmação da carga que está sendo transportada até a britagem primária. A
pesagem dos caminhões, feita a partir da balança rodoviária, é realizada partindo do princípio de amostragem - de forma que se pesa diariamente somente uma parte do total de viagens realizadas em cada um dos turnos de
trabalho. O balanceiro (pessoa responsável por realizar as pesagens dos caminhões na balança rodoviária) seleciona de forma aleatória qual caminhão de-

Com estes dados, pode-se dizer que após a aplicação da rotina de padronização de carga, reduziu-se em 73,04% a diferença entre a média de transporte
em relação ao estabelecido como ideal, já que esta diferença era de 3,28% e
passou a ser 0,88%. Em todos os meses do ano após a padronização foi constatado ganho no valor de carga média quando comparado com o ano anterior.
Em análise aos dados de dispersão absoluta, foi calculado um desvio padrão
de 2,07. O mês que registrou o maior desvio padrão foi o mês de março com 2,22.
Quando comparado com o ano antes da padronização, reduziu-se o desvio
padrão em 4,6%, já que foi registrado primeiramente um valor de 2,17. Outra redução constatada foi o valor da variância dos dados. Tivemos uma variância de
4,29 enquanto que anteriormente ela foi de 4,72, ou seja, uma redução de 9,11%.
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Em análise ao histograma calcula-se que 36,84% das cargas pesadas
estavam entre 36 e 38 toneladas, 5,28% maior que o registrado no ano antes da padronização (31,26%), um aumento de 17,86%. Além da captura
deste ganho, o número de registros de cargas com 30 toneladas, ou menos,
caiu de 37 registros para um total de 6 registros, uma redução de 83,78%.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

JUNDU

Redimensionamento da frota amplia produção

A Mineração Jundu tem em sua operação 75 equipamentos móveis de
mina entre caminhões, escavadeiras, pás carregadeiras, tratores de esteira,
motoniveladoras, perfuratrizes, compressores, draga e caminhões de apoio.
Desde 2013 foi implantado um plano de substituição de equipamentos que prevê janelas de reposição programada.
Os equipamentos móveis estavam com vida útil avançada e apresentavam condições para operar. O plano foi fundamental para o aumento
de produtividade e redução de custo, pois os equipamentos estavam defasados tecnologicamente.
O plano considera indicadores como horas trabalhadas, custo de manutenção, inadequação ao serviço e obsolescência tecnológica. Esses indicadores sinalizam a entrada na janela de substituição. Quando o equipamento entra na janela, estes indicadores são avaliados e se ainda
apresentarem boa performance, opera mais um tempo. Mas no período
onde termina a janela, o equipamento é trocado de qualquer forma.
Na substituição de equipamentos são feitas análises técnicas e financeiras onde são avaliados valor do investimento X custos de operação. Estas análises deram início ao aumento de capacidade da frota de carregamento e transporte de minério na Mineração Jundu.
A substituição dos equipamentos na janela de troca por aqueles de
maior capacidade teve início em diversas minas:
• 2013 na unidade de São Joao Del Rei
• 2015 na unidade de Bom Sucesso do Itararé
• 2016 e 2017 na unidade de Analândia
• 2017 e 2018 na unidade de Descalvado
No trabalho na unidade de Analândia, obteve-se uma redução de
custo e aumento de produtividade mais expressivo da Jundu.
O processo de otimização na unidade de Analândia
A unidade de Analândia tem 84 empregados e em 2016 foi produzido 1.220 Kton de areia de vidro, fundição, frac, filtro e sílica moída.
O minério para produção de areias industriais é proveniente de uma
mina própria com lavra a céu aberto e por bancadas.
A lavra é feita por desmonte mecânico com escavadeiras. O transporte de minério numa distância aproximada de 1,5 km até a moega de alimen-
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tação da usina ou pátio de estoque é realizado por caminhões rodoviários.
A Mineração Jundu trabalha com o WCM – World Class Manucfacturing –, que é um programa de gestão de classe mundial e tem pilares de
eficiência industrial, confiabilidade, desenvolvimento de pessoas, segurança e meio ambiente. No programa são feitos projetos de green belt e
yellow belt que duram aproximadamente três meses, onde são utilizados
roteiros de eficiência em grupo, re-layout e redução de quebras. Nestes
projetos a equipe busca a melhor performance da operação, reduzir custos e aumentar a segurança. O WCM é um programa que ajuda a quebrar
paradigmas e atingir metas desafiadoras.
Na unidade Analândia houve uma grande mudança na operação de mina.
Além da mudança de porte dos equipamentos, houve uma mudança de cultura. A
mina operava em função da alimentação da usina que tem 450 t/h, ou seja, se limitava a esta capacidade, mesmo tendo equipamentos para 800 t/h de produtividade.
Quando foi aumentada a capacidade da frota, a equipe não estava acostumada a usar toda a capacidade dos equipamentos, pois a movimentação
da mina estava limitada à capacidade de alimentação da usina. Através de
projeto de green belt foi criado um estoque intermediário entre mina e usina
que permitiu aumentar a produtividade; e ampliar a capacidade de produção
dos equipamentos de transporte (caminhões) e escavação (escavadeira).
Para treinar a equipe focamos três aspectos:
• A operação dos caminhões dolly de 80 t na mina tem certa complexidade para dar marcha ré e precisa de boa pista para se locomover. Os motoristas levaram tempo para adquirirem habilidade na operação.
• Na operação de uma escavadeira, tivemos apoio efetivo da Liebherr com
treinamentos na fábrica e “on the job” - para o melhor posicionamento da
máquina com relação ao caminhão e obter a melhor performance.
• A supervisão precisa estar focada em manter uma boa condição de pista
e drenagem de mina.
Um time envolvido é fundamental para o sucesso desta operação.
Mudanças
• A produtividade da mina ficou desvinculada da usina com a criação de
um estoque intermediário.
• A operação de escavação de minério passou de uma escavadeira Komatsu PC350 de 35 t para uma Liebherr R964 de 60 t, aumentando a produtividade de 800 t/h para 1.100 t/h.
• A frota de transporte de minério passou de 4 caminhões de 26 t em 3
turnos e para 3 caminhões de 40 t equipados com dolly semirreboque de
40 t, formando conjunto de 80 t, e 2 caminhões de 26 t - em um turno no
horário administrativo.
Esta troca por equipamentos de maior porte foi gradativa. Quando os
equipamentos entravam na janela de substituição no fim de vida útil, já se
adquiria um equipamento novo de maior porte. Este processo de aumento de capacidade deu início em 2015.
Em 2017 obtivemos o ganho mais expressivo de produtividade, pois
o conjunto de equipamentos de alta performance estava completo: 1 escavadeira R964 (1.100 t/h) e 3 caminhões dolly (350 t/h cada).
A Mineração Jundu sempre busca o equipamento de maior capacidade
sendo ele nacional, pelo histórico de uma boa relação custo benefício.
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Resultados
Com o aumento da capacidade da frota e os trabalhos de WCM os
resultados foram os seguintes:
1. Redução de turnos de trabalho: a operação em Analândia passou de segunda a sábado em 3 turnos para segunda a sexta no turno administrativo
2. Redução do quadro de pessoal da mina
3. Aumento da produtividade da MINA
Conclusão
Para se obter excelência operacional com expressivos aumentos de
produtividade tem-se dois pontos importantes:
1. Investimento certo de acordo com o porte da sua operação
2. Um sistema de gestão forte como o WCM que nos permite obter
os melhores resultados e redução de perdas.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

NEXA RESOURCES

Autor: Angelo Afonso está na mineradora desde 2012, onde exerce a função
de gerente de operações das sete unidades industriais localizadas nos estados
de SP, MG, RS, SE e SC - Mineração Jundu

Análise de vibrações induzidos por
desmonte de rocha no subsolo

A unidade de Vazante, produtora de Zn, pertencente à empresa Nexa
Resources, localizada no estado de Minas Gerais, desenvolveu um trabalho de pesquisa de monitoramento de detonações de slot entre os anos
2016 a 2017, com apoio de consultoria especializada, a empresa MecRoc,
a fim de investigar e quantificar os danos causados ao maciço rochoso
pelas detonações na mina subterrânea.
O trabalho consistiu na coleta de dados de vibrações causadas pelas
detonações de slots através de geofones, interpretação dos sismogramas gerados para identificar desvios operacionais no desmonte e quantificar a atenuação das ondas no maciço rochoso.
O resultado do trabalho foi, além do diagnóstico de fatores que impactam a qualidade das detonações de slots, a curva de atenuação do
maciço rochoso característico da mina de Vazante. Estes auxiliam a equipe
de Operação de Mina e Mecânica das Rochas a melhorar a qualidade do
desmonte, estimar a zona de dano causada pelas detonações, bem como
a otimização de sistema de suporte em galerias próximas às regiões de lavra, obtendo excelência operacional e segurança para a atividade mineira.
O monitoramento de vibrações, utilizando geofones (sensores de velocidade), permite aprimorar o entendimento em detalhe da detonação,
devido à possibilidade de quantificar os níveis de velocidade de partícula
que provoca a detonação de uma carga de explosivo conhecida, além de conhecer a eficiência relativa de cada carga, sua interação com as cargas adjacentes e o comportamento geral do plano de fogo com o maciço rochoso.
As vibrações produzidas pela detonação e o conhecimento das propriedades geomecânicas do maciço rochoso, permitem estimar a probabilidade de ocasionar danos no maciço sobrejacente. Os altos níveis de vibração ocasionam danos ao maciço, produzindo novas fraturas ou reabrindo
descontinuidades pré-existentes. A vibração, neste contexto, pode ser considerada como um esforço ou deformação do maciço rochoso.
Para buscar entendimentos básicos do comportamento das vibrações
na litologia Brecha Dolomítica, realizaram-se oito campanhas de instrumentação sismográfica em desmontes confinados ascendentes e descendentes (slots). Para cada campanha se utilizou três sismógrafos de engenharia, instalados em distintas distâncias, pré-definidas pela equipe de
Mecânica de Rochas e Planejamento da Nexa Resources.
Pelos sismogramas, foi possível compilar os dados dos pulsos como
pontos, gerando uma curva de atenuação global dos ensaios.
Ao filtrar os pulsos gerados por detonação, foi obtida uma curva de atenuação logarítmica com coeficiente de correlação equivalente a 0,73, onde
demonstra uma boa correlação matemática da distribuição com a tendência
esperada e apresenta a mesma tendência da nuvem de pontos dos dados

Exemplo representado em perspectiva de uma galeria onde foram feitos
monitoramentos em diversas distâncias a partir da detonação do slot

adquiridos. Um fator relevante para a alta correlação dos dados foi a utilização
de espoletas eletrônicas, que permite melhor controle de vibração.
A partir destes dados, foram obtidos os coeficientes de atenuação locais da rocha e então foi calculada a velocidade de partícula mínima igual
a 169,23 mm/s, que é possível causar danos no maciço rochoso.
O resultado do trabalho foi a definição de um ábaco que correlaciona
Kg explosivo x distância x vibrações. O mesmo está sendo usado pela
operação, como um guia de bolso no momento dos carregamentos e sob
orientação do planejamento de mina. A partir deste ábaco, é possível prever a zona de dano causada pelo desmonte de slots; e, também, otimizar
o sequenciamento de sistemas de suporte para lavra, danos em galerias e
interseções e, consequentemente, melhorar a flexibilidade operacional e
segurança nas atividades mineiras.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Autores: Felipe Goes Lima, engenheiro de minas, é gerente de serviços técnicos,
Rafael Maurin Gritti é engenheiro de minas, e André Rezende Rati é engenheiro de Minas - Nexa Resources Vazante; Luiz Cláudio Galrão Cout, geólogo, é
consultor de mecânica das rochas - CG Couto Geotecnia; Alexandre Gontijo, engenheiro de Minas e mestre em geomecânica, e Arthur Matos, engenheiro de
Minas - MecRoc
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Aumento de recuperação de nióbio contido na escória

A Niobras é uma empresa do grupo China Molybdenum Internacional (CMOC), que extrai e beneficia minério de nióbio, e transforma o concentrado de pirocloro em liga de ferro–nióbio em seu site situado em Ouvidor (GO), sendo este o produto final comercializado.
O minério extraído na Mina Boa Vista, situada no município de Catalão
(GO), é concentrado por meio de etapas de flotação em três plantas. O concentrado é lixiviado em ácido clorídrico e soda cáustica, secado em forno rotativo, e o óxido de nióbio é reduzido por meio de aluminotermia em bateladas.
No processo de redução, em cada batelada, são gerados, em média e em
massa: 48% de escória com Nb ≤ 0,5% (escória pobre), 17% de escória com 0,5% <
Nb ≤ 3% (escória rica) e 35% de liga de ferro nióbio (produto). A escória rica é submetida a um circuito de concentração gravimétrica, chamado URL (Unidade de Recuperação de Ligas) que tem o objetivo de recuperar o nióbio contido nesta escória.
Até novembro de 2016, a URL operava com baixo desempenho, principalmente nas variáveis tempo de operação (disponibilidade física e utilização) e recuperação metalúrgica de nióbio; e o projeto de melhoria, utilizando a ferramenta PDCA/ MASP (Metodologia de Análise e Solução de
Problemas), foi iniciado focando nestas duas variáveis.
Como resultados do trabalho, em 2017, houve um aumento de mais de
250% e 300% no tempo de operação do circuito e recuperação metalúrgica
do nióbio contido na escória, respectivamente. Com isso, houve um aumento
de 2% na produção de nióbio ou US$ 3,5 milhões de aumento de EBTIDA.
Planta tailings
A planta tailings iniciou suas operações em agosto de 2008, com o
objetivo de recuperar Nb2O5 dos finos do rejeito (< 150#), gerado nas
plantas de concentração de fosfato da Copebras. Este rejeito alimenta a
planta tailings com um teor médio de 0,50% de Nb2O5.
As etapas principais do processo são: classificação por hidrociclones, moagem, deslamagem, flotação de sílica, separação magnética e flotação de nióbio. Estas etapas são similares, em termos de processo e operação, às etapas
da planta Boa Vista. Elas diferenciam em termos de capacidade de produção.
O controle da operação da flotação é realizado por um sistema de
controle especialista avançado, que toma decisões para alcance das metas de qualidade e produção sem a intervenção do operador.
O concentrado final é bombeado para planta de lixiviação. A planta tailings é responsável por 15% da produção de nióbio da Niobras.
Lixiviação e calcinação
A lixiviação tem como objetivo adequar o teor de fósforo às especificações definidas através dos conceitos de dissolução seletiva.
O concentrado proveniente da flotação de pirocloro alimenta filtros-tambor e o concentrado filtrado é direcionado a um silo. As reações
são realizadas por batelada, em reatores com agitadores, adicionando-se água e uma quantidade de soda já calculada de acordo com os teores das impurezas contidas no concentrado produzido. A partir daí, o
concentrado é enviado para outro filtro onde o material cai num silo
que alimenta o forno calcinador.
A calcinação tem como objetivo a queima de alguma matéria orgânica contida no concentrado e a eliminação da umidade e da água de
cristalização, garantindo as especificações que a metalurgia necessita
para realizar as reações aluminotérmicas, além de assegurar que estas
não sejam explosivas por excesso de água.
A temperatura interna do forno varia de 500 a 600º C e a sua alimentação gira em torno de 4,5 t/h.
Os gases e poeiras provenientes da queima são conduzidos a um
ciclone, onde o overflow segue para um filtro de mangas e o underflow
retorna como carga circulante.
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O produto do forno passa por um resfriador rotativo que possui as
paredes externas em contato com uma corrente de água e é descarregado por uma calha em um elevador de canecas, que abastece dois silos. Daí o material é embalado em big bags com capacidade de 1.850
Kg, e segue para metalurgia.
O produto da calcinação recebe o nome de concentrado final. Baseado nos teores de seus óxidos calcula-se a quantidade de alumínio e
fluxos de calor para uma adequada redução aluminotérmica.
Metalurgia
A redução de Nb2O5 e Fe2O3 em Fe-Nb é feita por reação aluminotérmica. O processo é realizado em bateladas, em cadinhos com uma
mistura homogeneizada de concentrado proveniente da calcinação, salitre do chile, cal, fluorita, minério de ferro e pó de alumínio, sendo este
último o elemento que gera calor e energia para que ocorra a redução.
Cada reação dura de 10 a 15 minutos e produz 1,25 t de nióbio, em formato cilíndrico chamado de “botão de liga”.
No final desta reação, a liga de Fe-Nb, que é mais densa, desce até
o fundo do cadinho, enquanto a escória, que é mais leve, flutua sobre a
liga. Por gravidade, a escória, em estado líquido, é vazada para o outro
recipiente e é separada da liga.
Após o resfriamento, os botões de liga são submetidos à limpeza
manualmente e por jato de granalhas.
Britagem de liga e expedição
Após a limpeza, os botões de liga são fragmentados em um circuito
de britagem e classificado por tamanho em peneiras de acordo com a
demanda dos clientes. Basicamente, a granulometria do produto final é
dividida em: grossos - 10 - 30 mm, 10 - 50 mm, 5 – 30 mm, 5 – 50 mm;
intermediários - 3 - 15 mm; e finos - 1 - 5 mm e 0 - 2 mm.
Em relação à qualidade química, a liga FeNb contém basicamente:
65% de nióbio, 30% de ferro e 5% de contaminantes (onde as quantidades máximas de acordo com as especificações padrão exigidas são: Silício ≤ 3%, Alumínio ≤ 1%, Tântalo ≤ 0,5%; Fósforo ≤ 0,2%; Enxofre ≤
0,1% e chumbo ≤ 0,2%).
Cada produto é direcionado para silos de armazenagem e a partir
daí para um circuito de embalagem. O tipo de embalagem depende da
demanda dos clientes. Na Niobras os produtos podem embalados em
big bags de 1 t, tambores de 250 kg e em latas de 10 e 20 lbs.
A produção é expedida da planta por caminhões rodoviários até o
Porto de Santos, acondicionada em containers e embarcada em navios
até os clientes na Ásia, Europa e Estados Unidos.
O processo de separação da escória e o botão de liga não é perfeito. Parte da escória fica impregnada na superfície superior dos botões
de liga e é resfriada juntamente com os botões. Antes de serem alimen-

tados na britagem de ligas, os botões são completamente limpos e não
podem estar contaminados com escória. A primeira limpeza ocorre manualmente, após o resfriamento e é complementada com uma segunda
limpeza numa cabine de jato de granalha.
A escória produzida nesta limpeza corresponde a 17% da massa total gerada no processo aluminotérmico e tem um teor de nióbio que varia de 0,5 a 3%. Este nióbio é recuperado, por concentração gravimétrica, em uma unidade de recuperação de liga, a URL.
O circuito da URL compreende as etapas de britagem em um britador de mandíbulas e um de impacto, moagem em um moinho de barras em circuito fechado com hidrociclones, concentração gravimétrica
por jigues e concentração gravimétrica por espirais.
Conclusão
Com as causas principais definidas, o grupo de trabalho, com base

VALE

Autores: Joselito Dásio da Silva, engenheiro de minas, gerente de produção;
Daniel Caixeta, engenheiro químico, especialista em processos metalúrgicos;
Daniel Gonçalves, engenheiro químico, coordenador de produção; e Gilberto
Cesar, engenheiro de produção - CMOC

Uso de minério de manganês sílico
carbonatado para produzir liga de FeSiMn

O objetivo deste projeto foi a viabilização da produção da liga FeSiMn da Vale
Manganês nas unidades de Minas Gerais, usando o minério de manganês de Morro da Mina, localizada em Conselheiro Lafaiete (MG), doravante chamado MnMM.
A Vale Manganês possui plantas de ligas de manganês em Barbacena
(MG) e Ouro Preto (MG), especializadas na produção de FeSiMn com capacidade de 120.000 t/ano. A liga é produzida em fornos elétricos e o
consumo de energia é na ordem de 4.250 Kwh/t.
Normalmente, para a produção de FeSiMn, o minério MnMM representa 50% da carga, os outros 50% são compostos por minérios das
minas da Vale em Carajás e Urucum.
Em função do ritmo passado de produção das unidades de MG, o consumo de
minério MnMM era de 140.000 t/ano, o que otimizava o custo da produção na mina.
Problema
Em 2015 houve redução de 50% da produção de ligas devido ao fim
do contrato de energia elétrica e pela redução da demanda no mercado
interno, o que levou ao desligamento da planta de Ouro Preto.
O consumo de MnMM reduziu-se a um nível que não otimizava mais
o custo de produção. Por se tratar de um minério com 30% Mn, era inviável compensar a redução do consumo local com exportação. Para retomar
custos otimizados, seria necessário dobrar o consumo em Barbacena, um
desvio significativo em relação à prática normal.
O manganês no minério MnMM está na forma de carbonato, MnCO3,
sendo que, na maioria dos minérios, o Mn está na forma de óxido, MnO2.
Enquanto a redução de MnO2 à forma MnO (1) é exotérmica, a decomposição do MnCO3 em MnO e CO (2) é endotérmica, conforme abaixo.
1)

nos dados históricos e observações levantados, decidiu priorizar as ações
no tempo de operação do circuito que trata a utilização e a disponibilidade física do circuito e nas variáveis de processo para melhorar a recuperação metalúrgica do circuito.
Foi estabelecido um programa de manutenção preventiva para o circuito e uma grande parada de manutenção foi realizada para eliminar o
“backlog” existente.
Foi designado um engenheiro de produção responsável pela operação
e processo do circuito e uma equipe de operadores dedicada de maneira
que o circuito esteja apto a operar 24 horas por dia e sete dias por semana.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

MnO2+ CO= MnO+ CO2
∆H°298 = -148,10 kJ

2)

MnCO3+C=MnO+2CO
∆H°298 = +289,00 kJ

O aumento do uso de carbonato aumenta o consumo de energia e
reduz a produtividade.
Solução proposta
O incremento do MnMM em cerca de 50%, com os parâmetros atuais, significaria um aumento adicional do volume de escória gerada na produção da liga,
que acarretaria no aumento do consumo de energia e distúrbios no processo.
Foram realizadas alterações dos parâmetros de basicidade de 0,5 para 0,85,
e o % Mn da escória de 10% para 7% ,de modo a manter o volume de escória.
%CaO+%MgO
A basicidade da escória é dada pela fórmula

%SiO2 .

Um fator importante a ser considerado é que a resistividade elétrica

determina a tendência que uma carga mineral aumenta ou diminui a distância entre a ponta do eletrodo e a soleira do forno, fixados o comprimento de eletrodo e a relação entre a tensão e corrente elétrica de trabalho. Quanto menor a distância entre a ponta do eletrodo e a soleira do
forno, melhor o rendimento térmico.
Em fornos elétricos, resistividade elétrica da carga e cinética das reações são mais importantes que a termodinâmica das reações na determinação dos rendimentos térmicos de consumo de carbono do forno.
Avaliação da solução
Abaixo, apresenta-se uma comparação entre os parâmetros de processo de uma carga convencional, com uma carga no qual se elevou o
consumo do minério MnMM.
CONVENCIONAL

PROPOSTO

Minério MnMM %

57

100

Minério Carajás e Urucum %

43

0

Energia elétrica MWh/t

Aumento de 9%

Produtividade t/h

Redução de 6%

Pelo lado negativo, houve aumento de 9% no consumo de energia e
perda de 6% na produtividade dos fornos de ferroligas.
Pelo lado positivo, o aumento do uso do minério MnMM trouxe:
• Aumento de 80% na produção da mina, o que reduziu os custos unitários em cerca de 29%.
• Nos fornos, diminuição da concentração volumétrica da carga de redutores, melhorando a resistividade da carga.
• Aporte de MgO e CaO necessário ao processo, o que compensa em parte as reações de decomposição do MnCO3, pois dispensa o uso de calcário.
O indicador de impacto econômico da alteração de cargas é a Margem de Contribuição Específica (MCE). Ele permite a comparação de lucro
marginal entre duas cargas com níveis diferentes de eficiência energética
e de produtividade. A MCE é definida como:
MCE

R$

KWh

=

R$

(PV - CV) t
(CEE)

KWh
t

PV = Preço de Venda da liga / CV = Custo Variável da liga / CEE = Consumo Específico de Energia

No caso em questão, a MCE com uso de 100% de MnMM implicou
num aumento da MCE em 8% em relação à carga mineral convencional.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Nelson Jannotti, engenheiro especialista, e Wagner Dias, engenheiro
de processos - Vale
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KINROSS

Aplicação de dados geometalúrgicos
na previsibilidade de produção de ouro

Mina Morro do Ouro e seus perfis litológicos
Durante o processo de beneficiamento do ouro, mudanças na recuperação ocorrem devido as diferentes frentes de lavras alimentadas. A mitigação
pode ser realizada com um mapeamento metalúrgico das áreas, ou seja, geometalurgia. Detectado uma região de baixas recuperações, o planejamento
de lavra pode utilizar de ferramentas como diferentes blendagens para minimizar o impacto na recuperação. Além disso, com informações geometalúrgicas aderentes, é possível ter uma previsibilidade coerente da produção de
ouro. O objetivo deste artigo é apresentar um exemplo prático de aplicação
de dados geometalúrgicos a fim de minimizar riscos técnicos ou operacionais
na planta de beneficiamento, além da predição em produção de ouro.
A extração de ouro na Mina Morro do Ouro iniciou-se em 1987 com o minério superficial oxidado. Com o aumento de produção e o aprofundamento
da cava, a usina passou por expansões visto que o Bond Work Index aumentava
e os teores no minério oxidado eram baixos. Em 1998 foi construída uma nova
usina de beneficiamento para minérios com alto WI, como os sulfetados.
A rocha predominante no depósito trata-se do filito com foliações característica dessa rocha e presença de boudins de quartzo. Ao longo do depósito é possível observar também presença de veios com espessuras variáveis de quartzitos. O ouro encontra-se então distribuído em dois tipos de
filitos: alterado (oxidado – B1) e não alterado (sulfetado – B2). No primeiro
tipo nota-se uma coloração pálida em amarelo, mudando, na medida em
que se aumenta a profundidade, para uma coloração cinza devido a presença de material carbono. No filito não alterado a coloração é escura, permitindo a identificação visual de sulfetos, quartzo e carbonatos.
O ouro está mineralizado no filito, seja livre seja associado a sulfetos
como pirita (FeS2) e arsenopirita (FeAsS). Em 2016, o teor médio lavrado foi
de 0,438 g/t com uma recuperação na flotação de 80% e na lixiviação 89%,
totalizando 402.671 onças equivalentes para as duas plantas em operação:
Planta 1 e Planta 2.
A geometalurgia é a combinação de informações geológicas e metalúrgicas permitindo uma distribuição espacial ou geologica (domínios) e,
também, uma determinação prévia de parâmetros metalúrgicos. Usualmente são utilizados dados metalúrgicos como Bond Work Index (BWI), teste de
carga pontual (PLT), Drop-Weight Test (DWT), recuperação de flotação etc.
A aplicação da geometalurgia na Mina Morro do Ouro está associada a
dificuldade principalmente na previsibilidade do comportamento metalúrgico
no minério. Ao longo da operação das plantas de beneficiamento, observa-se
grande variação na performance em função do minério/região alimentado.
O objetivo desse trabalho é apresentar um exemplo prático de aplicação de dados geometalúrgicos de recuperação na flotação e lixiviação, no
planejamento de produtivo de ouro na Mina Morro do Ouro.
Análise
Ao final de cada mês é possível realizar a reconciliação dos teores de
ouro e recuperação. Essa prática é comumente realizada para validação dos
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teores de ouro do modelo geológico. Aplicação da determinação da aderência ou reconciliação da recuperação é uma importante avaliação, pois
através dela é possível uma validação dos procedimentos de testes. Os testes de lixiviação começaram a ser realizados em 2016 e, portanto, ainda há
poucas áreas cobertas de informações. A utilização dos testes de lixiviação
como comparação iniciou-se no mês de setembro.
Avaliando separadamente os meses, é possível verificar diferenças entre a
recuperação real e a reconciliada da geometalurgia. No mês de maio o material de uma área de recuperações baixas foi alimentada, provocando uma
queda brusca na recuperação da flotação na Planta 2. É importante ressaltar
que a área possuía deficiência em informações metalúrgicas. Em inspeção realizada na frente de lavra detectou-se uma grande quantidade de argilominerais. Com amostras coletadas na frente de lavra, testes padrão geometalúrgicos de flotação foram realizados comprovando a baixa recuperação do
minério e a necessidade de cobertura de toda a mina com informações.
Além da falta de informações no modelo de recuperação, as variações
de inventário de ouro no processo e as oscilações operacionais na planta industrial podem impactar na aderência da informação de geometalurgia. Assim, a validação anual se torna importante já que as diferenças mensais são
absorvidas e apresentam maior representatividade.
Considerando os dados de fechamento do ano de 2016, é possível calcular a produção estimada através das recuperações pela geometalurgia. A
produção realizada no ano de 2016 na Planta 2 foi de 311.552 onças. Para
cálculo da produção estimada, considerou-se a recuperação da hidro como
igual a realizada do mês de janeiro a agosto. A Produção Estimada pela geometalurgia foi de 328.810 onças, representando uma diferença com a produção realizada de aproximadamente 5%.
Conclusões
A aplicação do estudo de geometalurgia possibilita previsibilidade de
comportamento metalúrgico de minérios em escala industrial. Regiões de
baixa recuperação podem ser detectadas durante o planejamento de lavra
e mitigado o impacto como, por exemplo, através ações como a blendagem com regiões com boa recuperação.
Observa-se uma boa aderência entre os testes realizados no laboratório e os resultados da planta de beneficiamento. É relevante avaliar que os
testes são realizados em condições ideais, ou seja, condições controladas de
dosagem de reagentes, massa recuperada, porcentagem de sólidos e malha. Contudo, a rotina de operacional da planta industrial é diferente e apresenta interferências que podem impactar no resultado final de recuperação.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Heitor Baeta, engenheiro de processo; Alvimar Sousa, chefe de departamento de Desenvolvimento Tecnológico; e Getúlio Júnior, gerente de desenvolvimento tecnológico - Kinross Gold Corporation

CSN

Atualização tecnológica melhorou performance
e disponibilidade das retomadoras

Esse trabalho tem como objetivo informar as melhorias que possibilitaram o aumento da performance e disponibilidade das retomadoras de
pátio, responsáveis pela alimentação da usina de classificação da mineração Casa de Pedra de Congonhas (MG).
Após a entrega das retomadoras para as equipes de manutenção e operação, foram necessárias à implantação de melhorias nas máquinas para alcance
do valor da taxa nominal de produção e aumento da disponibilidade física. O
modelo das retomadoras é de ponte, com capacidade de produção 5.000 t/h.
Inicialmente foi realizado um teste de performance das retomadoras
e identificado uma taxa de produção média de 3.685 t/h, deixando de
produzir 1.315 t/h. Comparando se a outras retomadoras de pátio, algumas possuem a produção nominal de 1000 t/h, equivalente a essa perda.
No processo de retomada era necessária, além das retomadoras, a utilização
de hoppers para abastecimento da usina, o que aumentava o custo de produção.
Para melhoria da performance das retomadoras foram ajustados os
pontos abaixo:
- Automatização da máquina, permitindo o trabalho sem operador
- Controle de taxa automático, bastando inserir o valor de produção desejado e a máquina produz
- Ajuste da translação da máquina em automático
- Ajuste da movimentação do carro da roda de caçambas (trolley)
- Ajuste dos limites de translação do trolley
- Ajuste dos ancinhos
- Padronização das pilhas
- Desenvolvimento de lógica
Com a implementação das modificações descritas acima, foi possível
alcançar o valor nominal de produção das retomadoras.
Quando se aumenta a produção de equipamentos uma dificuldade é
garantir que a disponibilidade não seja reduzida. Neste trabalho foram implementadas outras melhorias de elétrica, mecânica e automação que permitiram o aumento da performance com o aumento da disponibilidade.
Havia a quebra constante das rodas buggies. Em dois anos foram trocadas
64 rodas buggies - cada roda possui um custo de R$ 12.000, somada a perda de
produção do equipamento. Para controle deste modo de falha crônico foi realizado o controle de fornecedores, troca periódica preventiva e alteração do projeto
do sistema de lubrificação. Desta forma, a troca corretiva foi drasticamente reduzida e o custo com substituição de rodas buggies foi reduzido em 58%.
Em 24 meses foram trocadas 217 facas, com um tempo médio de
funcionamento de 45 dias. Após testes e alteração dos fornecedores, o intervalo passou de 45 dias para 140 dias.
Os tirantes responsáveis pela fixação do cabo de aço de movimentação do trolley (conjunto de duas rodas de caçambas) apresentava constante quebras. Este modo de falha aconteceu oito vezes desde o início de
operação das máquinas. Para eliminação deste problema foi elaborado um
novo projeto e correto dimensionamento.

Houve a quebra da carcaça de três redutores das rodas de caçambas. Foi realizado uma análise de falha e detectado problemas de
manutenção. Foi então implementado as medidas de controle e a falha não voltou a acontecer. O custo de cada carcaça era de R$ 40.000
mais a perda de produção do equipamento.
Foi identificado excesso de desalinhamentos nos modos de
operação automático e manual. Foi desenvolvido um controlador automático proporcional integral para realizar controle de
velocidade do lado fixo da máquina, revisada e adequada à lógica para controle de avanço e desalinhamento da máquina, e
eliminada a zona morta dos sensores de desalinhamento.
Com a implementação desta melhoria foi possível obter os
seguintes resultados:
- Eliminação de paradas da máquina por desalinhamento
- Redução no tempo de transferência de máquinas
- Aumento da disponibilidade
- Impedimento da operação da máquina desalinhada
Devido a baixa memória disponível para a realização de alterações
no programa de CLP, era necessário realizar parada da máquina para
implementar as modificações.
Foram atualizados firmwares e substituída CPU do CLP do modelo
651-60 pela 652-60 e realizado download full do programa.
Com a implementação desta melhoria foi possível eliminar a necessidade
de parada da máquina a cada modificação da lógica que fosse necessária.
Observando-se a dificuldade dos operadores para operar o circuito
de retomada em alguns momentos devido à falta de informações e/ou
necessidade de troca constante de telas, foram inseridas as seguintes indicações e comandos na tela da retomada: controle de pause via sala de
controle para as retomadoras, indicação de média de nível, somatório da
taxa de saída de todas as linhas em funcionamento, número de linhas funcionando das classificações e distância entre retomadoras, indicação e comando para o AC209A. Todos os alarmes e algumas operações das retomadoras também foram colocados na sala de controle central.
Com a implementação desta melhoria foi possível obter a operação
das retomadoras através de uma sala de controle central, não havendo a
necessidade de um operador na cabine da retomadora durante todo o
período de operação.
Realizado o desenvolvimento e criação de telas para acompanhamento
das informações das retomadoras 26-RT-202 e 26-RT-203 no PI-ProcessBook.
As telas contemplam informações de corrente e velocidade dos inversores da
translação, enrolador de cabos, roda de caçambas 01 e 02 e do trolley.
Contempla também os dados de set point de passo e taxa, balança
virtual, alimentação da usina via 26-TC-23, posição da translação 01 e 02,
identificação do pátio em que a máquina está retomando, informações
do bero, sentido do trolley, distância entre as duas retomadoras, ângulo
de alinhamento e estado dos transportadores 26-TC-21/26-TC-22, estado dos motores da translação e do enrolador de cabos, e gráficos das
informações principais nas últimas oito horas. A criação das telas permitiu o acompanhamento on line das informações das retomadoras 26RT-202 e 26-RT-203 via acesso PI-ProcessBook.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Autores: Marcelo Ferreira Gomes, coordenador de engenharia de manutenção
e planejamento; Tiago Eloi Dias Vieira, engenheiro especialista em manutenção; Robson Leonardo Alves Rodrigues, engenheiro de desenvolvimento sênior
em automação; Verônica Aparecida de Oliveira, engenheira de desenvolvimento pleno em automação; e Rafael Vinicius Pereira Paula, engenheiro de desenvolvimento júnior em mecânica - CSN Mineração
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Menor tempo de manutenção de pneus na frota
de produção equivale à compra de um caminhão

O pneu é um item representativo em termos de custos. No ano passado, foi responsável por 5% do custo da operação de mina e de disponibilidade física da frota de transportes, onde impacta em média 4% do
tempo de equipamentos parados.
Tanto sua confiabilidade quanto o processo de manutenção da borracharia afetam diretamente o resultado de custos e produção da empresa. Assim, buscou-se um estudo que consiste em verificar, ao mesmo
tempo, as condições do processo de borracharia e operação da mina,
com o objetivo de reduzir o impacto do tempo das corretivas.
Foi realizado brain storming e pesquisa bibliográfica de campo para alcançar as melhores práticas da manutenção corretiva/preventiva/inspeção.
Constatou-se que havia oportunidades sobre o processo de manutenção da borracharia e sobre a inspeção, assim como na abordagem e
apoio aos operadores de caminhões.
O estudo de gestão e desempenho da manutenção em pneus de
caminhões de transporte de minério na mina de bauxita da Mineração
Rio do Norte (MRN), em Porto Trombetas (PA), resultou na redução de
impacto sobre a disponibilidade física da frota de 4,0% das horas calendário para frota de caminhões, o que equivale em média a 1.897h de
manutenção corretiva.
Identificou-se a necessidade de reduzir o impacto de manutenção
corretiva em pneus sobre a disponibilidade física da frota de caminhões
por meio da avaliação do processo global. Baseada no perfil de perdas,
histórico e experiência, a equipe atuou para minimizar as horas improdutivas no processo e desconexões no fluxo de execução logística de
materiais que inseriam diariamente perdas de tempo.
A partir destes dados, foi levantado o seguinte desafio: reduzir o impacto da manutenção corretiva de pneus sobre a DF de caminhões de
produção, de 4,0% para 2,72%, em 12 meses. A meta foi proposta por
meio de análise estatística, considerando o primeiro quartil das amostras
- sendo uma meta desafiadora, porém estatisticamente possível.
O escopo do projeto inclui caminhões da operação de mina com
foco em transporte de minério. As premissas foram que o KPI seja baseado nas horas de manutenção corretiva de pneus em relação às horas
calendário programadas para frota; as horas de manutenção corretiva
de pneus foram contabilizadas através do sistema ERP Totvs 12.

FROTA DE CAMINHÕES DE PRODUÇÃO
Scania 10X4 480hp
Pneus 1200R24
64 veículos

Solução implementada
O trabalho foi feito dentro da metodologia TLS, utilizando as ferramentas do Lean Six Sigma como base para solução de problemas. Houve a participação de profissionais da operação da borracharia, da operação da mina e da área de estratégia e gestão.
TLS é a combinação das metodologias da Teoria das Restrições, Lean
e Seis Sigma, a fim de criar sinergia dos processos de melhoria contínua,
focando no atingimento do ótimo global e não somente no ótimo local.
Característica principal desse programa é tornar o fluxo de produção mais
“puxado” e menos “empurrado”, trabalhando de acordo com a demanda
do cliente, assegurando que seja produzido o que “é necessário” somente,
sem excessos e com controle de pulmões (estoques intermediários).
Os dados estatísticos foram tratados e estudados, analisando-se
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possíveis cenários. Em seguida, foi realizado brain storming e definidas
ações divididas em dois grupos: alto impacto e baixo esforço; alto impacto e alto esforço.
Após realizada as análises e ações, foi monitorado o KPI do projeto.
Ao verificar o resultado, percebe-se que o projeto teve sucesso e
que reduziu um impacto que antes era de 4,0% para apenas 2,1%.
Este resultado equivale a reduzir a aquisição de uma unidade de caminhão que estava prevista no plano de investimento de 2018. As horas
que anteriormente eram destinadas a manutenção dos caminhões na
borracharia serão transformadas em horas disponíveis para a operação de
transporte de minério, evitando assim a aquisição deste caminhão.

Resultados
• Aumento da frequência de inspeções dos pneus e, com isto, conseguir
uma ação preventiva do problema.
• Aumento da capacidade intelectual da equipe, realizando nivelamento
de conhecimento entre todos os turnos - onde foi realizado treinamento
e melhorado o atendimento ao longo dos turnos.
• Priorização de trabalhos, com a equipe focada no atendimento dos
equipamentos conforme o grau de dificuldade de liberação do mesmo,
determinando o mais fácil para o mais difícil.
• Ajuste dos níveis de estoque de pneus, definindo os máximos e mínimos para evitar que faltem pneus para atendimento dos equipamentos.
• A equipe de operação passou a realizar inspeção visual e mecânica dos
pneus enquanto o caminhão é abastecido.
Conclusão
No primeiro ciclo do projeto, após 2 meses de implementação das
ações, os resultados alcançados foram:
• Aumento da sinergia entre operação e manutenção.
• Aumento da disponibilidade física dos equipamentos, devido ao menor tempo de paradas motivadas por pneus.
• Menor necessidade de aquisição de novos caminhões, onde foi possível
reduzir a aquisição de 1 caminhão, totalizando o valor de R$ 959,6 mil.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Takehiro Moraes, engenheiro pleno do Departamento Operação
Mina; Roney Farias, engenheiro do Departamento Manutenção de Equipamentos, Pneus e Infraestrutura; Duan Santos, gerente técnico da seção Manutenção, Lubrificação, Abastecimento e Subconjunto; Odirley Amaral, gerente técnico da seção Operação Mina; Francisco Bentes, mecânico III da seção
Manutenção, Lubrificação, Abastecimento e Subconjunto; e Raimundo Mota,
mecânico III da seção Manutenção, Lubrificação, Abastecimento e Subconjunto
- Mineração Rio do Norte (MRN)

RIO DESERTO

Proteção do eixo excêntrico
das peneiras

O beneficiamento da unidade Mina
Cruz de Malta, da Rio Deserto, SC, possui o circuito de finos, circuito este que
possui 14 peneiras que utilizam eixo excêntrico. Os eixos das peneiras giram a
1.700 RPM para desaguar o material e
a-gregam 10% na recuperação do minério, acrescentando cerca de R$
1.400.000,00 no faturamento da unidade.
Os eixos excêntricos possuíam proteção ineficiente, podendo gerar um acidente grave ou fatal, que impediam a manutenção e o acompanhamento da operação. O não atendimento
das normas regulamentadoras, além de multas em fiscalizações, poderia provocar a interdição do equipamento. Todas as formas executadas de adequação até o momento tinham desvantagens e não solucionava
o problema de peso elevado (metálico), dificuldade de manutenção (peso), custo elevado (fabricação terceirizada) e quebra constante da proteção (vibração do equipamento).
O projeto propõe a instalação de uma proteção no eixo excêntrico evitando o risco de acidente,
utilizando uma cano de PVC rígido com alta resistência (10 kgf/cm²).
Foi implantada a proteção do eixo em todo o setor de circuito de finos, reduziu o risco de acidentes com a vibração do eixo excêntrico, padronização dos equipamentos perante NR12, realização de
operação e lubrificação do equipamento com segurança.
Para implantar este projeto, foram investidos R$ 355,92 por unidade de peneira com materiais e
mão de obra, totalizando R$ 4.982,88 para concluir as 14 peneiras do setor. A proteção foi desenvolvida na própria unidade. Com a instalação das proteções, o equipamento ficou mais seguro para realizar
a operação e lubrificação. Com este projeto concluído, foram atendidas as Normas Regulamentadoras
(NR), e evita-se a paralização do circuito finos, otimizando o processo produtivo.
Destaca-se que o beneficiamento da unidade Mina Cruz de Malta possui o setor de circuito de finos.
Ele é composto entre outros equipamentos, por peneiras de finos que utilizam eixos excêntricos, para gerar
a vibração do equipamento.
O conjunto de peneiras entre outros benefícios agrega em média 10% na recuperação do minério,
gerando mensalmente em média 5.400 toneladas de CE 4500 Finos (produto), equivalente a aproximadamente R$ 1.400.000,00 de faturamento para a unidade.
Porém, os eixos excêntricos das peneiras do circuito de finos possuem proteções ineficientes podendo gerar acidentes. Tendo em vista evitar o risco de acidentes, este projeto propõe instalar uma proteção
nos eixos excêntricos com material reaproveitado.
Todas as formas executadas de adequação até o momento tinham desvantagens e não solucionaram o problema.
• Peso elevado (metálico)
• Dificuldade de manutenção (peso)
• Custo elevado (fabricação terceirizada)
• Quebra constante da proteção (vibração do equipamento)
Situação Proposta
Instalar proteção no eixo excêntrico das peneiras do circuito de finos com material reciclado (cano
de PVC rígido). Este cano possui alta resistência (10 kgf/cm²).
Vantagens
• Reduzir o risco de acidentes com a vibração do eixo excêntrico.
• Padronização dos equipamentos perante NR12.
• Realizar operação e lubrificação do equipamento com segurança.
• Possibilitar ajustes operacionais.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: André Luiz Maravai é líder de beneficiamento; André Valentin Zanellato é mecânico de manutenção de beneficiamento; Clavius Forgiarini Nascimento é mecânico de manutenção de beneficiamento; Clésio Joaquim Machado é mecânico de manutenção de beneficiamento; e Juliano Rodrigues dos Santos é mecânico de manutenção - Rio Deserto.
Apoio: Rony Abatti, supervisor, e Jonathann N. Hoffmann, engenheiro de segurança do trabalho - Rio Deserto
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Adaptação no suspiro do tanque previne
perda de óleo da mineradora contínua

No processo de mineração por desmonte mecânico são utilizados
mineradores contínuos, os quais foram projetados para operar em inclinações máximas de 4° (quatro graus). A jazida de carvão da mina 101, pertencente à Indústria Carbonífera Rio Deserto, no município de Içara (SC),
possui condições geológicas muito diferentes das outras jazidas presentes
da região carbonífera sul catarinense, existindo várias áreas em que o
mergulho da camada de minério é acentuado, chegando a ter 15º, o que
dificulta muito as operações de lavra com os mineradores contínuos.
Por uma determinação judicial, a partir do ano de 2010, todas as minas subterrâneas de carvão abertas, nessa condição, devem realizar o desmonte do minério exclusivamente por meio mecânico, ou seja, sem a utilização de explosivos. Desse modo, a empresa teve de vencer dificuldades
de toda ordem para conseguir operacionalizar a lavra nessa mina, dada as
condições geológicas desfavoráveis, obrigando os equipamentos a trabalharem em inclinações elevadas.
Como consequência do processo, o tanque hidráulico do minerador
era submetido inúmeras vezes a uma inclinação acima do recomendado
pelo fabricante, ocasionando o derramamento de óleo pelos suspiros do
tanque. Através do PCP, foi possível identificar o número excessivo de paradas da máquina por falta de óleo (nível baixo), que além de elevar o
consumo, também resultava em perda de produção por falta de disponibilidade do equipamento, pois algumas vezes, além das paradas para
completar o óleo, as bombas hidráulicas acabavam sendo danificadas,
pela entrada de ar no sistema hidráulico.
Tendo em vista um problema real onde era nítida a importância da
resolução, através do Programa de Inovação e Qualidade (PIQ), uma equipe se dispôs a estudar a situação, no intuito de solucionar esse problema.
Depois de algumas semanas de estudo a equipe apresentou o projeto
“Adaptação no suspiro do tanque no minerador contínuo”.
O projeto proposto consiste em unificar os suspiros do tanque hidráulico elevando seu ponto de respiro, a fim de eliminar qualquer vazamento hidráulico causado por inclinação do minerador continuo.
Como pode ser acompanhado neste artigo o resultado foi totalmente
satisfatório, com uma resolução de 100% do problema apresentado, ou
seja, não houve mais paradas de produção nem danos de componentes
mecânicos por vaza-mentos ocorridos, devido a inclinação do minerador
continuo.
Desenvolvimento
Quando o minerador contínuo trabalhava em uma frente de serviço a
descer, vazava óleo hidráulico pelo suspiro e pela tampa do tanque, ocasionando a cavitação no sistema hidráulico e danificando a bomba hidráulica. Muitas vezes a máquina estava trabalhando em uma frente de
serviço sem escoramento, dificultando ainda mais a substituição da peça.
Pois tínhamos que escorar o teto com macacos e madeiras atrasando ainda mais o processo.
Desvantagens
• Dano na bomba tendo que substitui-la
• Vazamento excessivo de óleo
• Parada da máquina de mais ou menos duas horas
• Deslocamento de peças da superfície até subsolo
Situação Proposta
Com a finalidade de eliminar ou diminuir os problemas e desvantagens do tópico anterior, a proposta do presente projeto é elevar a altura
do suspiro do tanque e também prolongar o suspiro auxiliar. Assim, ob-
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servou-se que parou de vazar o óleo, consequentemente eliminando o
derramamento de óleo e a cavitação no sistema hidráulico e não danificando mais a bomba.
Para acompanhar as mudanças, a técnica utilizada foi o PDCA. O projeto ainda envolve aumento de produtividade (reduziu o tempo de parada), meio ambiente (eliminou vazamento óleo), e redução de custo e desperdícios de óleo.
Tanque do
minerador contínuo

Vantagens
• Eliminou o vazamento de óleo
• Eliminou a queima da bomba
• Reduziu o tempo de parada do equipamento
Investimentos
• 2 adaptadores ¾ npt p/ 12 - R$ 18.60
• 4 terminais de mangueira 12 - R$ 125.20
• 1 adaptador tipo “T” - R$ 22.30
• 1 prolongador 12 - R$ 25.60
• Mão de obra, 4 horas de um mecânico - R$ 152,00
• Gasto total com a implantação - R$ 343,70
Resultados
Em média, para cada minerador contínuo, uma bomba era danificada
a cada três meses, ou seja, quatro bombas por ano. Além disso, ocorriam
paradas de produção frequentes para completar o nível do óleo no tanque. Em média ocorriam três paradas de 15 minutos a cada mês para
completar o nível do óleo ocasionado pelo vazamento pelo suspiro do
tanque, ou 9 horas por ano.
O custo anual, levando-se em consideração as avarias e o ocasionado
pelas paradas para completar óleo, era de aproximadamente R$
120.236,80.
Com a implantação deste projeto, tanto as paradas do minerador quanto
os danos aos componentes hidráulicos, ocasionados pelo vazamento de
óleo pelo suspiro do tanque, foram eliminados, gerando um índice de
100% de resolução do problema.
Conclusão
Com a realização do estudo, observa-se que as alterações apresentaram resultados importantes para o processo de mineração sendo eficaz, não havendo mais paradas por motivo de inclinação do minerador
trazendo vantagens, como: redução de paradas da máquina; redução de
consumo de óleo; aumento da vida útil da bomba hidráulica; aumento
da produtividade; e redução do impacto ambiental.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)

Autores: Anderson Antunes, mecânico; Erick Baschirotto, mecânico; Gustavo
Martins, eletricista; Jadson Della Vechia, mecânico; Jonas Meller, mecânico; e
Realdo Bitencourt, mecânico – Rio Deserto
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VALE

Estabilização do talude do pico do Patrimônio
em Águas Claras
talude do pico do Patrimônio, e devido a todas as condicionantes a
solução adotada foi o grampeamento do talude com tela metálica
de alta resistência (fy>1.770MPa) e revegetação do talude, aliados a
sistema de drenagem. Esta é a concepção macro do sistema de estabilização, mas à medida que o trabalho de estabilização foi se desenvolvendo, o talude foi setorizado em subáreas, onde as condicionantes de cálculo pudessem ser consideradas homogêneas e
logo resultasse em um mesmo tratamento (comprimento e espaçamento dos grampos e tipo de tela); e daí desenvolveram-se projetos específicos para cada subárea. Ao todo o talude foi dividido em
cerca de 150 áreas.

A operação da mina de Águas Claras teve início em 1973. A mineração desta cava foi encerrada em novembro de 2002, totalizando cerca
de 290 milhões de toneladas de minério de ferro extraídos. Devido a
uma grande ruptura em 1992, um talude de cerca de 300 m de altura
remanescente da ruptura ficou exposto, sem risco de instabilidade global. Entretanto, houve rupturas superficiais e processos erosivos que colocaram em risco a crista da Serra do Curral (patrimônio histórico e cultural de Belo Horizonte).
Em função disto, em 2003 a Vale iniciou o estudo de soluções para
estabilização do talude. Estes estudos se alongaram até 2008 quando a
primeira versão do projeto executivo de estabilização do talude foi finalizada. Em 2013, foi realizada a contratação da obra, que iniciou em 2014
com conclusão em 2016.
Caracterização da área estudada
A última atualização geológica da superfície da cava foi realizada em
2014. De acordo com esse mapeamento, o talude da cava é composto
unicamente por itabirito friável e médio. Entretanto, cabe ressaltar que
para esse mapeamento não foram permitidos acessos ao talude, visto as
suas condições de segurança. Após inúmeras inspeções na área, é possível afirmar que além do material descrito há itabirito compacto, lentes
de hematita compacta e canga.
Desafios do projeto
O talude em questão apresenta uma série de aspectos interessantes do ponto de vista geotécnico, conforme pode ser verificado no
item anterior. Pode-se separar o talude em três trechos distintos onde
o mecanismo de ruptura envolvido no processo é diferente. Na Fase 1
as condicionantes geomecânicas se sobrepõe às demais e comanda o
processo. Na Fase 2 os depósitos existentes e grandes blocos (i.e. até
150 m³) provenientes dos processos de ruptura de montante consistem na massa instável predominante; e na Fase 3 a estabilidade do
material friável in situ.
Tudo isto ocorre em um talude com mais de 300 m de altura e com
inclinações entre 35 e 70 graus. No pé do talude, um lago já oculta parte
da cava antiga e restringe o acesso. Na crista encontra-se o limite da
Serra Curral, por onde se acessa apenas por uma trilha em meio à vegetação. O acesso à face do talude somente pode ser realizado por corda,
utilizando técnicas de trabalho em altura. Além do acesso difícil, na Fase
1 a foliação do itabirito libera com frequência pequenas lascas de rocha,
o que compromete a segurança de acesso ao local.
Projeto
A Vale estudou as mais diversas alternativas de solução para o
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Processo executivo
A maior dificuldade do processo executivo consistiu na manutenção
das mais severas normas de segurança, produtividade e qualidade em um
talude com acesso extremamente restrito. Todos os profissionais com necessidade de acessar o talude foram treinados e certificados nas principais
normas de acesso por cordas reconhecidas internacional e nacionalmente.
Todo o transporte de material foi realizado via helicóptero, com linha longa, utilizando mais de 3.000 ciclos de carga.
Os comprimentos de ancoragem requeridos no projeto e as condições geotécnicas de perfuração demandaram equipamentos com torque suficientemente alto, para utilização de sistema rotopercussivo com
martelo de fundo e revestimento simultâneo, além de elevadas forças de
avanço e extração.
Perfuratrizes tipo Wagon Drill foram importadas da Europa com diversas adaptações mecânicas e incrementos de ferramentas para aumento de desempenho e para atender as necessidades específicas do
talude, aliado a baixo peso para deslocamento. O sistema de injeção utilizado foi de centrais de injeção com três bombas de pistão e pressão de
até 80 kg/cm², para vencer as perdas de carga em redes de distribuição
de mais de 500 m de extensão.
Foi utilizada técnica de desmonte com gás expansivo, por apresentar menor vibração no processo de detonação. Para a limpeza superficial preliminar ao tratamento, foi importada uma escavadeira Spider, proveniente de países alpinos e apta a trabalhar em inclinação de
até 60°, sendo a primeira vez utilizada na América do Sul. Este equipamento teve também papel fundamental na implantação do sistema de
drenagem superficial. Ao todo foram concretados 2.700 m³ de estruturas de drenagem.
Em treinamentos de segurança e qualidade foram investidos mais
de 20.000 homens x horas.
Controle e instrumentação
Foi elaborado e implementado um plano de instrumentação durante a fase de execução para monitoramento do funcionamento do
sistema de drenagem e comprovação de premissas utilizadas no projeto (células de carga, piezômetros, grampos instrumentados, sistemas
de câmeras de monitoramento, células de pressão, pluviômetro).
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Felipe Gobbi da Geobrugg AG; Daniel Tobler da Geotest AG; Anderson
Fonini da FGS Engenharia Geotecnica e Ambiental; Gilvan Sá da Vale; Maria Teresa Soares da Geobrugg AG; Rodrigo Flach da FGS Engenharia Geotecnica e
Ambiental; Carlos Farias da Vale; Célio Gomes da Vale; Fernando Medina, Civil
Master Engenharia em Altura; Jan Gehlmann, Civil Master Engenharia em Altura; e Anthony Lelarge, Civil Master Engenharia em Altura
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CBA

Escoamento superficial em áreas de
mineração de bauxita pré e pós-lavra

A sustentabilidade das áreas após a exploração do minério bauxita, que
na região de Miraí (MG), se encontram na forma de corpos superficiais, é dependente de todo processo de lavra e reabilitação, sendo o escoamento superficial o processo hidrológico ao qual estão ligadas as perdas de recursos
naturais, tais como água, solo, nutrientes, matéria orgânica e microrganismos.
Sabendo disso e conhecendo o apelo das comunidades locais pelos
recursos hídricos e da necessidade da manutenção da oferta de minério
para a sociedade atual, este trabalho teve por objetivo avaliar e comparar
o escoamento superficial em áreas de mineração de bauxita, pré e pós-lavra, na região da Zona da Mata Mineira, em latossolo vermelho - amarelo
distrófico, sob plantio de eucalipto e mesma classe de declividade, assim
como caracterizar estes dois ambientes.
A coleta de dados se estendeu durante os meses de outubro de 2016
a junho de 2017, que consistiu em visitas às áreas após cada evento de
chuva, coletando a altura de precipitação e volume de escoamento superficial gerado. Para auxiliar na explicação e validação dos dados, foi feita a
caracterização dos ambientes, pré e pós-lavra, com inventário dos plantios, ensaios in loco de resistência mecânica do solo à penetração e infiltração, e coleta de solo para análise química e física e de serrapilheira para
análise de sua capacidade de retenção de água.
Observou-se que o escoamento superficial na área pós-lavra (0,17%)
foi significativamente menor (ρ < 0,01) em virtude da maior área de copa
projetada do plantio (12.924,92 m².ha-1) e do preparo em nível do terreno
(em contraste com o escoamento superficial na área pré-lavra - 0,56% que apresentou um plantio heterogênio com grande número de falhas 31% - baixa área de copa projetada - 7.696,37 m².ha-1 - solo com característica hidrofóbica e preparo do solo paralelo ao declive), proporcionando
um escoamento superficial praticamente nulo em chuvas de até 20 mm
para a área pós-lavra e somente de 10 mm para a área pré-lavra.
A caracterização dos dois ambientes, pré e pós-lavra, e a correlação entre
seus atributos, foi satisfatória. O processo de reabilitação da área minerada satisfez a diminuição do escoamento superficial em virtude da implantação de
um plantio mais produtivo, apresentando uma densidade de copa maior e
um menor número de falhas (0%), e um manejo do solo mais adequado.
Inovação e diferenciação
A ação de avaliação e monitoramento do escoamento superficial em
áreas mineradas é inovadora no setor de mineração, o que é extremamente importante para traçar o perfil real da trajetória das áreas mineradas, sugerir alterações e melhorias no processo de lavra e reabilitação.
Liderança pró-atividade
Os professores e estudante da Universidade Federal de Viçosa, atra-
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vés da parceria com o setor privado, tem uma grande oportunidade de desenvolver pesquisas de alto nível e condizentes com as realidades do setor
de mineração. Pesquisas deste nível se traduzem em aumento do conhecimento cientifico que é passado aos alunos e sociedade e contribuem para o
avanço da sustentabilidade dos processos produtivos da mineração.
É muito evidente que a colaboração de empregados da CBA-Votorantim tem aumentado a sua motivação na empresa, pois o envolvimento
destes com a equipe de pesquisadores da universidade, com os métodos
de pesquisa adotados, com as publicações e palestras em eventos os
aproxima da realidade acadêmica.
Portanto, esta iniciativa está tendo o mérito de aproximar os pesquisadores
e estudantes da realidade do setor produtivo, o que os torna mais motivados na
academia, mas também de trazer de certa forma parte do pensamento sistêmico da academia para a empresa, que serve de estimulo para seus profissionais.
Capacidade de mobilização de públicos estratégicos
Para execução do projeto foram envolvidos funcionários ligados diretamente à empresa, como engenheiros, analistas, supervisores e funcionários do
setor terceirizado, além de estudantes de graduação, mestrado e doutorado.
Os funcionários da empresa contribuíram nas discussões sobre os resultados obtidos, as análises dos dados e tipos de divulgação.
Os estudantes contribuíram na coleta e análise de dados de campo e
elaboração de teses, dissertações e artigos científicos, configurando assim
a ação numa importante forma de aprendizado e treinamento. Estes estudantes ao voltarem para a universidade a que estão vinculados e para
suas cidades, levam consigo uma imagem positiva da empresa para com
o meio ambiente, o que tendem a propagar entre os colegas e familiares.
Os empregados, órgãos públicos e a comunidade participaram de várias atividades de campo, como apoio logístico e coleta de dados de campo. Percebe-se que este envolvimento destas pessoas que, via de regra,
são moradores de pequenas cidades da região e mesmo de zonas rurais,
vem representando uma mudança de suas opiniões e sentimentos quanto ao compromisso da empresa com os recursos hídricos.
Comprometimento com metas e monitoramento dos resultados
Através desse estudo estão sendo divulgados à sociedade e comunidades
locais, em visitas técnicas, eventos locais (feiras) e imprensa que o processo de
reabilitação de áreas mineradas de bauxita, executado pela empresa mineradora na região de Miraí (MG), diminui as perdas causadas pelo escoamento superficial, como água, solo, nutrientes, microrganismos e matéria orgânica, ou seja,
quanto menos água de chuva escoa superficialmente, mais água infiltra e recarrega o solo, diminuindo as cheias e enchentes nas áreas de várzea.
Da mesma maneira, quando menos água escoa superficialmente, menores
volumes de solo são carreados para dentro dos cursos de água, reduzindo o
empobrecimento do solo por perdas de nutrientes, matéria orgânica e microrganismos e o consequente assoreamento e eutrofização dos cursos de água.
O bom manejo do solo associado ao emprego de tecnologia no
campo e plantio de árvores de produção em locais adequados aumenta a
oferta de recurso hídrico devido às reduções de sua perda por escoamento superficial, gerando maior renda ao superficiário e preservando o meio
ambiente e os recursos naturais como solo, água e biodiversidade.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Geraldo Sérgio dos Santos Werneck, coordenador de Produção Companhia Brasileira de Alumínio (CBA); Lucas Jesus da Silveira, mestrando, e
professor doutor Herly Carlos Teixeira Dias, orientador - Universidade Federal
de Viçosa

YAMANA GOLD

Redução de consumo de água nova

Todos os itens relacionados à segurança e ao meio ambiente implicam em parada de operação, embargos e até fechamento da unidade. O
intuito deste projeto é buscar não só a redução do consumo de água
nova (água doce da Barragem do Cuia), mas também fontes alternativas
para reúso de água nos processos da mina em Jacobina (BA), do grupo
Yamana Gold.
Os principais motivos do alto consumo e preocupação quanto ao
processo são:
- Falta de tanques pulmão para recirculação de água
- Falta de fluxos entre áreas: umas descartando e outras bombeando água
nova
- Aumento do consumo de água para eluição (planta metalúrgica)
- Falta de água potável para restaurante e vestiário devido ao aumento
para eluição
- Período de estiagem começando em janeiro (0 mm de chuva)
- Uso de água nova para os carros-pipa devido às reclamações quanto à
poeira
- Início do uso de água do Cuia para abastecimento da cidade (Embasa Jacobina)

- Possível redução ou suspensão da outorga de captação pelo Inema (estiagem)
- Vazamentos em tubulações antigas, como as do sistema de incêndio
Baseado nas reduções de custos dos três processos, a estimativa total
da economia deste projeto fica: R$ 3.606 por mês e R$ 43.275 por ano.
A meta global de redução de água nova fica, então, em 46%.
Os resultados do projeto, de março a novembro de 2017, foram validados pela Controladoria da JMC.
O ganho total do projeto foi de: R$ 63.400 (9 meses).
A redução global de água nova foi de 56%.
Conclusão e próximos passos
- Integração do fluxo hídrico entre setores depois das pachucas e adutora
de Canavieiras
- Recirculação de água que seria descartada, evitando bombeamento de
água do Cuia
- Processo de compra de medidor de nível para a barragem do Cuia (em
andamento )
- Confiabilidade de dados após visita da fabricante
- Início de testes de bancada com
anti-incrustante da ChemTreat para
atividade do carvão
- Integração entre sistemas de automação da mina e planta
- Elaboração de procedimento do
balanço hídrico geral da unidade
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autor: Átila Almeida Rios de Assunção,
engenharia de meio ambiente junior Yamana Gold

AURIZONA

Oficina biodiversidade

Projeto Jovens Agentes Ambientais

Oficina tinta ecológica

Ciente da importância da Educação Ambiental para a conscientização
e engajamento da população na preservação e prática cidadã diante dos
desafios dos impactos ambientais da população e das atividades comerciais, a Mineração Aurizona, através da área de Responsabilidade Social –
gerenciada pela consultoria Integratio Mediação Social e Sustentabilidade,
desenvolveu o Projeto Jovens Agentes Ambientais (JAA).
O projeto tem como objetivo engajar jovens em práticas de aprendizado, ao mesmo tempo em que estreita laços com o público interno da
empresa ao ministrar oficinas, sejam fora ou dentro das instalações operacionais da Mineração Aurizona, proporcionando aos participantes vivência
nas diversas temáticas socioambientais, sejam elas industriais ou da sociedade em hábitos cotidianos. Com o engajamento destes jovens pretende-

-se também contribuir para a evolução do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB) das escolas participantes.
O JAA tem como público alvo jovens estudantes da 8ª Série / 9º Ano
do ensino fundamental do município de Godofredo Viana (MA), localidade onde está instalada o complexo minero-industrial da Mineração Aurizona, dedicado à atividade de extração e beneficamento do ouro.
Utilizando de metodologia pedagógica participativa, o JAA atua de maneira a
sensibilizar e promover aprendizagem, fazendo com que os integrantes compreendam os principais conceitos da mineração e meio ambiente. Este trabalho envolve também as comunidades escolares, engajando professores, diretores escolares e pais de alunos, por meio de oficinas chamadas de descentralização do
conhecimento, cujo maior objetivo é provocar o protagonismo e retirar os oficineiros e gestores do projeto o papel de únicos detentores do saber.
Justificativa
O Projeto Jovens Agentes Ambientais busca contribuir com os potenciais educativos locais, sendo desenvolvidos atividades lúdicas com o intuito de aproximar a mineração do dia a dia das pessoas e da comunidade escolar. O engajamento dos jovens com os temas ligados ao meio
ambiente e mineração permite sua inserção na realidade da localidade
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ondem vivem, ao mesmo tempo em que amplia seu olhar para as questões ambientais e colabora para a desmistificação da mineração, promovendo maior interesse por uma atividade diretamente relacionada à vida
na região, e que provavelmente envolve familiares e amigos.
O projeto trabalha para transformar e conscientizar os moradores de Godofredo Viana acerca da degradação ambiental, ocasionada
em muitas das vezes, pelas ações e atividades de mineração artesanal ou garimpeira, não observando práticas mínimas de gestão ambiental. Outras questões abordadas no JAA são os impactos negativos
sobre o meio ambiente ocasionados pela ausência do esgotamento
sanitário e coleta de lixo, os dados do município relacionados a estes
aspectos têm patamares bastante inferiores à média estadual.

Para garantir a extensão das atividades planejadas para além do ciclo do projeto, os jovens participantes são engajados e formados na
perspectiva de multiplicadores das informações apreendidas, trabalhando individual e coletivamente na solução de questões ambientais. O
projeto torna-se, portanto, referência para gestores escolares e educadores, servindo de ponto de partida para o desdobramento de outros
projetos na área da educação ambiental.
Metodologia
As ações do Projeto Jovens Agentes Ambientais são desenvolvidas
por meio de ciclo de 25 oficinas conduzidas durante seis meses nas próprias comunidades, intercaladas com atividades nas instalações da empresa como viveiro de mudas, galpão de testemunhos e visita as áreas
operacionais (mina e planta metalúrgica).
A partir das exposições dos temas abordados pelos monitores do
projeto, os jovens são sensibilizados sobre a importância dos minérios
para a sociedade e engajados a identificar, propor e trabalhar nas soluções dos problemas ambientais existentes na região, tornando-se agentes de transformação da sociedade na medida em que participam da
construção coletiva de novos hábitos na família, na escola e nos grupos
sociais que frequentam.
(Ver trabalho completo em www.revistaminerios.com.br)
Autores: Jauner Torquato, gerente de Responsabilidade Social; e Guilherme
Rajão - Integratio Mediação Social e Sustentabilidade

CATEGORIA SEGURANÇA

ARCELORMITTAL

Gestão e tecnologia com foco na
prevenção de acidentes

A equipe de Saúde de Segurança do Trabalho (SST) da ArcelorMittal Mineração Brasil, como em qualquer outra organização, possui diversos indicadores que ajudam a nortear as demais equipes quanto às
principais causas de acidentes, os principais locais com condições inseguras e com práticas inseguras. No entanto, parte destes indicadores
era comprometida por serem controlados pura e simplesmente por
planilhas eletrônicas, e que devido ao grande volume de entrada de
dados ficava vulnerável a erros como lançamentos incorretos, divergentes ou de digitação.
Baseado nestas dificuldades foi iniciado uma busca por tecnologias de gestão, mas que fossem voltadas exclusivamente para atender
a demanda de saúde e segurança, e não sistemas adaptados para isso,
o que é o mais comum no mercado.
A intenção era garantir a disponibilidade da informação, conhecimento do problema, velocidade e assertividade para que as tomadas
de decisões e gestão de riscos fossem as melhores possíveis. Tudo isso
com foco no fortalecimento da cultura de segurança, na busca da redução/eliminação do tempo quantitativo e aumento do tempo qualitativo.
Com base nas informações e controles começou-se a desenvolver
o Sistema Integrado de Controle de Operações no padrão em que a
equipe precisava e gerando todos os indicadores até então necessários. Inicialmente, o sistema foi preparado e desenvolvido de forma
modular, a fim de atender às necessidades mais urgentes da maneira
mais otimizada possível.
O objetivo da equipe era exatamente proporcionar de forma prática o envolvimento das áreas na rotina operacional da equipe técnica
de SST, focando sempre na prevenção. Para isso toda a equipe participou da customização e implantação da ferramenta junto às equipes,
proporcionando um significativo aumento da velocidade e da qualida-
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de das informações que chegam a todos os gestores de áreas.
O sistema conta com uma coleta de dados prática e uma análise
sistêmica dos processos, facilitando as tomadas de decisões e proporcionando uma linguagem única, capaz de promover a integração entre
diversas áreas e os gestores, em prol do fortalecimento da cultura de
segurança dentro da organização.
Foram diversas as etapas até que se chegasse ao modelo, desde a
geração de áreas de cadastro, entrada de informações, divisão das áreas dentro do processo, alinhamento de nomenclatura, estilos de gráficos e emissão de relatórios. Depois de alinhado todos os detalhes o
sistema foi desenvolvido e entrou em fase de testes na Mineração Serra Azul.
Os primeiros dados transferidos das planilhas eletrônicas foram às
condições inseguras, e em seguida os itens levantados nas inspeções e
auditorias. A partir desta alimentação, já foi possível mapear cada área e
as condições de risco que precisavam de intervenções. Foram gerados
gráficos com número de ações para cada gerência, setores, responsáveis
e também com os percentuais de conclusão, aceites e atrasos.
Para cada etapa e necessidades identificadas nas atividades foram criados módulos para atendimento ao principal objetivo do projeto: sair de controles de planilhas eletrônicas factíveis aos erros e
desenvolver uma ferramenta de controle de ações mais visíveis e de
fácil tratativa.
Módulo de comportamentos e desvios
Neste módulo são lançadas todas as auditorias comportamentais
(chão de fábrica) realizadas via formulário ou tablet. As verificações
que requerem prazos para a adequação são inseridas no sistema e, automaticamente, são comunicadas aos responsáveis pela adequação e
ao gestor da área.

Módulo de inspeções e auditorias
Todas as situações identificadas nas áreas da empresa durante as inspeções e auditorias que requerem ações são registradas neste módulo.
Os formulários de check-lists das auditorias e inspeções são enviados do computador para os
tablets via internet. Logo, o profissional de SST está liberado para iniciar sua inspeção ou auditoria.
Para a realização da auditoria ou inspeção não é mandatório o acesso à internet, pois após o envio
do check-list para o tablet, todo o processo ocorre de modo off-line.
Somente após a auditoria/inspeção, determinação dos responsáveis e dos respectivos prazos é
que se faz necessário o acesso à internet para a transmissão da auditoria/inspeção para o sistema.
Realizada a transmissão, todas as ações são imediatamente alocadas em seus respectivos planos e
todos os responsáveis informados via e-mail sobre a nova ação para ele ou para a sua área.
É possível também realizar as auditorias e inspeções utilizando diretamente a internet do celular, ou seja, bastando apenas acessar o endereço no navegador. Outra opção é a instalação do aplicativo do sistema no celular.
Módulo de planos
Neste módulo concentram-se todas as ações relacionadas à saúde e segurança, independente
da origem, e também são lançadas os quase acidentes e as condições inseguras que são informadas pelos empregados através do bloco de comunicação.
Para cada setor foi criado um plano de ação, onde estes planos são divididos por origens (auditorias, inspeções, quase acidente, incidentes). Foi possível em cada plano criar equipes com os responsáveis em tratar a ação.
Alimentação e funcionamento do sistema
Todas as informações geradas através das inspeções, relatos de condição insegura, auditorias
de campo e comportamentais são lançadas no sistema pela equipe de saúde e segurança ou pelos
facilitadores de cada área. Para estes lançamentos é necessário apenas que o empregado autorizado tenha à sua disposição um computador com acesso a internet.
Em todos os lançamentos no sistema é necessário que as informações sejam descritas de forma
detalhada informando área, data, horário, ação a ser realizada, responsável e prazo para solução.
Ao término do lançamento e de forma online, os responsáveis dos planos e das ações destes planos, recebem no e-mail previamente cadastrado, um alerta sobre a ação inserida no sistema para ele.
Ao acessar o sistema os gestores e facilitadores das áreas conseguem identificar as ações, os
responsáveis e o status de cada uma (concluídas, atrasadas, recusadas, não iniciadas, em andamento). Os gestores e facilitadores neste mesmo módulo também devem inserir as tratativas de cada
ação, podendo estas ser inseridas como documentos em textos, listas, fotos e imagens.
Os indicadores gerados de cada unidade podem ser filtrados por gerência, setores, origens, períodos, cadastros, planos etc. Em todo o tempo e de forma online o gestor da área terá todos os indicadores e relatórios necessários disponíveis para as tomadas de decisão com mais clareza e objetividade.
O desenvolvimento do sistema permitiu aos gestores acompanharem os resultados das coletas diárias, que são traduzidas e organizadas em indicadores para que as áreas possam tomar as decisões. Com
o sistema é possível, por exemplo, indentificar qual o pricipal desvio de determinada área e com isso
promover as devidas campanhas, revisões de procedimentos, padrões e processos de forma preventiva.
O tempo que se investia para produzir os relatórios e indicadores para as tomadas de decisões foi
otimizado e substituído pelas análises junto às equipes, ou seja, os itens de coleta, cadastro, geração de
indicadores, preparação de relatório e envio para as gerências atuarem demandavam um
tempo significativo da equipe
de saúde e segurança, e com a
implantação do sistema se resumiram em coletas e o restante em análise qualitativa, pois o
sistema gerencia, gera os indicadores e ainda faz os devidos
envios aos envolvidos.
(Ver trabalho completo em
Auditorias e insoeções em campo com a utilização de tablets
www.revistaminerios.com.br)
Autores: Christiano José Ferreira, engenheiro de Segurança do Trabalho; e Juliano Dalla Rosa, engenheiro
civil, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho - ArcelorMittal Mineração Brasil Mina Serra Azul
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Liebherr obtém o maior faturamento de sua história
Em 2017, o Grupo Liebherr, com 9,8 bilhões de euros, obteve o maior volume de vendas de sua história. Em comparação com o ano anterior, a empresa familiar aumentou as
suas receitas em 9,3%. A empresa conseguiu um aumento
do volume de vendas tanto no setor das máquinas para
construção e mineração, como também em outros produtos. As receitas de vendas das máquinas para construção e
equipamentos de mineração aumentaram 14,5 %, atingindo 6,1 bilhões de euros.
Nos setores dos guindastes marítimos, aerospace e sistemas de transporte, máquinas operatrizes e sistemas de
automação, refrigeradores, freezers e adegas, componentes
e hotéis, o Grupo Liebherr obteve um total de 3,6 bilhões de
euros, ficando 1,5 % acima do nível do ano anterior.
A Liebherr conseguiu crescimento significativo na Europa
Ocidental. Os mercados estratégicos da Alemanha e França
demonstraram uma capacidade de crescimento bastante elevada. O desenvolvimento dos volumes de vendas do Grupo
Liebherr no leste Europeu foi também uma agradável surpresa,

informa a empresa, especialmente a Rússia. No Extremo
Oriente, Austrália e Américas, as receitas também ficaram acima dos valores do ano anterior. No entanto, no Oriente Médio
e África, registrou-se uma queda no volume de vendas.
O número de trabalhadores do Grupo Liebherr voltou a
aumentar em 2017. No total, foram criados 1.561 novos
postos de trabalhos. No final do ano, a Liebherr empregava
43.869 colaboradores.
Para 2018, o Grupo Liebherr prevê um novo aumento
do volume de vendas. De acordo com o relatório anual de
2017, a empresa prevê um desenvolvimento positivo, tanto
no setor das máquinas para construção e mineração, como
também em outros produtos. São de esperar crescimentos
significativos, especialmente nos setores da mineração, tecnologia de concreto, máquinas operatrizes e sistemas de
automação, bem como movimentação de terra. Isso fica
mais evidente através da análise dos pedidos já em carteira,
informa a companhia.

Uma mina localizada
em uma das zonas climáticas
mais desafiadoras no planeta. No inverno, o frio poderia
congelar a tubulação que
transportava o rejeito. No verão, o calor fazia com que a
água do rejeito evaporasse.
Com essas condições, a mina necessitava de um equipamento robusto para a separação sólido-líquido e que
possibilitasse o reúso da água dos rejeitos para outros processos da planta. Além do equipamento, o cliente precisava
de um parceiro confiável para testar e instalar o equipamento e de uma equipe capacitada para realizar o trabalho,
em um local remoto e sob condições climáticas severas.
A solução foi a adoção de oito filtros esteiras Andritz CPF
3000 SMX, incluindo equipamentos periféricos de floculação. A

escolha foi motivada em parte pela performance superior em
recuperação de água, com sua capacidade contínua de espessamento e filtração, que possibilitou um Capex 40% menor e
Opex 10% menor, comparado com tecnologias tradicionais. A
Andritz foi capaz de realizar todas as entregas dentro do prazo,
mesmo com todos os desafios logísticos e técnicos ao longo do
caminho. Hoje a planta opera de forma contínua, eficaz e completamente protegida, com uma estrutura fechada contra as adversidades climáticas do local.
Com a tecnologia e o know-how Andritz, a planta economiza
3.12 milhões de m³ de água ao ano, em uma área onde este recurso é limitado. O produto filtrado resulta em cerca de 260 t por
hora de torta seca com 28% de umidade residual. Esses resultados
só foram possíveis graças ao conhecimento e a experiência da Andritz em tecnologias e soluções para separação sólido-líquido - o
que também fez com que este projeto fosse premiado com o
Best Technology of 2013 no Mining Journal Awards.

Tratamento de rejeitos mostra resultados

GEOTECNIA

Recuperação de estruturas

Tomando como base o enorme compromisso da empresa com o
meio ambiente e a sociedade, a Vale executou inúmeros projetos para o
descomissionamento de suas estruturas. Entre estes se encontram os projetos de estabilização e recuperação de taludes. A FGS desenvolveu parceria
técnica com a Vale neste item com dois cases de estabilização de talude: Patrimônio e Cava Oeste, ambos componentes da antiga cava da MAC.
Nesses trabalhos os aspectos geológicos–geotécnicos impuseram
grandes desafios do ponto de vista de projeto e execução, que foram superados com a utilização de conhecimento técnico de engenharia e geologia, além do emprego de tecnologia a fim de se obter a máxima austeridade e segurança nas soluções finais.
Ao todo foram estabilizados cerca de 150.000 m² de taludes utilizando técnicas de solo e rocha grampeados (mais de 115 km de perfuração),
com faceamento em malha de alta resistência, sistemas de drenagem e revegetação da encosta. Etapa fundamental para o sucesso das soluções foi o
acompanhamento diário da execução das obras, com a segmentação do

46 |

ABRIL / MAIO 2018

projeto em subáreas e revisão/otimização dos tratamentos trecho a trecho.
Estima-se uma economia da ordem de 20% dos custos para execução dos
projetos devido aos investimentos em ensaios de campo e laboratório e
constantes otimizações dos projetos durante a execução da obra.
Conceitos inovadores como sistemas autolimpantes de drenagem,
canais com material local fixados com malha metálica, entre outras soluções foram concebidas ao longo de quatro anos de obra, e seus desempenhos foram atestados pelos resultados de instrumentação e monitoramento durante/pós construção, servindo como experiência valiosa para
projetos futuros.
As duas obras foram executadas com foco total na segurança e, mesmo tratando-se de atividades de alto risco, envolvendo práticas não usuais, como transporte por helicóptero, redes de concretagem com mais de
500 m de extensão, execução de atividades somente por acesso com cordas, não ocorreram registros de nenhum acidente grave.
Os cases de projeto do talude do Patrimônio e da Cava Oeste são cases de sucesso graças ao empenho e dedicação de inúmeros profissionais.
A FGS se orgulha de ter feito parte deste processo como projetista e responsável pelo acompanhamento técnico de obra (ATO).

