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ED I TOR I A L

Como estimular
a cultura da inovação

Ao fazer um balanço do 9º Workshop e do 20º Prêmio de
Excelência da revista Minérios & Minerales, os jurados José
Mendo Mizael de Souza, professor Arthur Pinto Chaves e professor Rotênio Castelo Chaves Filho, mais uma vez elogiaram a
qualidade dos trabalhos vencedores, desenvolvidos por equipes operacionais de mineradoras que tocam operações de
mega a mediano porte. Pode se deduzir daí que a cultura de
inovação dessas empresas é um forte indutor de soluções técnicas ou gerenciais que rompem com o convencional.

Proteção no eixo excêntrico das peneiras do circuito de finos na Rio Deserto

Dezesseis dos 21 trabalhos premiados foram realizados por
equipes multidisciplinares com mais de cinco participantes, o
que revela que a inovação deixa de ser uma centelha individual
para tomar a forma de conjunto coletivo de propostas focado
num objetivo comum.
Outra meta perseguida pelos autores é transformar essas
inovações em práticas operacionais de longo prazo, obtendo
resultados sustentáveis em termos de custos, qualidade, produtividade, segurança e preservação ambiental. O quesito ambiental tem adquirido crescente peso nas inovações, especialmente na indústria mineral, cuja atividade depende da
“renovação constante da licença social para operar” — licença
essa que independe das licenças legais emitidas pela empresa
e em vigor.
Em engenharia ambiental, atrair organizações externas
ou instituições educacionais ou de pesquisa para contribuir
aos processos de
melhoria costuma
ser produtivo, além
de fortalecer o relacionamento com stakeholders das comunidades. Estender a mão às
comunidades do entorno das minas e
plantas é um gesto
bem-vindo.
Reaproveitamento do rejeito de
Pelos padrões das
flotação reduz consumo d’água na
indústrias manufatuMina de Sossego, da Vale
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Caminhão com reboque-caçamba (dolly) na Mineração Jundu

reiras já em estágio mais avançado na cultura de inovação, entretanto, essa busca num dado momento precisa sair do cenário
operacional de médio prazo, onde se mede resultados imediatos, para ambicionar por novos padrões de excelência que sejam
perceptíveis aos stakeholders da indústria mineral.
O estágio seguinte seria evoluir para inovações que “criarão novos negócios para a empresa”. A terceira etapa desse
processo é alcançada quando ocorrem inovações transformadoras e até inventos inteiramente novos - para a indústria ou
mercado. Em sumo, é um longo caminho de maturação das
empresas e dos profissionais envolvidos - que podem abraçar
ou não toda essa trajetória.
Ao longo das 20 edições do Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica nos ocorrem - de memória - uma mina
que usou rejeito para produzir piso intertravado; a siderúrgica
que testou com sucesso o uso da escória como agregado de
pavimentação; o mecânico de manutenção que bolou um dispositivo que permite um caminhão rebocar outro em pane mecânica ou elétrica, desobstruindo as vias de transporte; outro
técnico de oficina que criou uma peça que elimina o ruído do
pneu OTR sendo esvaziado; e na edição desse ano, a equipe de
mineradora de carvão que projetou o dispositivo de segurança
para o eixo excêntrico das peneiras desaguadoras, que apresentavam alto risco de acidentes; e o gerente de operação que idealizou o conjunto dolly puxado por caminhão 8x4, somando 80 t
de carga transportada por viagem.
Uma das maiores dificuldades em se sustentar a cultura de
inovação na empresa é disseminá-la por todos os escalões, ao
invés de ficar confinada em alguns compartimentos operacionais que aparentam ter mais intimidade com tecnologias.
Não podem ser ignorados os incentivos financeiros ou não
para os profissionais que contribuem para inovações, inclusive
reconhecimento formal ou informal. Afinal, é preciso aplaudir
estas conquistas. Ao reconhecer o mérito dos
seus quadros, a
empresa trabalha para reter os
talentos
mais
promissores —
que é prioridade
Melhorias na manutenção de pneus
da frota na Mineração Rio do Norte
para todo tipo
geraram economia equivalente
de organização.
à compra de um caminhão novo
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"O Brasil é um ótimo lugar para investir”: também na mineração!
José Mendo Mizael de Souza*
A frase-título desta “Coluna do Mendo” é recente
e seu autor é Joe Kaeser, presidente mundial do conglomerado alemão Siemens, cujo faturamento anual
é de 83 bilhões de euros e conta com 380.000 funcionários em mais de 200 países, conforme sua entrevista recentemente publicada na revista Exame Edição Especial, de 30 de maio.
A declaração completa do presidente da Siemens acima
citada é: “O Brasil é um ótimo lugar para investir. Aqui há
muitas empresas, como a Basf e a Nestlé. São mais de 200
milhões de pessoas. Todo mundo precisa de energia. Todo
mundo precisa ir de um lugar a outro. Todo mundo precisa
se alimentar. É isso que vamos fazer: construir a infraestrutura básica, depois acelerar a automação e levar o componente digital tanto para a fábrica quanto para o design de
produtos”.
Lembrando, como João Furtado e Eduardo Urias, em seu
livro “Recursos naturais e desenvolvimento - estudos sobre
o potencial dinamizador da mineração na economia brasileira”, no capítulo 1 do mencionado, sob o subtítulo “Os recursos naturais tem tanto ou mais potencial para gerar agregação de valor do que a indústria da manufatura”, “Muitos dos
países tidos como mais desenvolvidos - a Austrália o Canadá, os países da Escandinávia e os Estados Unidos, por
exemplo - tiveram os recursos naturais como chave para um
sucesso que souberam construir”.
Sendo os bens minerais, como tanto sabemos, a base do
desenvolvimento sustentável, para que o Brasil realmente
venha a atrair os investimentos essenciais ao seu crescimento, necessário é, desde já, atrairmos recursos para a nossa
mineração; eis que, se pretendemos estar preparados para
atendermos ao acréscimo da demanda por bens minerais
que certamente virá, é agora que deveremos nos empenhar
para atrairmos os respectivos investimentos, pois, como
costumo dizer - em especial para os minerais metálicos -, o
"ano mineral" é de 10 anos, ou seja, não há tempo a perder!
Quem, como eu, teve a oportunidade de estar presente
e vivenciar o prestigiado Simexmin 2018 (20 a 23 de maio

de 2018), promovido pela Adimb - Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira, em Ouro Preto (MG), testemunhou o sucesso do
evento e o clima de marcante entusiasmo reinante, ou
seja, aqueles profissionais que se dedicam à etapa, essencial, para se iniciar a concretização do investimento
na produção mineral - a prospecção e a pesquisa -, a
meu juízo, claramente sinalizaram que é chegada a hora de
retomarmos os investimentos em exploração mineral no
nosso País.
Claro que, no “clima” atual do Brasil, destacado recentemente pelo Jornal “O Estado de S. Paulo”, sob o título “Mercado prevê mais tensão e menos PIB”, não se afigura otimista, como destaca o referido jornal: “A quatro meses das
eleições, o mercado parece vislumbrar um 2018 mais complicado do que se imaginava. Sem reformas, a recuperação
econômica não veio e o desemprego não caiu. O quadro externo começa a mudar com a perspectiva de alta nos juros
nos EUA e a ameaça de uma guerra comercial capitaneada
por Donald Trump. Diante desse cenário, bancos reviram
para baixo suas previsões para o PIB - já há quem fale em
crescimento de apenas 1%, o mesmo de 2017”; o acima por
nós apresentado pode afigurar-se, no mínimo, “dissonante
da maioria”.
Concordamos plenamente, mas o fato é que o sucesso
empresarial, como bem sabemos, pressupõe “chegar primeiro”, ou, como diziam nossos antepassados, “quem chega
primeiro bebe água limpa”.
Tendo em vista que estamos todos no aguardo de que,
em futuro próximo, a Agência Nacional de Mineração
(ANM) venha a dar inicio aos leilões de áreas em disponibilidade - e o Brasil, como sempre, no curso de sua história, deverá deixar para trás a atual conjuntura econômica, retomando seu desenvolvimento -, está na hora de ficarmos
atentos e atuantes, concretizando, nós também, a visão do
presidente mundial da Siemens, destacada no início desta
coluna, de que “o Brasil é um ótimo lugar para investir”:
mãos a obra.

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-aluno honorário da Escola de Minas de Ouro Preto. Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda.
Fundador e presidente do CEAMIN - Centro de Estudos Avançados em Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial
de Minas e presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da entidade. Coordenador, como diretor do BDMG, em 1976, da fundação
do IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Como representante do IBRAM, um dos três fundadores da ADIMB - Agência para o Desenvolvimento
Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. Ex-conselheiro do CETEM - Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Gorceix, de apoio à Escola de Minas de Ouro Preto. Medalha de Mérito dos 150 Anos do Canadá. Um
dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG. Membro do “Grupo de Estratégia” da SGM/MME.
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O mercado de commodities
minerais e seu reflexo nas
decisões de investimento na
cadeia produtiva
Vitor Mirim*

A indústria mineral brasileira historicamente desempenha
papel relevante na participação do PIB nacional, apesar dos
fluxos e refluxos do cenário econômico globalizado com impacto nos preços de commodities minerais.
Em cenário de preços deprimidos, para a maioria dos commodities minerais, uma leitura do comportamento do mercado
(demandas/ofertas) é essencial para tomadas de decisões com
maior controle dos riscos financeiros.
Demandas por commodities no mercado é a força que alavanca decisões para implementar ações no contexto da cadeia
produtiva do setor mineral, com o objetivo de se atingir metas
de produtividade planejadas.
Dois cenários a se destacar em razão de cotações de commodities no mercado.
Cenário de preços baixos: Como melhorar resultados de produtividade na Mina e na Planta com redução de custos? Preços
baixos de commodities obrigam o setor produtivo a revisitar

suas políticas de controle de custos, ou seja, aumentar produtividade sem investimentos adicionais.
Com foco nesse assunto, a revista Minérios & Minerales
promoveu nos dias 15 e 16 de maio de 2018, na cidade de
Belo Horizonte (MG), o IX Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta, com temas abordando alternativas inovadoras, visando maximizar resultados (produtividade) em operações na lavra e nas plantas de processamento mineral.
Destaque para soluções técnicas apresentadas por empresas com renomada participação na indústria mineral brasileira,
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A difusão do carro elétrico ampliou a demanda por minerais como lítio e cobalto

em painéis como britagem e peneiramento; barragem e tratamento de rejeitos; correias transportadoras; desmonte de rocha com explosivos e frota de transporte.
O Workshop apresentou temas focados na produção (final
da cadeia produtiva do setor mineral).
Empresas tradicionais com projetos em operação propuseram excelentes possibilidades de intervenções (sistemas operacionais com resultados eficientes) para melhorar resultados de
produtividade na mina e na planta - os quais, sem nenhuma
exceção, estão relacionados ao conhecimento das características físico-químicas de minérios que, em outras palavras, significa ter controle adequado da distribuição dos metais no depósito, o que é possível com um modelo geológico robusto.
Outro tema relevante discutido no evento foi o monitoramento de barragens com soluções relacionadas à utilização de
drones e sensores acoplados a satélites. Monitorar segurança
de barragem é imprescindível, mas, nenhum drone ou processamento digital de imagens - por mais sofisticados que sejam podem antecipar riscos. Essas ferramentas ligam a luz vermelha
quando o processo de ruptura já pode ter se iniciado. Em contrapartida, a utilização de GPS é vital para otimizar fluxo de cargas na mina e na planta (elimina/reduz hora de equipamentos
ociosos). Inteligência artificial ajuda muito, mas não substitui o
martelo e a botina no campo.
Cenário de preços altos: Como expandir o negócio? Preços altos de commodities não devem ser traduzidos como possibilidade (exclusiva) de aumento de produção. Esse é o melhor momento para desenvolvimento de atividades de exploração brownfield
(com objetivo de repor as reservas minerais depletadas/projetos
“near mine”). É a hora de se rastrear commodities minerais de interesse em novas fronteiras de exploração mineral, ou revisitar
ambientes geológicos já conhecidos (projetos greenfield).
Nesse sentido, a Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb) promoveu, entre os
dias 20 a 23 de maio de 2018, o VIII Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral - Simexmin com abordagem e debates em
temas relacionados ao novo arcabouço legal do setor mineral
brasileiro; o potencial do País para depósitos Au, Cu-Au tipo
pórfiro e epitermais; perspectivas do mercado de commodities
minerais e competitividade do Brasil; novas descobertas “near-mine” no País e declaração de resultados de exploração, recursos minerais e reservas minerais.
Destaque especial, nesse evento, para uma homenagem ao
professor Onildo João Marini, que se desliga da diretoria executiva
da Adimb, onde atuou por quase 20 anos com grande dedicação
e competência, produzindo resultados relevantes e expressivos,
estimulando sinergia entre empresas, governo e universidades em
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defesa do setor mineral brasileiro. Homenagem merecida.
Em Ouro Preto, no VIII Simexmin, os temas apresentados tiveram foco na exploração (ponta inicial da cadeia produtiva do
setor mineral).
Muitas discussões trataram sobre escolha de melhor ambiente geológico para alocar investimentos em commodities
de interesse, com destaque especial para sistemas pórfiros (Cu-Au), objeto de interesse de grandes players que estão alocando investimentos em programas de exploração mineral na região de Alta Floresta-Matupá (MT), onde afloram extensas
manifestações de rochas plutônico/vulcânicas (magmatismo
ácido) conhecido na literatura geológica como evento uatumã.
Outro tema importante no Simexmin foi o cuidado com a
segurança da informação gerada (QA/QC) durante o desenvolvimento de projetos e, também, a importância de profissionais
qualificados para implementar e monitorar programas de exploração (Comissão Brasileira de Recursos e Reservas).
Foram abordados temas em torno das expectativas (de todos os atores do setor mineral) com as novas regras (medida
provisória que está para sair) visando desengavetar dezenas de
milhares de processos que estão tramitando na fase de disponibilidade no DNPM (hoje, Agência Nacional de Mineração). O
Serviço Geológico do Brasil (ex-CPRM) desenvolve estudos visando caracterizar “potencial prospectivo” para embasar lances
mínimos de áreas em disponibilidade, localizadas em províncias minerais de relevante interesse (via leilão).
Para os dois cenários acima mencionados, as respostas/soluções têm relação direta (inexorável) com o modelo geológico
construído a partir de base de dados gerados nos programas
de exploração (definição de recursos minerais), passando pela
fase de delimitação e caracterização econômica do depósito
mineral descoberto (definição de reservas minerais) e, finalmente, para a fase de produção (lavra e processamento).
Essa assertiva é válida para qualquer commodity mineral, desde agregados para a construção civil, calcário agrícola, fertilizantes,
metais ferrosos e não ferrosos, metais preciosos, petróleo, tudo.
A construção de modelos geológicos bem estruturados permite a elaboração de modelos de blocos mais precisos que, por sua
vez, serão utilizados para planejamento de lavra, que orientará operações na mina de tal forma que a carga de minério a ser processada se apresente com parâmetros físico-químicos, dentro de patamares técnicos aceitáveis para otimizar o processamento industrial.
A elaboração do modelo geológico influi nas decisões na
escolha de equipamentos para operações de lavra (mina) e
processamento mineral (planta de beneficiamento).
A elaboração de modelos de blocos (para qualquer commodity) utiliza critérios geoestatísticos (krigagem) para modelar (definir)

C OLUN A
a geometria de envelopes com características específicas (teor,
densidade, litologia etc.), a partir de base de dados que inclui geologia de superfície e subsuperfície (sondagem), além de resultados
de análises de amostras geoquímicas.
Políticas de controle de qualidade (QA/QC) são essenciais para
validar todos os dados (em todas as fases da cadeia produtiva do
setor mineral), de tal forma a garantir grau de confiança (geoestatística) adequado para tomadas de decisão. A Comissão Brasileira
de Recursos e Reservas (CBRR), a exemplo da NI-43101 (Canadá) e
JORC (Austrália), orienta/recomenda que todas as atividades de
exploração sejam administradas por profissionais com reconhecida experiência/skill para o commodity de interesse.
É esse profissional que assume as responsabilidades por
todas as informações do projeto a serem disponibilizadas para
o mercado de commodities, visando dar suporte para decisões
de investimentos (ou negócios). Deve reportar informações
precisas (referente ao estágio de desenvolvimento em que se
encontra o projeto) destacando-se: dados do projeto, classificação de recursos e reservas minerais, método de lavra, infraestrutura, aspectos ambientais, viabilidade econômica e análise
de risco e recomendações. Devem ser informações validadas,
com qualidade e confiabilidade para suportar auditorias técnicas e financeiras por parte de agentes reguladores (Agência
Nacional de Mineração, Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente) e investidores (acionistas, fundos de
investimento, bolsas de valores etc.).
Os assuntos abordados nos dois eventos (IX Workshop/M&M
& VIII Simexmin/Adimb) são de extrema importância e têm rela-

DO
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ção com conceito básico de geologia, o qual pode ser traduzido
pelo termo modelo geológico, que é concebido a partir de dados produzidos durante o desenvolvimento do projeto, desde a
fase de exploração (descoberta e definição de recursos minerais)
até a fase de produção (definição de reservas minerais lavráveis),
que permitirão orientar caminhos para lavra e processamento
com metas de produtividade pré-estabelecidas.
Hoje, o mercado de commodities minerais está com apetite
aguçado para metais como zinco, lítio, cobre, níquel, cobalto e
ouro (são os que têm respostas positivas em cotações em bolsas
de Londres, Canadá e Austrália) e muito pouco é falado (por
aqui) sobre fertilizantes (inclua-se calcário agrícola), agregados
minerais e água potável.
Imaginamos uma sociedade com escassez de metais base e
metais preciosos. Imaginamos essa mesma sociedade com escassez
de alimento (fertilizantes), energia e água potável.
Do ponto de vista social,
as respostas terão repercussão de gravidade variada,
mas obviamente bem diferentes. Nesse sentido, já temos um exemplo real do
que é o dia a dia de cidadãos em áreas desabastecidas de tudo por falta de
combustível...
*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração

CATEGORIA GESTÃO

“Mina Digital”, da Gerdau, de autoria de Wendel
Gomes da Silva e Gustavo Henrique Silva Cunha

CATEGORIA GESTÃO

“Redução de custos da Mina Casa de Pedra”, da CSN, de
autoria de Walter Schmidt Felsch Junior, Bruno Macedo Souza
Brandão, Douglas Emerich Gonçalves Oliveira, Pablo Rodrigo
Vieira da Cunha, Douglas Figueiredo de Souza, Leandro de Carvalho Zanini e Eder Flavio de Araújo Costa

CATEGORIA PROCESSOS

“Redução de consumo específico de bolas”, da
Yamana Gold, de autoria de João Antônio Salles
Carneiro

CATEGORIA PROCESSOS

“Metodologia para certificação de padrões secundários
para análises químicas em amostras de minério de ferro”, da ArcelorMittal, de autoria de Juliana Cecília Vieira e
Luiz Paulo Serrano
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“Metodologia para aceitação e rejeição de coletor através da utilização de regressão múltipla”, da Mosaic, de autoria de Breno Mendes Pena, Felício de Freitas Simões, Janaína Paula Borges, Lilian Lis
Andrade Cantuário Costa, Henrique Gonçalves Teixeira, Josiane Silvia
Martin, João Carlos Martins Lacerda e Sebastião Eduardo de Rezende

CATEGORIA PROCESSOS

“Redução de sílica na qualidade final do minério de
ferro”, da Ferrous Resources, de autoria de Marcello
Rodrigues Cruz, Thiago Ozorio Moreira, Rosana Moreira
Carneiro e Walter Mazon

CATEGORIA PROCESSOS

“Aumento de recuperação de ouro a partir da implementação e otimização de circuito de recuperação de ouro gravimétrico na flotação de
minérios de ouro sulfetado”, da Kinross, de autoria de Thiago Tolentino Silva, Alvimar Antônio de Souza, Getúlio Gomes de Oliveira Júnior,
Lenilson Carlos de Castro, Alair Agripino de Jesus e Amauri Andrade

CATEGORIA PROCESSOS

“Reprocessamento do rejeito aurífero”, da Kinross, de autoria
de Alair Agripino de Jesus, Alvimar Antônio Souza, Getúlio Gomes
de Oliveira Júnior, Paulo Ferreira Gontijo, Alexandre Augusto Soares Matos, Lenilson Carlos de Castro, Rodrigo Barsante Gomides
e Charlie Wells

CATEGORIA PROCESSOS

“Reaproveitamento de rejeito da flotação para redução do consumo
de água na usina de cobre do Sossego”, da Vale, de autoria de Geovan Olavo Damásio de Oliveira, Marlon Gonçalves de Souza, Francisco
Harissson da Costa, Maria Lúcia de Oliveira e Marcone Gomes de Lima

CATEGORIA LAVRA

“Padronização de carga de caminhões basculantes eleva a produtividade da etapa de transporte de minério reduzindo custos na
unidade de Juruti”, da Alcoa, de autoria de Brett Hodges, Antônio
Maria Coutinho, Thiago Bentes Celso, Rhayma do Carmo Silva, Gabriela Fonseca Abre e Mônica Katiusca Nunes de Paiva

Fotos: Amauri de Souza

20° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira / Vencedores
CATEGORIA LAVRA

“Aumento da produtividade das minas”, da Jundu, de
autoria de Angelo Afonso

CATEGORIA METALURGIA

“Uso de 100% de minério de manganês sílico carbonatado da mina Morro da Mina para produção de FeSiMn”, da
Vale, de autoria de Nelson Jannotti e Wagner Dias

CATEGORIA MANUTENÇÃO

“Melhoria no tempo de manutenção de pneus na frota de produção equivale à aquisição de um caminhão”, da Mineração Rio do
Norte, de autoria de Takehiro Moraes, Roney Farias, Duan Santos,
Odirley Amaral, Francisco Bentes e Raimundo Mota

CATEGORIA LAVRA

“Análise de vibrações induzidos por desmonte de rocha”, da Nexa
Resources, de autoria de Felipe Goes Lima, Rafael Maurin Gritti, André
Rezende Rati, Luiz Cláudio Galrão Cout, Alexandre Gontijo e Arthur Matos

CATEGORIA METALURGIA

“Aplicação de informações geometalúrgicas na previsibilidade na produção de ouro”, da Kinross, de autoria de
Heitor Baeta e Getúlio Júnior

CATEGORIA MANUTENÇÃO

“Proteção do eixo excêntrico das peneiras na recuperação do carvão”, da Rio Deserto, de autoria de André Luiz Maravai, André Valentin Zanellato, Clavius Forgiarini Nascimento, Clésio Joaquim Machado,
Juliano Rodrigues dos Santos, Ronny Abatti e Jonathann Hoffmann

CATEGORIA METALURGIA

“Recuperação de nióbio proveniente nos rejeitos depositados
em reservatórios”, da CMOC, de autoria de Joselito Dásio da
Silva, Pauliano Cruz Rufino, Elyssa Morinigo e Andreia Camelo

CATEGORIA MANUTENÇÃO

“Aumento da performance e disponibilidade as retomadoras”,
da CSN, de autoria de Marcelo Ferreira Gomes, Tiago Eloi Dias
Vieira, Robson Leonardo Alves Rodrigues, Verônica Aparecida de
Oliveira e Rafael Vinicius Pereira Paula

CATEGORIA MANUTENÇÃO

“Adaptação no suspiro do tanque na mineradora contínua”, da Rio
Deserto, de autoria de Anderson Antunes, Erick Baschirotto, Gustavo
Martins, Jadson Della Vechia, Jonas Meller e Realdo Bitencourt
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CATEGORIA GEOTECNIA

“Estabilização do talude do Patrimônio Mina de Águas Claras”,
da Vale, de autoria de Felipe Gobbi, Daniel Tobler, Anderson Fonini,
Gilvan Sá, Maria Teresa Soares, Rodrigo Flach, Carlos Faria, Célio Gomes, Fernando Medina, Jan Gehlmann e Anthony Lelarge

CATEGORIA MEIO AMBIENTE

“Jovens Agentes Ambientais”, da Mineração Aurizona,
de autoria de Jauner Torquato e Guilherme Rajão

MEMBRO DA MESA DE PREMIAÇÃO - Superinten-

dente regional da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Leandro Alves Lima

CATEGORIA MEIO AMBIENTE

“Escoamento superficial em áreas de mineração de bauxita,
pré e pós-lavra, na Zona da Mata Mineira”, da CBA, de autoria
de Geraldo Sérgio dos Santos Werneck, Lucas Jesus da Silveira e
Herly Carlos Teixeira Dias

CATEGORIA MEIO AMBIENTE

“Redução de consumo de água nova”, da Yamana Gold,
de autoria de Átila Almeida Rios de Assunção

CATEGORIA SEGURANÇA

“Gestão e tecnologia com foco na prevenção de acidentes”,
da ArcelorMittal, de autoria de Christiano José Ferreira e Juliano
Dalla Rosa.

MEMBRO DA MESA DE PREMIAÇÃO - Gerente de Marke-

ting da Associação Brasileira das Indústrias e materiais
Explosivos e Agregados (Abimex), Mônica Rios

Diretor-editorial da revista Minérios & Minerales,
jornalista Joseph Young

MEMBROS DA MESA DE PREMIAÇÃO - (Da esquerda para a direita) - Jurado do prêmio e professor titular da Escola Politécnica da USP, engenheiro Arthur Pinto Chaves, jurado do prêmio e diretor da RZ Serviços e

Consultoria, engenheiro Rotênio Castelo Chaves Filho, jurado do prêmio e consultor da J. Mendo, engenheiro José Mendo Mizael e o Diretor do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra),
Cristiano Parreiras
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A revista Minérios & Minerales realizou nos dias 15 e 16
de maio, em Belo Horizonte (BH), a 9ª edição do Workshop
Redução de Custos na Mina e Planta. O evento reuniu cerca
de 350 profissionais de mineração, com área de exposição
externa. Na ocasião, foi entregue ainda o 20º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira (ver fotos
da cerimônia de premiação nesta edição).
Nos dois dias de evento, destaque para as palestras focadas em soluções propostas e implementadas na área de automação, mina digital, IoT e sistemas de monitoramento,
controle e aperfeiçoamento de processos, máquinas e equipamentos visando gerar economia e melhor desempenho e
produtividade nas minas e plantas.
Os trabalhos apresentados pelas mineradoras foram avaliados por um júri independente no âmbito do Prêmio de Excelência 2018; os trabalhos premiados foram publicados na edição da

Fotos: Ronaldo Guimarães

Encontro apresenta avanços em tecnologia digital, automação
e filtragem de rejeitos para 350 profissionais de mineração

Engenheiras Ludmila Vieira da Silva Matos, Marilene
Lopes e Patrícia Madeira

revista Minérios & Minerales, que circulou no Workshop.
Assim, nesta edição, destacamos os projetos, cases, soluções e desenvolvimento apresentados pelas empresas fornecedoras de equipamentos e tecnologias, que co-patrocinaram a realização do 9º Workshop. A ordem de entrada
dos temas segue praticamente a ordem da grade de ambos
dias de palestras.
www.revistaminerios.com.br | 13
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Martin Engineering - Investir em segurança é prioridade
de segurança da empresa. Por outro lado,
os trabalhadores têm papel crucial em gaDADOS/CUSTO/INCIDENTES
ANTES DE INVESTIR DEPOIS DE INVESTIR
rantir a própria segurança e a de seus coCultura
Produção
Segurança
Incidentes Reportados
14
3
legas.
Paradas de Correias
4/mês
1/Ano
Tolerar atos inseguros, normalmente
Custo do Dinheiro
10%
por colegas de trabalho, afeta sua própria
Tempo de Análise
5 Anos
segurança e a da empresa, de acordo com
Investimento no equipamento
$400,000
a Martin. Ao criar uma cultura de seguranContrato de Manutenção
$80,000/ano
ça a partir de baixo, é mais fácil persuadir
Margem Bruta sobre Venda do Material
$5/t
$5/t
os que estão no topo, se a cultura de seguHoras de Produção
5,000 h
5,000 h
rança não for a ideal. Se uma empresa não
Taxa de Produção
500 t/h
550 t/h
criar uma cultura de segurança eficaz, deCusto da Mão de Obra
$75/h
$75/h
penderá apenas do bom senso individual
Funcionários
30
30
de seus funcionários para evitar acidentes.
A Martin Engineering avalia que as principais cauA Martin Engineering é uma empresa pioneira no
sas das lesões e acidentes, entre outros, na empresa
desenvolvimento e aplicação de soluções de limpeza de
são a cultura de design deficiente e falta de tecnolocorreias da indústria, raspadores, pontos de transferêngia; procedimentos precários ou não usados; compras
cia, auxílio de fluxo, controle e gerenciamento de pó, vina base do preço; muitas regras; e pessoal pouco quabradores industriais e descarregamento de vagões.
lificado.
No seu trabalho apresentado no 9º Workshop, a
A justificativa para investir em
empresa ressaltou o desenvolvimento de produtos
segurança está relacionada aos
que permitem que o manuseio de materiais a granel
custos de mão-de-obra e matéseja mais limpo, seguro e produtivo. De acordo com a
rias-primas, além dos investimenMartin, existe um dever legal do empregador em protos em operação e manutenção
teger os trabalhadores de riscos ocupacionais. Porém,
para tanto é necessário conhecer os riscos e saber
dos equipamentos, além do custo
como evitá-los e, assim, ser capaz de reduzi-los.
gerado pelo afastamento de funWillian Valadão, Gerente
Os trabalhadores devem se sentir parte da política
cionários, tratamento médico etc.
Nacional de Serviços
CASO REAL – CORREIA TRANSPORTADORA

GE - Tecnologia digital transforma a produtividade
A GE mostrou soluções digitais e analíticas preditiva para gestão de ativos de forma inteligente e integrada. Segundo a empresa, há tendência de difusão
da tecnologia no setor de mineração.
Existe um amplo consenso
sobre a necessidade de as empresas de mineração adotar tecnologia avançada e de otimização da cadeia produtiva, de
ponta a ponta, para melhorar os
resultados. A maioria das mineMarcos Fonseca, APM
Practice Leader
radoras admite que os métodos
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já adotados estão resultando apenas em melhorias
marginais nos últimos 50 anos.
Assim, elas acreditam que as atuais condições
econômicas do setor vão persistir, criando abertura
para se aplicar abordagens inovadoras em uma indústria tradicionalmente conservadora.
Na análise da GE relatada no workshop, algumas
empresas de mineração e OEMs implementaram ilhas
de melhoria, como, por exemplo, automação de caminhões, mas poucas abordaram essa questão de
forma abrangente.
Os maiores obstáculos para a otimização e melho-
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ria da produtividade indicados pelas empresas na mineração são desafios que a GE já enfrentou em outras
indústrias.
A multinacional avalia que a falta de visibilidade
das operações, confiabilidade de processos, baixa eficiência energética, falha nas soluções para eliminar os
desperdícios e a lenta adoção de automação impedem avanços no setor.
Adotando uma abordagem ampla, a GE propôs a solução APM (Asset Performance Management), que suporta
as etapas de uma gestão inteligente de ativos - Intelligent
Asset Strategy (IAS), identificando suas criticidades, modos
de falha e mecanismos de degradação.
Nesta solução, otimiza-se a estratégia, monitora-se a integridade dos ativos por métodos preditivos,
estabelece-se monitoramento dinâmico e automatiza-se ações, gerando elevada governança.
O monitoramento preditivo dos ativos é feito através das medições existentes nos equipamentos. Com
isso, reduz-se gastos para mantê-los e se melhora a
manutenção para ser mais produtiva e econômica.
No projeto realizado na Gerdau, a implantação de

soluções com essas características permitiu monitorar
de 47 a mais de 600 ativos em 11 plantas da companhia. A solução possibilitou fornecer avisos acionáveis
sobre falhas iminentes de equipamentos. O Centro de
Confiabilidade e Desempenho Industrial instalado na
empresa monitora remotamente os ativos em busca de
anormalidades, antecipando falhas de forma preventiva.
Os resultados são surpreendentes na Gerdau. Nos primeiros ativos monitorados evitaram-se 130 horas de paralisação na planta de sinterização. Só no projeto piloto, a
economia gerada alcançou mais de US$ 1,5 milhão – o
retorno do ROI do projeto piloto foi de nove meses.

Unidade de mineração da Gerdau é uma
das envolvidas neste projeto

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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Polycorp - Desenvolvimento contínuo
de revestimentos de moinho
Em 2016 foi apresentado à Jacobina Mineração, da
Yamana Gold, uma oportunidade de mudança nos revestimentos aplicados nos moinhos de bolas Ø12,5’ X 22’ e Ø15’
X 30’. Até então a mineradora trabalhava com revestimentos híbridos (metal/borracha). A proposta de melhoria da
Polycorp, que expôs o caso no Workshop, foi trocar o material dos revestimentos para 100% borracha.
A ideia trazia, em resumo, os seguintes benefícios: redução do tempo de troca e, por consequência, aumento de DF
(disponibilidade física) e de produção; melhoria ergonômica
no manuseio e montagem das peças; redução de custos de
aquisição; e manutenção da qualidade e produtividade na
moagem.
Na fase 1, os revestimentos foram testados e medidos
durante 3.588 horas de operação no moinho Ø15’ X 30’. Foram montadas quatro barras e seis placas na região de
maior desgaste (próximo à tampa de alimentação) dentro
do moinho.
Após cinco meses de testes, os perfis de desgaste foram
comparados entre os revestimentos, validando a sua durabilidade. Assim, foi colocado o conjunto completo a base
somente de borracha.
Na avaliação do ganho de produtividade, foi constatado

PARÂMETRO

VALOR

UNIDADE

Tempo Programado / ano

254

Horas

Tempo Economizado / ano

51

Horas

Taxa Horária

240

Tonelada/hora

2

Gramas/Tonelada

Recuperação Orçada

95,5

%

440.000,00

US$

Teor de Ouro Planejado
Ganho Total

ainda que os revestimentos de borracha levam 20% a menos de tempo para serem montados comparados às peças
com inserto metálico.
Já no monitoramento de desgaste, os revestimentos
atingiram a vida útil projetada, comprovando a eficácia da
utilização dos revestimentos de
borracha Polycorp em substituição
aos revestimentos híbridos.
De acordo com a empresa, o
trabalho de acompanhamento de
campo é peça fundamental para o
desenvolvimento contínuo, visando melhoria na aplicação de revesMarcos Ferreira,
Gerente Regional
timentos de moinho.

Andritz - Filtro prensa deságua rejeito para empilhamento a seco
A Andritz apresentou
amplo portfólio de tecnologias para tratamento de rejeitos. A prática
tornou-se tema recorrente na mineração. Segundo a empresa, ao
mesmo tempo em que a barragem de rejeitos continua sendo utilizada, ela não é mais a única escolha
disponível.
Uma das possibilidades é o empilhamento do rejeito a seco através do uso do equipamento filtro prensa,
reaproveitando a água para os diversos processos da
mineradora. Além de trazer mais estabilidade, é uma
forma de obter resultados consistentes, atendendo às
obrigações legais e de proteção do meio ambiente.
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A empresa produz filtros prensa no Brasil, com opções de lonas de filtração, podendo ser aplicadas nas
mais variadas áreas de uma mineradora. Cada tipo de
rejeito exige uma lona de filtração específica para
atender a demanda em altos níveis de produtividade.
A empresa realiza testes laboratoriais e em equipamento móveis, para ensaios com amostras do rejeito
nas diferentes tecnologias oferecidas, no que tange ao
desaguamento e concentrados,
para se obter o melhor resultado. O conjunto do sistema de
tratamento de rejeitos envolve
além do filtro prensa e lonas de
filtração, filtro hiperbárico, filtro
esteira, filtro esteira a vácuo, es- Maurício Heinzie,
Diretor de Vendas
pessadores e decanter.

Modular Mining - Criação de
valor digital na mineração

Com foco na era digital, estratégia de atuação,
impactos da tecnologia na mineração e a criação
de valor com a prática, a Modular Mining mostrou
durante o Workshop como avançar nesse campo.
Para a empresa, a comunicação constante é
é
essencial para a segurança e a produtividade. A Davi Freire, Gerente
rede sem fio da Modular fornece comunicações Regional de Vendas
seguras e contínuas que são necessárias para sustentar as conexões
críticas entre os tomadores de decisão das minas, os equipamentos
que monitoram e os operadores no comando das máquinas.
Em um ciclo de transporte, o tempo também é tudo. Os produtos
da Modular são capazes de agilizar cada etapa do processo da mineração, permitindo que a mina utilize o tempo e os recursos ao máximo,
otimizando as operações e maximizando a produtividade.
As soluções da empresa apresentadas no evento permitem ainda
potencializar os dados operacionais para alcançar os objetivos de manutenção, sempre centrados em reduzir o tempo de parada e aumentar a disponibilidade da frota de equipamentos.
As minas estão produzindo mais material e dados como nunca e ambos devem ser processados de modo eficiente.
Assim,
a
Modular Mining propôs fornecer ferramentas de análise e relatórios
em tempo real - que
permitem transformar
Operação sem condutor na Rio Tinto, na
Austrália, ultrapassou 1 bilhão de material
dados em ação.
transportado
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CDE - Reaproveitamento de rejeitos contendo ouro

A CDE apresentou durante o 9º Workshop Redução
de Custos na Mina e Planta projeto de recuperação de
ouro da mineradora GMC, em Nevada, nos Estados
Unidos. A empresa projetista e fabricante de equipamentos compactos e modulares para mineração, líder
mundial no processamento via-úmida, tem mais de
1.000 plantas instaladas e comissionadas globalmente.
Neste projeto nos EUA, pilhas de rejeitos contendo
ouro não eram reprocessadas. A planta até então existente
apresentavam taxa de processamento de 20% do ROM.
A solução adotada pela CDE foi a instalação da
M2500, primeira unidade móvel de classificação do
mundo totalmente integrada que oferece alimentação,
peneiramento, classificação e empilhamento, sobre
uma estrutura compacta e portátil.

A M2500 exige um espaço mínimo no local para ser
instalada e permite a produção de até quatro produtos
classificados. Além disso, foi incorporada na planta fine
screens, espessador e tanque de água.
Os produtos gerados com o projeto incluem pedra
lavada (+50 mm), agregado limpo, areia lavada (+450
mícra) e areia com ouro (75/450 mícra).
No evento, a CDE também
mostrou migração de plantas de
processamento e classificação de
minério de ferro, tanto na Austrália quanto no Brasil, para jazidas de maior teor, demostrando
flexibilidade de movimentação Gustavo Miranda
Brasil, Engenheiro
de seus equipamentos.

Aveva - Salto digital na gestão de operações de ativos
A Aveva, pertencente ao grupo Schneider Electric,
apresentou solução padronizada de gestão de ativos,
com exemplos de diversos sites operacionais de mineração ao redor do mundo. A ferramenta é capaz de
obter, de forma contínua e on-line, medições, análises
e relatórios de perdas de produção devido às variáveis
na operação de equipamentos.
Além disso, a solução é capaz de realizar análise de
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causa raiz das utilizações “não ideais” dos recursos de
equipamentos. Com ela é possível ainda ter integração
completa com outros sistemas. Essa solução tem o
nome de Ampla MOM (Manufacturing Operations Management).
Os serviços incluem consultoria da Aveva, execução
do projeto, treinamento e suporte. Com uma abordagem modular, funcionalidades podem ser adicionadas
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de forma incremental para apoiar programas de melhoria contínua, sem impactar nas operações existentes.
A solução pode definir a taxa máxima sustentável
para processos, que podem diferir de site para site.
Assim, alcança-se o nível apropriado de captura automatizada de dados pelas camadas de instrumentação
e coleta de dados; padronização do modelo de uso de
tempo, códigos de causa e matriz de classificação em
todas as operações; e adoção das novas práticas de
trabalho com base nas extensas experiências de trabalho de técnicos e engenheiros para cada operação.
Os resultados envolvem melhorias significativas na
produtividade; exposição das restrições do processo (gargalos) e também de ganhos de eficiência; fornecimento de
análise de causa raiz clara; clareza de métodos para alcan-

çar produtividade ideal; e impulso
para a melhoria da utilização dos
ativos, recursos e processos.
A solução MOM permite ainda
a integração completa entre chão
de fábrica e ERPs; otimização dos
Cauê Fontana, Sales
planos de manutenção; fecha- Manager Minerals Metals
mento contábil e financeiro em Mining
poucas horas; custos de produção precisos e em tempo
real; e abertura de solicitação de manutenção automática
e aviso de falhas identificadas no sistema de controle.
A ferramenta foi aplicada com sucesso na MMG,
em cinco operações da mineradora no mundo. O projeto já conseguiu entre 10 e 20% de melhoria de capacidade global do grupo.

MOM e arquitetura de integrações
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John Deere - Scrapers autocarregáveis cortam
custos em lavra por tiras em bauxita

A movimentação de estéril (decapeamento) na MiA operação mista consiste na retirada da camada
neração Rio do Norte (MRN) serviu para que a John
vegetal pelo trator de esteiras e em seguida a remoção
Deere realizasse um programa de validação do procesdo estéril realizada pelo scraper até o afloramento da
so empregando scrapers, sendo cada sistema composlaterita (bauxita). Foi observado que remover a laterita
to por um trator 9520R e dois scrapers 2412DE; tratacom o scraper aumenta o desgaste dos pneus e, por-se de um conjunto autocarregável com capacidade de
tanto, nesta fase, entra novamente o trator de esteiras
carga de 36 m³ empolados.
para a remoção da laterita. O minério é escarificado e
Segundo a marca, ao final de 1.000 horas de testes,
removido com escavadeira e caminhão.
onde foram utilizadas diferentes configurações, bem
Para otimizar a operação de ambos os equipamentos,
como períodos climáticos bastante diversos, inclusive
scraper e trator de esteiras, optou-se por deixar uma cava
de chuvas, a solução foi aprovada e a aplicabilidade do
vazia entre a área de corte e o aterro. Esta área funciona
equipamento atestada pela mineradora, com redução
como drenagem durante as chuvas e servirá como bota-fode 69% no custo específico de movimentação de estéra para o trator de esteiras durante a remoção da laterita.
3
ril (R$ por m ), aferido pela MRN, quando comparado
Durante a validação, foram executadas sete áreas
ao método com tratores de esteiras de grande porte.
de lavra, sendo a produtividade média atingida de 284
Este sistema, mostrado pela John Deere no Workshop,
m³ in situ/hora, de forma crescente ao longo do teste,
utiliza como base um trator desenvolvido especificamente
com operadores da MRN. É importante destacar que a
para esta aplicação, que dependendo da combinação
operação da MRN ainda estava em curva de aprendipode rebocar até três implementos scrapers.
zado, e é bastante razoável projetar uma média de
Inicialmente, a operação foi no sistema oval simples,
pelo menos 400 m³ in situ/hora, quando os operadoque consiste no corte e aterro um ao lado do outro.
res estiverem treinados.
Desta forma, criam-se curvas mais fechadas; ciMesmo com a média aferida ao longo da
ta-se que não havia nenhuma área disponível
validação de 1.000 horas, ainda assim a redupara drenagem das águas de chuva.
ção no custo específico (R$/m³) foi de 69%
Após diversos testes, chegou-se ao consenso
ante ao custo do método atual exclusivamente
sobre o modelo que resolve os problemas encom tratores de esteiras, na aferição da MRN;
contrados para drenagem e raio das curvas, e
e em avaliação que leva em conta também
que possibilita uma operação mista entre o scraanálise financeira a longo prazo, e seu retorno
Thomas Spana,
Gerente de Vendas
per e o trator de esteiras.
em valor presente líquido.
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Aperam - O aço inoxidável contra o
desgaste e a corrosão
A Aperam, produtora integrada de aços planos inoxidáveis e elétricos,
ressaltou no Workshop as qualidades do aço inoxidável e suas aplicações
na mineração. A empresa exemplificou comparando o aço carbono com o
aço inox em vagões no que tange ao desgaste e corrosão.

No vagão de aço carbono, o desplacamento de
material devido à corrosão é inevitável – sua vida útil
estimada, de acordo com testes apresentados pela
Aperam, gira em torno de sete anos.
Já o vagão de aço inox P410D, nas mesmas condições e características, a vida útil estimada fica em
Willian Labiapari,
torno de 40 a 50 anos, sem perda de espessura sigEngenheiro Mecânico
nificativa. Os resultados demostram a possibilidade
de se reduzir o peso dos vagões, embasado no desgaste mínimo das estruturas.
No teste em equipamento de lavagem de minério, o aço carbono com
12,5 mm de espessura alcançou vida útil de três meses. Com aço inox, em
espessura de 6,00 mm, a vida útil alcançou 35 meses.
A empresa avalia que o aço inoxidável obtém ótima performance na mineração, a exemplo de outros setores que precisam de materiais resistentes
à corrosão, desgaste e com os menores custos de manutenção possíveis.
Os testes realizados pelo
Centro de Pesquisa da Aperam
simulam a realidade produtiva
do ambiente de mineração. O
trabalho visa avaliar a substituição do aço carbono pelo
aço inoxidável em equipamentos minerários expostos a desgastes físicos e químicos.

9° WORSHOP DE REDUÇÃO DE CUSTOS NA MINA E NA PLANTA - 2018

Santiago & Cintra - Ganhos com automação
através de geotecnologias
No trabalho apresentado no
Workshop Redução de Custos na
Mina e na Planta 2018, a Santiago
& Cintra ressaltou os processos
da mineração que podem se valer
das geotecnologias.
Entre esses processos estão a
atualização dos dados de lavra e
frente de lavra; mapeamento atualizado para planejamento das estruturas, rede elétrica, tubulações,
correias transportadoras, drenagens, projetos e adquações de projetos para avanço de lavra, e levantamentos após supressão vegetal.
Nos patios, a geotcnologia calcula os volumes disponíveis nos estoques tanto na
mina como nos portos. Na cava e
de barragens, faz monitoramento
de deformações geométricas em
taludes; mapeamento de estruturas geológicas para análise geoLuiz Dalbelo, Gerente
técnica; inspeção visual e mapeade Vendas de Novas
Tecnologias
mento de trincas em taludes e

mapeamento de eventos a jusante de barragens.
Para a Santiago & Cintra, todos os dias os processos da mineração geram milhares de informações, e
muitas delas dependem da geolocalização. As geotecnologias existentes permitem a automação da obtenção destas informações e os dados associados; redução de custos em diversos processos; aumento de
segurança operacional; e maior eficiência dos trabalhos realizados.

Diefra - Monitoramento remoto automatizado vs. convencional
A Diefra expôs no evento os
aspectos do monitoramento geotécnico convencional e sua incompatibilidade a longo prazo
com a economia e a segurança.
No monitoramento geotécnico
Douglas Hermann Tempel,
convencional, a busca por meConsultor Sênior
nor custo de implantação do sistema cria uma percepção que ilude os gestores; possibilidades de erros associados aos procedimentos de
leitura, aquisição e processamento de dados; falta de
garantia de qualidade da informação; demora na
aquisição e processamento de dados; necessidade de
muitos homem/h de trabalho para obtenção de re-
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sultados; e analistas suscetíveis a cometer erros pois
se baseiam em dados não fidedignos.
Assim, a Diefra apresentou o Monitoramento Remoto Automatizado (MRA) para enfrentar esse quadro. Pelo modelo da Diefra, a automatização na
aquisição de informações de movimentos geotécnicos ou geológicos, em tempo real, torna-se essencial. Isso envolve infraestrutura autônoma de energia e comunicação; entrega dos dados de acordo
com o projeto e demanda da equipe de gestão de
segurança; sala de situação no ambiente da empresa; e assistência técnica permanente.
De acordo ainda com a Diefra, as vantagens do
Monitoramento Remoto Automatizado incluem téc-
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nicas em inovação e uso de alta tecnologia; garantia
de segurança da estrutura; maior velocidade de
aquisição e processamento de dados; flexibilidade imediata na mudança de frequência de aquisição; acuidade ou
precisão; estabilidade e confiabilidade da informação; repetibilidade; assertividade na resolução teórica
analítica; e redução do custo operacional.
Para essa ferramenta, a Diefra executa a calibração e aferição de instrumentos e sistemas
nas visitas de manutenção; também verifica se
leituras e transporte para os sistemas estão
corretas; os dados de cada instrumento e preparação sistêmica de gráficos e diagramas, em
range de tempo e frequência demandados; auditoria de conformidade de instrumentação e
monitoramento; treina toda a equipe responsá-

vel pela segurança da estrutura; apoia o desenvolvimento dos protocolos de segurança; e dá assistência
técnica do parque instalado.

Sandvik - Proteção contra desgaste na planta

Robert Mendes, Engenheiro
de Vendas e Aplicação

A Sandvik, na sua apresentação no Workshop, detalhou
um case de aplicação na
mina Serra Grande, em Goiás,
da Anglogold Ashanti. O projeto
relacionava-se
ao
HX900, que é um material
antidesgaste de alta resistên-

cia, que substituiu chapas de aço 400 HB que
eram trocadas a cada 15 dias. Os resultados fo-

ram surpreendentes, conforme se vê no quadro.
A capacidade de resistência ao desgaste por
abrasão e impacto resultou em maior vida útil
do HX900 e, em consequência, na maior disponibilidade física do equipamento e menor número de intervenções para manutenção.
Os resultados apontados, neste case utilizando o HX900, indicam economia de 72% de custos de material/ano;
redução em 97% nos
custos de mão de
obra por ano; e redução de homem/
hora exposto ao risco em 97%.
As aplicações do material são diversas e incluem chutes primários
e secundários; alimentadores e chutes alimentadores; chutes de
transferência; forros e
silos; pontos para formação de morto; calhas do transportador;
guias laterais; proteção para caçambas e lâminas; dentre outras.
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Spraying Systems - Menor consumo de água em peneiramento

No evento Workshop Redução de Custos, a Spraying
Systems, empresa especializada em tecnologia de pulverização, apresentou um programa para redução de consumo de água em peneiramento secundário.

Nas funções dos bicos no processo de pulverização no peneiramento, a empresa explica a importância de se ter padrão de
jato, determinar a vazão correta
de líquido e promover o impacto
Ludmila Matos,
Especialista em
adequado da ação.
Pulverização
Os bicos podem, por exemplo, produzir gotículas muito pequenas a baixas taxas
de fluxo para controle eficaz de poeira e umidificação.
Por outro lado, os bicos podem ser montados de forma contínua, para criar uma cortina de névoa fina que
suprime a poeira e dissipa gases.
Há muitas opções de materiais para pulverização,
onde ângulo, taxa de vazão, modelos com resistência,
entre outros aspectos devem ser considerados. Além
disso, bicos e sistemas de pulverização são produtos de
engenharia de precisão, que precisam ter projeto de desempenho, manutenção, controle com tecnologia e inspeção regular para atingir os melhores resultados.

Matec - Filtros de alta pressão para rejeitos
No Workshop, a Matec colocou em discussão os filtros de alta pressão para rejeitos e concentrados. O
destino atual de finos de rejeitos, de acordo com a empresa, causa uma série de problemas
às mineradoras.
Dentre eles, riscos ambientais,
perda de produtividade, custos elevados, ocupação de espaço físico
para construção de barragens, e interferências com comunidades e
áreas de proteção.
De acordo com a Matec, há ainda a
questão dos novos desafios do
setor de mineração, como a escassez de água
e a necessidade
Vinicius Vilela,
da
eficiência
Gerente de
Negócios
energética.
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Assim, a empresa considera o filtro prensa como essencial dentro desse contexto. O equipamento elimina a necessidade de barragens e aumenta a recuperação da água (ver matéria do produto na página 34).
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Máquina Solo - Sistemas móveis de peneiramento e britagem

A Máquina solo, empresa especializada em equipamentos para fundações, geotecnia, mineração e meio ambiente,
apresentou sistemas de peneiramento e britagem de características inovadoras.
Da marca Allu, a caçamba processadora, versátil e produtiva, que pode ser utilizada em diferentes aplicações e
etapas da produção mineral: peneiramento e classificação
simultâneos do estéril e over size direto na frente de lavra;
britagem primária de minérios de baixa dureza; descompactação de pilhas; otimização do processo de lixiviação; e mistura de materiais (blendagem).

O uso da caçamba processadora pode elevar os resultados no
peneiramento na mina de 20%
para 80%; enriquecimento (upgrade) de teor de material; mobilidade do sistema; e aproveitamento
Frederico Simões,
de minérios marginais.
Engenheiro de Vendas
e Aplicação
De acordo com análise da Máquina Solo, esse tipo de equipamento proporciona melhoria de
processo no controle da diluição, otimizando a recuperação na
lavra; faz a liberação das garnieritas intrusivas nas rochas básicas;
e faz a recuperação inicial de material processado pela caçamba.
A empresa ainda apresentou no evento sistema MB de
britagem móvel, que viabiliza britagem em locais de difícil
acesso, economia com transporte de materiais da mina ao
britador, e controle de granulometria ajustável.
No sistema MB de peneiramento móvel, a Máquina
Solo destaca a redução de custo operacional, ganho de
eficiência no processo e menor número de etapas no
processamento.

WEG - Soluções móveis para subestações de energia
Na sua apresentação no IX Workshop
Redução de Custos na Mina e na Planta, a
WEG focou soluções móveis para subestações elétricas metálicas nas atividades da
mina, envolvendo barragem, hidrogeologia
de mina e britagem móvel e semimóvel.
De acordo com a empresa, os eletrocentros móveis têm ganhos operacionais relevantes, como redução de
dois dias para no máximo três horas na
montagem no campo; agilidade para
desmontagem em casos de detonação
na mina; equipamentos pré-dispostos para processos de indústria
4.0; além de segurança devido à
menor exposição de risco de trabalho em altura, sistema com IS
Limiter (aterramento), e diagnóstico de falhas incorporado no trafo
Ernani Ferreira
Fonseca, Engenheiro de
e painéis.
Aplicações e Vendas

Já com WEG Motor Scan é possível ter conectividade
para controle da performance de equipamentos. Um
sensor instalado mede vibração e a temperatura. Com
acesso via bluetooth dos dados da medição, através
de smartphone e tablet, as informações são enviadas e
armazenadas na nuvem. Em seguida, uma análise prévia é feita no equipamento móvel, ou uma análise
completa no WEG IoT Platform (via nuvem).
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Climatempo - A meteorologia de precisão como ferramenta
A Climatempo acumula quase 30
anos de experiência no acompanhamento e previsão das condições meteorológicas. Foi com essa
bagagem que a empresa se apresentou no IX Workshop Redução
de Custos na Mina e na Planta.
Patrícia Madeira,
Gerente de Produtos
Seu objetivo no evento foi difundir análises customizadas para a área de mineração.
Com um grupo dedicado a pesquisa e desenvolvimento, a meteorologia de precisão como ferramenta para
mitigar riscos na mineração é algo que a Climatempo
considera relevante.
O completo sistema de monitoramento e alerta de
tempo severo, o SMAC (Sistema de Monitoramento e
Alerta Climatempo), orienta as decisões tanto do planejador, que pode atuar remotamente com previsões
de longo prazo, quanto do operador na mina, que recebe alertas em tempo real via plataforma mobile.

Correias Mercúrio - Lona de aramida resiste a condições extremas
Durante o Workshop, a brasileira Mercúrio, maior fabricante de correias transportadoras da América Latina,
mostrou seu portfólio ao público presente. O conjunto
de produtos envolve correias transportadoras de lona
para médias e longas distâncias e alta velocidade de
operação, além de suportar elevado impacto.
Nas correias de lona de aramida Twaron, as aplicações atendem a situações extremas. Já a correia tubular
de lona e com cabo de aço da Mercúrio faz o transporte
enclausurado com tubos de até 650 mm de diâmetro.
A Mercurio relata um caso na mina de Serra Grande
da Anglogold Ashanti, em Crixás (GO), cujo material
processado na planta inclui quartzo, colomita e xisto
grafitoso, para se extrair ouro. Como característica, o
minério é de alta granulometria e perfil lamelar.
O problema detectado foi na correia do britador primário que tinha baixa durabilidade e necessidade de constantes intervenções para reparos em função de rasgos. A
duração máxima do material chegava a oito meses.
A adoção da correia de aramida no britador primário, de
fibra sintética de alta resistência mecânica e térmica, permi-
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tiu melhoria substancial do desempenho. Além de mais leve, gerando economia de energia.
Como resultado desse projeto na
Anglogold Ashanti, houve aumento
de vida útil da correia em quase seis
vezes, ganhos de produtividade, au- David Willian Souza,
mento da segurança operacional e Gerente de Contas
eliminação de duas paradas/mês para reparos. A economia estimada de energia alcançou 8%.
Por conta das expectativas superadas, a mineradora
realizou estudo de viabilidade para substituição em outros transportadores, com características semelhantes.

Pilar Química - Unidade móvel
de bombeamento de emulsão

A Pilar Química
mostrou uma unidade
móvel que reduz o ciclo
no desmonte de rochas
em galerias de pequenas
e médias secções, utilizando emulsão bombeada.
De acordo com a empresa, é cada vez maior a tendência no setor mineral
pela busca de produtividade na mina ou na planta, otimizando-se processos seguros e eficazes com o uso de
tecnologias inovadoras, principalmente nas operações de desmonte de rochas.
A Pilar Química, com a UMB SS, uma unidade móvel de bombeamento, apresenta a solução para a redução destes custos e a diminuição do ciclo no desmonte
em galerias de pequenas e médias secções, utilizando emulsão matriz (bombeada).
A UMB SS permite ao blaster dosar a quantidade de emulsão no furo de acordo com a necessidade e características da secção a ser detonada, que aliada ao
menor custo da emulsão matriz bombeada, torna-se mais econômica em relação
ao explosivo encartuchado.
O carregamento é mais eficiente, assim com seu posterior desmonte, por meio do
controle pelo blaster que, mesmo em pequenas quantidades de carga por furo, pode
alcançar, pelo nível de precisão do equipamento, margem de erro inferior a 1% da
quantidade correta de emulsão a ser carregada por furo.
Isso permite avanço maior do desmonte por secção, o que propicia uma significativa redução de custo por tonelada desmontada. Exemplo disso são as operações na Carbonífera Metropolitana, em Criciúma (SC), na qual a UMB SS é o equipamento utilizado para carregamento de emulsão matriz para os desmontes.
Para a Pilar, este é um fator determinante para o uso do explosivo bombeável
em relação ao encartuchado, devido ao maior preenchimento do furo pela emulsão matriz bombeada e a consequente precisão no carregamento.
O blaster, pela simplicidade de operação da UMB SS, tem ainda o recurso de fazer a mistura da emulsão matriz na própria frente a ser detonada, a qual após aproximadamente 15 min do carregamento, se sensibiliza no furo, estando pronta para
o início do processo de desmonte, além de contar com a indicação de precisão no
painel da quantidade bombeada de emulsão por furo.
O carregamento consiste de quatro funções simples de
operação e iniciação. Começa com ajuste da rotação do motor; depois, o ajuste da vazão de aditivo e lubrificante, seguido do controle no painel eletrônico do peso da emulsão que
se deseja carregar, contando com a segurança de desarme
automático quando atingida a quantidade pré-estabelecida.
Luiz Fernando Campolim,
Por fim, retira-se a mangueira de bombeamento da UMB SS
Departamento Técnico
para efetuar carregamento dos furos.
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Alfa Instrumentos - Inovação para pesagem em correias
A Alfa Instrumentos, empresa de soluções de instrumentação e de dosagem, envase, pesagem dinâmica e
estática, participou do Workshop focando na importância
de uma pesagem com qualidade; alto desempenho sobre o processo, proporcionando redução de tempo e
custos significativos em paradas para manutenção; e melhor administração e atendimento às normas NR12 e
NR13.
De acordo com a empresa, a pesagem dinâmica, fundamental no setor de mineração, é por natureza complicada, suscetível às intempéries; acúmulo de material na estrutura
da balança; instabilidade no transportador; desalinhamento da
esteira; e desalinhamento dos cavaletes.
Como exemplo, a Alfa avaliou o depósito de poeira sobre a ponte de pesagem de uma balança integradora. Supondo que 100 g de poeira se acumulem sobre a estrutura
da balança com comprimento de 1 m entre cavaletes
(quantia razoável), com velocidade da esteira 1m/s (típico),
em 1 h de trabalho se terá o acréscimo de 360 kg de peso “fantasma”.
Ou seja, em apenas uma hora de
operação, o sistema irá totalizar 360
kg a mais que o real transportado,
somente devido a poeira.
Assim, para a Alfa Instrumentos,
Reinaldo L. Maria,
Engenheiro
instalar e principalmente manter a

precisão em uma balança submetida a tantos agentes complicadores, é algo complexo e desafiador, porém imprescindível para o processo, principalmente se o produto transportado tiver alto valor agregado.
Ciente desta demanda, a empresa desenvolveu para linha de balanças integradora Tetracell a solução DACT (Dispositivo Automático de Calibração), que tem como principal benefício a flexibilidade de realizar a calibração da
balança através do acionamento remoto a grandes distâncias, sem a necessidade de intervenção humana no local.
Pesos padrão ficam armazenados no próprio equipamento e são posicionados sobre a ponte de pesagem de
modo autônomo, sem a necessidade de uma pessoa no
local. O acionamento remoto permite que calibrações sejam feitas frequentemente com maior facilidade e rapidez,
antes do início de cada turno de trabalho, assegurando assim maior confiabilidade nos resultados.

Abimex - Avanços em tecnologias para desmonte com explosivos

Para a Associação Brasileira das
Indústrias de Materiais Explosivos
e Agregados (Abimex), as novas
tecnologias para desmonte com
explosivos ganhou relevância nos
últimos anos. A entidade, durante
o Workshop, apontou que a operação de drill & blast (D&B) não
consiste apenas de uma operação isolada de engenharia, mas a
base de toda a cominuição, integrando geologia, perfuração, explosivos e iniciadores.
O professor Enrique Munaretti, da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e consul-
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tor da Abimex, destacou a complexidade desse tipo de operação e que a
indústria do segmento evoluiu de
um mero fornecedor de explosivos
para se tornar um especialista - que
pode oferecer serviço completo nesse campo, para maior otimização do Enrique Munaretti,
Professor da UFRGS
trabalho de desmonte de rocha , que
sabidamente influi nas etapas subsequentes de cominuição.
Ainda de acordo com ele, as novas tecnologias deverão
gerar maior produtividade, integração eletrônica e alto grau de
automação, com perfuração semi ou totalmente autônoma –
inclusive martelos DHT, com operação 24 horas/dia. Porém,
esse trabalho complexo exigirá planejamento, alto nível técnico, treinamento e capacitação, de acordo com a entidade.

PUR - Revestimento cerâmico de
tambor tem longa vida útil
A PUR abriu palestra no evento com os vários testes realizados com revestimento cerâmico de tambor. Como resultado, a empresa
aponta que a solução tem o melhor custo benefício; adesão 20 vezes mais forte do que revestimentos com borracha e cerâmica; e mais
facilidade de manutenção.
Marcus Vinicius,
Gerente de Pesquisa
A empresa ressaltou que o sistema de fixae Desenvolvimento
ção da cerâmica é muito mais resistente ao
desgaste do que o de fixação da borracha. Uma seção de cerâmica
danificada pode ser reparada, recuperando a qualidade original.
Danos em revestimento cerâmico com manta de borracha, por
sua vez, são mais difíceis de solucionar e a secção mesmo reparada
continuará sendo uma área frágil.
Num exemplo em Carajás (PA), foi realizado pela PUR um estudo
sobre os problemas apresentados nos revestimentos de tambores
das plantas da Vale. Uma empresa OEM fez a instalação das cerâmicas em tambores de acionamento. Com o tempo, não foram constatadas falhas operacionais nos tambores revestidos com o material.
Durante visita da PUR, cinco anos depois, verificou-se que as cerâmicas dos tambores 1 e 3 da planta TR152-30 e os tambores 2, 4,
7 e 8 da planta TR152-33 estavam em perfeito estado, mesmo sem
qualquer manutenção.
Em julho de 2018 está prevista nova inspeção. Até o momento
não havia sido relatado problemas no revestimento.
Em outra planta, dessa vez na Iscor Sishen, na África do Sul, foi
feito um trabalho com revestimento cerâmico de tambor utilizando
cerâmicas de 6 mm de espessura. Anteriormente, o revestimento de
borracha durava seis meses. O revestimento totalmente cerâmico foi
feito em 1995 e está trabalhando até hoje.
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Como avaliar projetos de exploração de novos depósitos de calcário?
Vitor Mirim, geólogo de exploração da VRM
Geologia e Mineração, apresentou durante o
Workshop estudos sobre as demandas de calcário
(calagem de solos) em fronteiras agrícolas no
cerrado brasileiro.
O geólogo mostra como avaliar programas de
exploração para novos depósitos de calcário no
País, diante do contexto da expansão agrícola no
Brasil, onde o mineral tem papel relevante no seu
desenvolvimento.
Os solos do cerrado são caracteristicamente
ácidos e se apresentam com conteúdos variáveis
de Alumínio (Al+3), que impactam a produtividade na agricultura. Em 1970, a Embrapa foi criada
com o objetivo de desenvolver pesquisas orientadas para melhorar o resultado de produtividade
de projetos agrícolas no cerrado brasileiro.
Os resultados dessas pesquisas, de acordo
com Vitor Mirim, permitiram o avanço das fronteiras agrícolas no bioma cerrado, transformando
o agronegócio no principal
protagonista em termos de
participação do PIB nacional - com índice na casa de
23% (2017).
A fronteira agrícola do
Centro-Oeste, já intensamente ocupada, tem área
de cerrado total de 99,6
milhões ha. Já a nova fronteira agrícola do Matopiba
(região que concentra a
confluência dos estados do
Maranhão, Tocantins, Piauí
e Bahia), tem área de cerrado total de 73,5 milhões ha.
A Abracal (Associação
Brasileira dos Produtores de
Calcário Agrícola), num cenário de baixo consumo, recomenda a aplicação de 1 a
1,5 t/ano de Calcário (por
hectare) para corrigir acidez
dos solos do cerrado ocupados pelo agronegócio.
Isso significa estimativas
preliminares de demandas
de calcário agrícola entre
63,9 e 95,8 milhões de toneladas/ano – baseada na
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área total de cerrado no País
menos a área possível de
cultivo.
No trabalho exposto por
Vitor Mirim, as demandas de
calcário potencializadas são de
64 milhões t/ano. Porém, a
produção de calcário estimada
Mirim,
gira em torno de 15 milhões t/ Vitor
Geólogo
ano. Assim, o déficit de calcário agrícola fica na casa dos 49 milhões t/ano.
Considerando-se o déficit entre demandas e
ofertas de calcário agrícola para atender calagem
de solos ocupados por projetos do agronegócio
(49 milhões t/ano), pergunta-se: onde se encontra terrenos geológicos prospectivos (no contexto das fronteiras do agronegócio) para justificar
programas de exploração orientados para rastrear calcário agrícola? O mapa abaixo dá algumas
pistas.
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Manutenção de equipamentos
traz otimização

A Top Andaimes desenvolve soluções de acesso e equipamentos na
área de projetos estruturais e manutenção industrial. A empresa procura
entender cada obra em sua peculiaridade para oferecer as melhores alternativas, aumentando a produtividade e os resultados de seus clientes.
O ambiente operacional exige o máximo de segurança e eficiência.
Partindo deste princípio, a Top Andaimes acredita que, para garantir
produtividade sem desperdício de tempo, a manutenção de equipamentos é essencial para otimizar os processos. E para a realização de uma
boa manutenção, a segurança nas alturas é um item essencial.
O setor de mineração, por exemplo, com tamanha importância para o
País, precisa que suas paradas de manutenção sejam feitas com parceiros
confiáveis e que disponham de equipamentos, projeto e equipe com alta
expertise, gerando um trabalho com produtividade e foco nos resultados.
O conhecimento da Top Andaimes, aliado à experiência de mais de
10 anos de intensa execução de serviços de montagem e locação, permite entregar essas soluções customizadas e com a tecnologia adaptada
à necessidade.
Em constante aprendizado, a empresa tem buscado excelência nos
segmentos de mineração, química, petroquímica, civil, metalurgia, dentre outros, oferecendo andaimes industriais, escoramento metálico, projetos e mão de obra especializada para montagem e desmontagem.
Na gestão de equipes atua diariamente na execução das atividades
de manutenção preventiva e manutenção de rotina, em sintonia com as
equipes de operação e em sinergia com as metas operacionais e financeiras dos clientes.
Nas paradas de manutenção, trabalha com um quadro técnico capacitado e com grande experiência na mobilização de paradas, contratos e
execução dos serviços, visando maximizar a utilização dos equipamentos da Top Andaimes, melhorando a produtividade, sem abrir mão de
seu principal valor que é a segurança de todos os envolvidos nas diversas etapas de execução do serviço.
www.revistaminerios.com.br | 33

T ECNOLOG IA

&

P R OC E SSOS

Combustível para todas as operações
A Aderco, empresa canadense dedicada a produção e distribuição de aditivo, estabilizador e descontaminante, para o
tratamento de óleos combustíveis, a partir dos tanques principais de armazenamento, proporciona combustível adequado
para uso em todos os tipos de operações que exijam performance associadas a economia e respeito às regras ambientais.
Os produtos são produzidos através da mais elevada tecnologia, livre de metais, orgânicos ou de origem vegetal, não
inflamáveis, e que não alteram quimicamente o combustível.
Os resultados obtidos estão diretamente ligados a preservação do seu investimento no combustível, item fundamental para as operações.
A concentração de produtos de até 1 litro para cada
55.000 litros de óleo combustível, de acordo com a necessi-

dade, proporciona um baixo custo e facilidade de dosagem,
de acordo com a empresa.
A Aderco atua desde 2004 junto aso principais consumidores
brasileiros de grande porte, e desde 1981 em mais de 85 países.

A excelência em filtragem
A Matec é líder
mundial no projeto e
fabricação de instalações de filtragem e
purificação de águas
residuais e lamas. A
empresa projeta, fabrica e instala plantas
completas turn key
em qualquer setor
que lida com águas residuais e sedimentos. Os mais importantes são mineração, agregados, rochas ornamentais, concreto, cerâmica, plástico e vidro. A companhia tem ainda extensa experiência de mais de 10 anos e milhares de projetos
de sucesso em todo o mundo.
Através de seus sistemas, permite às empresas atingir sua

É com muito orgulho que a Geobrugg está patrocinando
mais uma edição doRockBowl! Paralelamente à 8ª edição do
Simpósio Brasileiro de Mecânica das Rochas, em Salvador
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máxima eficiência e produção, Já que as aplicações da Matec
maximizam o retorno da planta, recuperando recursos valiosos, como a água, e reduzindo os custos de descarte.
No setor de mineração, o filtro prensa da Matec é usado
para desaguamento de rejeitos e concentrados. Por exemplo, as minas de ferro (e outros materiais) têm que lidar com
o problema de descarte de lamas e rejeitos, subprodutos da
concentração do minério de ferro. Os filtros prensa Matec
são capazes de desaguar as partículas finas em suspensão
na polpa, recuperando água limpa e dispensando o uso de
barragens e tanques de decantação, que representam um
alto custo e risco.
Na recuperação de concentrado, o produto final deve ter
uma umidade residual muito baixa, e os filtros Matec podem
alcançá-lo através da instalação de placas com membrana e
sistema de secagem das tortas por ar comprimido.

(BA), ocorrerá a 3ª edição
do RockBowl Brasil. O RockBowl é um jogo de perguntas e respostas, em
que as equipes concorrentes são desafiadas a
responder questões técnicas e não-técnicas, cujo tema
central é a mecânica de rochas.
www.geobrugg.com I @geobruggbrasil

