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E D I T O R I A L

No cenário atual de lenta recuperação da maior crise 
econômica na história do País, há anseio verdadeiro por 
renovação nas mais importantes matérias, inclusive na po-
lítica. Os novos governantes e legislativo que assumirem 
em Brasília e capitais estaduais, terão que articular pro-
postas para sairmos dos padrões conhecidos, para buscar 
acelerar a expansão da economia a curto e médio prazos, 
eliminando essa sensação nada confortável de estagnação.

A retomada das obras de infraestrutura a nível federal 
e na esfera estadual é certamente um dos caminhos estra-
tégicos — mas esbarra na crise fiscal. A solução está em 
reforçar o arcabouço regulatório sem demora para atrair 
maior volume de capital privado, que o mercado global 
tem de sobra, para acelerar as concessões e PPPs. Grandes 
operadoras globais já ingressaram no mercado brasileiro, 
mas estão à espera pelas medidas para consolidar a legis-
lação e dar mais autonomia e blindagem às agências regu-
ladoras — para liberar mais investimentos.

O Brasil é o propalado país do futuro, há décadas, em 
diversos campos da atividade econômica e humana. A mi-
neração é um que não se materializou expectativas de um 
novo ciclo de ouro, terras-raras (minerais estratégicos), 
boom de investimentos externos etc.

Na Coluna do Geólogo, Vitor Mirim tem mostrado que 
haverá demanda previsível para milhões de toneladas/ano 
adicionais de calcário agrícola na década futura; nesta edi-
ção, ele escreve sobre o potencial do subsolo brasileiro para 
grafita, usando dados disponibilizados pela CPRM — esta 
que é um dos minerais estratégicos do mercado digital.

O governo federal e as administrações estaduais certa-
mente podem articular políticas mais efetivas para incenti-
var a mineração, começando por aperfeiçoar mecanismos 
institucionais que fixem prazos definidos para a liberação 
de licenças ambientais – porque não há atividade empre-
sarial que suporte prazos indefinidos. Aliás, isso beneficia-
ria todo tipo de empreendimento industrial e comercial 
pelo País, principalmente em infraestrutura.

Por falar nisso, a Austrália está investindo 260 milhões 
em dólar australiano para desenvolver sistema de GPS de 
alta precisão por satélite, para incentivar seu uso pelas in-
dústrias e pela população, inclusive para gerar mais em-
pregos na economia digital. 

de uma nova política mineral proativa
Na expectativa 

O SBAS - Sistema de Aumento Baseado em Satélite vai 
melhorar a precisão atual de 5 m para 10 cm no território 
australiano e zona marítima. O NPIC - Capacitação da In-
fraestrutura para Posicionamento é um segundo sistema 
que irá aprimorar a precisão ainda mais - para 3 cm - em 
áreas com cobertura de telefone móvel. 

Um terceiro programa — Digital Earth Australia — vai 
dar acesso às empresas locais a uma tecnologia de classe 
mundial, que fornecerá dados padronizados e confiáveis 
de satélite sobre mudanças sofridas pelo meio ambiente 
do país, algo vital para a indústria da mineração australia-
na que é concorrente do Brasil no comércio interoceânico 
de minerais. Este país mostra que a era do conhecimento 
já chegou — e que nossos competidores globais estão na 
dianteira.

Retomada das obras de infraestrutura vai estimular 
a produção de não metálicos pelo País

Operador colhe amostra de água em rio; licenças am-
bientais sem prazo de aprovação atravancam projetos

Austrália quer aperfeiçoar sistema próprio de GPS que 
vai melhorar a precisão dos 5 m atuais para 10 cm
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C O L U N A  D O  M E N D O

Em boa hora, o Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM) e o Departamento de Engenharia de Minas 
da Escola de Engenharia da UFMG realizaram, de 1º 
a 3 de agosto de 2018, o 9º Congresso Brasileiro de 
Minas a Céu Aberto e Minas Subterrâneas - CBMINA, 
que ofereceu a todos um retrato atualizado da mine-
ração brasileira, seus desafios e conquistas.

O evento teve início, como divulgou o IBRAM, com o tema 
“Gestão de Riscos na Mineração: da Exploração Mineral ao 
Produto Final”, assunto abordado por Camilo de Lelis Farace, 
vice-presidente de Operações Brasil da AngloGold Ashanti 
Brasil; Gilberto Azevedo, vice-presidente e gerente geral da 
Kinross Brasil Mineração; José Luiz Nogueira de Carvalho, di-
retor-presidente da Geosol; Lúcio Flavo Gallon Cavalli, diretor 
de Planejamento e Desenvolvimento de Ferrosos e Carvão da 
Vale; e Marcos Graciano, diretor da Mineração Taboca.

Infelizmente, a limitação do espaço desta coluna não me 
permite divulgar toda a riqueza das apresentações, pelo que 
sugiro a todos a leitura da excelente e abrangente síntese 
relativa ao evento, divulgada pelo Instituto, da qual consta, 
inicialmente, que “a falta de previsibilidade quanto ao cum-
primento e a validade das leis, regras e normas, o alto custo 
proporcionado pela morosa burocracia, e distorções nos pro-
cessos de licenciamento operacional e ambiental são fatores 
de risco permanente na rotina das mineradoras e, por isso, 
agem como bloqueadores a novos investimentos no Brasil. 
Apesar dos graves problemas, o Brasil pode superá-los com 
capacitação e se tornando mais competitivo, à medida do 
possível”.

Além desta síntese, o IBRAM elencou os pontos a seguir:
• Falta previsibilidade e leis não são compreendidas por in-
vestidores estrangeiros;
• Riscos no relacionamento e na alta carga tributária;
• Mineração no subsolo sob risco de estagnação no Brasil;
• Licenciamento ambiental moroso e oferta de água com-
põem sérios riscos à mineração; e
• Solução de novas tecnologias para as mineradoras serem 
mais competitivas.

Os participantes do painel abordaram outros temas que 

também apresentam riscos às operações minerárias, 
como barragens de rejeitos, ambiente regulatório, re-
putação da mineração perante a sociedade e relaciona-
mento com as comunidades.

Os dirigentes empresariais, na oportunidade, afir-
maram, também, que a sociedade brasileira precisa 
avaliar essas questões que comprometem a competi-

tividade da mineração - e de outros setores igualmente im-
portantes para a economia - e cobrar mudanças urgentes por 
parte das autoridades. Em paralelo, defenderam que as em-
presas devem investir em novas tecnologias e capacitação de 
mão de obra para se tornarem mais competitivas.

Por seu turno, foi ressaltado que “a mineração moderna 
tem atraído a atenção de governantes brasileiros, como no 
estado do Amazonas. O governo se manifesta publicamente 
que a mineração é uma oportunidade econômica relevante 
para aquele estado”. São sinais, como este, que animam os 
mineradores a seguirem operando no Brasil, disseram os par-
ticipantes do painel, conforme salientou o IBRAM.

Como destacou a revista Exame na capa de edição recen-
te, “o sonho de um país moderno [contempla, entre outros] 
portos, rodovias, aeroportos, ferrovias, saneamento e ha-
bitação”, ou seja, itens cuja concretização é absolutamente 
imprescindível que se venha a contar com adequada oferta 
de bens minerais, sem os quais nada acontecerá a respeito. 

Assinala, também, a referida publicação, que as eleições 
de presidente da república, senadores, deputados federais, 
governadores e deputados estaduais, que terão que executar 
a imensa e desafiadora tarefa de construção de um ambiente 
favorável ao investimento no País, inclusive aqueles na mine-
ração brasileira, atividade essencial para a concretização do 
Desenvolvimento Sustentável do Brasil 2019 a 2022, poderão 
vir a contribuir para tornar o nosso País realmente percebido 
e admirado como um dos que exibem ambientes favoráveis à 
atração de investimentos necessários à criação de empregos.

Estamos certos que as conclusões do CBMINA certamen-
te serão muito úteis a todos nós nesta tarefa, eis que retra-
tam, com particular clareza, o momento atual vivido pela mi-
neração brasileira. 

*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 Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM. Como representante do IBRAM, um dos 3 fundadores da ADIMB - Agência para o Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do CETEM - Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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.

A mineração brasileira hoje: aspectos a destacar
José Mendo Mizael de Souza*
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O mineral grafita (ou grafite), pode ser 
incluído numa lista apelidada de “substâncias 
portadoras de futuro” onde se inclui os me-
tais lítio, cobalto, metais do grupo da platina, 
molibdênio, nióbio, silício (grau solar, pureza 
99.99%), tálio, tântalo, titânio e vanádio.

Grafita é uma variedade alotrópica na-
tural do carbono; a outra é o diamante. São 
substâncias de mesma composição química 
(carbono) mas organizadas em sistemas cris-
talinos distintos que se reflete, entre outras 
coisas, nas suas propriedades físicas. É mine-
ral não metálico muito versátil cujas caracte-
rísticas são: condutividade elétrica e térmica 
elevadas (superiores), inércia química (alta 
resistência à corrosão), excelente lubrificante 
natural e ponto de fusão elevado (3.650oC), 
entre outras.

Há dois tipos de ocorrências comuns: 
grafita cristalina que ocorrem em terrenos 
geológicos de alto grau metamórfico e grafita 
micro cristalina encontrada em terrenos geo-
lógicos de baixo grau metamórfico.

Nesse contexto existem três formas natu-
rais de grafita:
• Amorfa (conteúdo de carbono entre 65% e 
85%) - pureza mais baixa, preço baixo e ten-
dência de baixa demanda no mercado);
• flake (conteúdo de carbono > 85%) - alta 
demanda, produto mais procurado pelo mer-
cado;
• lump ou veio (conteúdo de Carbono > 95%) - mercado espe-
cífico, baixa demanda e crescimento discreto.

Segundo dados do USGS (https://minerals.usgs.gov/mine-
rals/pubs/mcs/2018/mcs2018.pdf), em 2017 o Brasil ocupou 
a terceira posição no ranking dos maiores produtores globais 
de grafita (95.000 TM – toneladas métricas) atrás da China 
(780.000 TM) e Índia (150.000 TM). Nessa mesma publicação, 
o preço de importação pago pelos americanos (dólar médio 
por tonelada métrica no porto de origem) foi de US$ 1400/TM 
(flake), US$1800/TM (lump) e US$ 392/TM (amorfa).

O interesse do mercado da indústria mineral por grafita 
vem crescendo ultimamente em boa parte pela expectativa de 
produção de baterias visando armazenar energia eólica, solar 

e, especialmente, para atender produção de veículos elétricos 
e híbridos e aparelhos eletrônicos de uso pessoal (computa-
dores, celulares etc.).

Um aspecto que pode impactar o mercado de grafita é o 
fato de que o governo chinês ter políticas restritivas para con-
trole de exportações e que deve se tornar mais severa pela 
“guerra comercial” (medidas protecionistas) deflagrada recen-
temente pelo EUA contra China.

Segundo a publicação do USGS (acima citada), não há mi-
nas de grafita em produção nos Estados Unidos e, no período 
entre 2013 e 2016, visando atender demandas de suas indús-
trias, importaram grafita da China (37%), México (31%), Cana-
dá (17%), Brasil (8%) e outros países (9%).

Os mercados americanos e europeus classificam o mine-
ral grafita como “material estratégico” tanto para a indústria 
como para propósitos de segurança nacional.

Esse cenário favorece (cria atratividade) para desenvolvi-
mento de programas de exploração mineral com expectativas 
de gerar novos depósitos, para compensar eventuais restri-
ções do mercado chinês às exportações para atender deman-
das em ascensão de baterias recarregáveis para veículos elé-
tricos.

Esse contexto estimula uma análise preliminar para avaliar 

Grafita no Brasil: oportunidades para programas de exploração mineral
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C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

O setor de commodities minerais relacionados à produção de pi-
lhas e baterias indica um cenário global atrativo para empreendedores 
que apostarem na transformação de insights de mercado em oportu-
nidades de negócio, financiando programas de exploração mineral (e, 
também, desenvolvimento de processos) para obter produtos mais 
eficientes – e de custo mais baixo - para armazenamento de energia.

Unidades de produção de energia eólica, energia solar e cons-
trução de veículos elétricos puros (VEs) e híbridos (VEHs) utilizam 
baterias para armazenamento de energia, criando demanda para 
cobalto, lítio, cobre (muito cobre), grafite e manganês. Os apare-
lhos eletrônicos portáteis também necessitam desses minerais.

Dois tipos de baterias e pilhas estão disponíveis no mercado:
1. Baterias e pilhas primárias (ou secas) dentre as quais se destaca 
a de zinco-carbono. O termo bateria e pilha seca tem relação com 
o estado pastoso (e não líquido) do eletrólito
2. Baterias e pilhas secundárias (recarregáveis) são usadas em si-
tuações que exigem alta potência (maior corrente elétrica em tem-
po menor); é o caso das baterias ion-lítio

Baterias e pilhas têm ciclo de vida útil limitado, o que significa volu-
mes expressivos para descarte de materiais com alto potencial poluidor, 
que deverá ser adequadamente administrado para atender protocolos 
de sustentabilidade global e regional, visando à qualidade de vida e pro-
teger recursos minerais (não renováveis) essenciais para gerações futuras.

A conferência anual Minor Metals Trade Association (MMTA) 
que ocorreu em Montreal 2018 (www.metalbulletin.com) destaca:
• O crescimento da indústria de equipamentos eletrônicos portá-
teis se apresenta com taxas de crescimento anual de 8 a 10%
• Projeções recentes para demandas de baterias íon-lítio na indús-
tria de VEs e VEHs sinalizam taxas de crescimento anual entre 20 e 
30% até o ano de 2024
• O crescimento global em grande parte será liderado pelo merca-
do chinês com seu agressivo programa de automóveis com emissão 
zero, sendo que esse comprometimento já em prática mostra que 
8% de todos os veículos vendidos (China) em 2018 é esperado que 
sejam VEs, com projeção estimada para 12% em 2020 (Figura 1)
• Aproximadamente 48% do custo total de produção do VEs está 

Demanda crescente de baterias íon-lítio 
e a corrida por novos depósitos

terrenos geológicos com vocação para hospedar mineralizações 
de grafita no território brasileiro. A base de dados disponibili-
zadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) permite rastrear 
registros de cadastramento de ocorrências minerais e dados de 
geologia básica, a partir da integração e processamento desses 
dados vetorizados em qualquer plataforma GIS. 

O resultado desse processamento a partir de dados de todas 
as “Cartas Geológicas do Brasil ao Milionésimo” revela 266 re-
gistros de ocorrências de grafita no Brasil (classificadas, segundo 
critérios da CPRM em: 31 depósitos minerais, 230 ocorrências e 
5 indícios de mineralização - ver círculos amarelos no mapa da 
figura publicada neste texto).

Para rastrear as minas de grafita em produção o melhor ca-
minho é acessar os dados de controle de direitos minerários dis-
ponibilizados pelo DNPM (Agencia Nacional de Mineração) para 
todos os Estados e Distrito Federal. O resultado desse processa-
mento (visita Sigmine em 10 setembro 2018) identifica 433 pro-
cessos ativos no DNPM com substância declarada com grafita, 
dos quais 29 tramitam na fase de concessão de lavra.

O fato de uma mesma empresa ter processos contíguos na 
fase de concessão de lavra não permite afirmar que existem 29 
minas de grafita em operação; então, o cruzamento dos dados 
vetoriais referentes aos polígonos que identificam as concessões 
de lavra com imagem Google (por exemplo) possibilita individua-
lizar cavas/pits, usinas de processamento e barragem de rejeitos.

Todas essas concessões de lavra para grafita estão distribuí-
das para seis empresas das quais três delas desenvolvem opera-
ção de lavra em seis minas (ver figura da página anterior) posicio-
nadas na divisa dos estados de MG e BA (Pedra Azul/MG - Salto 
da Divisa/BA) e as outras três minas localizadas a sudoeste de 
Belo Horizonte (Itapecerica e Itaúna/MG).

O posicionamento das minas ativas e a distribuição das ou-
tras áreas que tramitam no DNPM em fases de Concessões de 
Lavra, Requerimentos de Lavra e Relatório Final de Pesquisa Po-
sitivos mostram relação com terrenos geológicos caracterizados 
por alto grau metamórfico (fácies granulito e anfibolito).

A partir dessa informação, é possível realizar filtros na base 
de dados vetorizados, via tabela de atributos dos shapefiles, para 
identificar unidades geológicas de alto grau metamórfico. O re-
sultado desse processamento permite identificar belts granuliti-
cos (e anfibolíticos) que, conforme mostrado acima, são alvos po-
tenciais para prospectar mineralizações de grafita flake (ou lump) 
em todo território brasileiro.

Cabe ressaltar que o posicionamento de parte significativa 
das ocorrências minerais cadastradas pelo projeto da CPRM coin-
cide com os belts de alto grau metamórfico (granulítico e anfibo-
lítico) indicados pelo processamento (filtros) realizados.

Ocorrências de grafita posicionadas fora das faixas granulíti-
cas, em boa parte, estão associadas a faixas de rochas caracteri-
zadas por baixo grau metamórfico (fácies xisto verde).

Não temos dúvida de que, em razão da importância estraté-
gica da grafita para a indústria em geral, há ambiente geológico 
atrativo para desenvolvimento de programas de exploração em 
extensas áreas com potencial prospectivo.

Justificados os orçamentos (com base em expectativas de 
mercado e interesse de empresas) o próximo passo é pegar o 
martelo, a botina e ir para campo. A chance de se alcançar re-
sultados é real (dentro dos riscos inerentes a esse investimento).
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*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração 

na bateria, o qual têm sido progressivamente reduzido (US1.000/
KwH em 2010 para US175/KwH em 2018). A Tesla tem como meta 
produzir baterias íon-lítio ao custo de US$100/KwH em 2020

A Figura 2 (adaptada de Goonan, 2012) mostra a evolução de 
vendas de baterias recarregáveis no período entre 1991 a 2007 
(China iniciou programa de produção de VEs em 2009).

Considerando-se que o tempo médio para colocar em produ-
ção uma nova mina (greenfield) é de 7 a 10 anos (dependendo do 
país) e, admitindo-se também que as demandas por commodi-
ties para se produzir baterias e pilhas cresçam de acordo com as 
projeções do mercado, haverá déficit nas ofertas globais de lítio, 
cobalto, manganês (cátodos) e grafita (ânodos).

Segundo Metal Bulletin, as cotações de lítio saltaram de US$ 
8/kg em junho/2015 para US$ 26,18/kg em dezembro/2017. 
Nesse período, a cotação de cobalto passou de US$ 13,50/lb 
para U$ 43,70/lb (www.metalbulletin.com). Esse cenário explica 
o movimento de empresas (produtores tradicionais e novos em-
preendedores) buscando espaço nesse mercado.

Fontes de lítio na natureza são os minerais/silicatos (espodume-
nio e lepidolita) em pegmatitos e depósitos de salares/brines (cloreto 
de lítio). Gasta-se mais energia (custo maior) para produção de carbo-
nato de lítio a partir de pegmatitos - se comparado a salares/brines.

A Tabela 1 lista novos projetos de Lítio (pegmatitos e salmou-
ras) em início de produção no ano de 2018.

Para cobalto, as respostas do mercado - para novas ofertas 
- estão relacionados a duas operações relevantes: a primeira é a 

retomada da Glencore Kamoto (fechada em 2015) e a segunda, 
é o início da operação para extrair cobalto de tailings (com capaci-
dade para 20.000 t/ano) gerados na década de 1950 - Roan Tailing 
Treatment - da ERG, na República Democrática do Congo (RDC).

O aumento de demanda para aparelhos eletrônicos portáteis 
e, particularmente, VEs, alavanca o setor de reciclagem de bate-
rias. A reciclagem de baterias descartadas (VEs) poderá respon-
der por 50% do volume de lítio necessário para produção de no-
vas baterias em 2040 (Gaines, 2009). A reciclagem não recupera 
somente lítio, mas também metais como cobalto e níquel.

Rotas para reciclagem de baterias (todos os tipos) via proces-
sos pirometalúrgicos e hidrometalúrgicos (Tabela 2).

Existem leis, em diversos países, que proíbem o descarte de 
baterias em aterros para lixos sólidos por razões de segurança, 
saúde e meio ambiente. Dessa forma, programas de reciclagem 
de baterias estão em franca evolução visando recuperar e reu-
tilizar insumos importantes como cobalto, lítio, níquel, manga-
nês (cátodos), flúor (eletrólito) e alumínio (invólucros). Borras de 
carvão (anodos) podem ser aproveitados na construção civil ou 
construção de estradas.

No Brasil, o descarte de baterias é regulamentado pela Reso-
lução CONAMA 401, de 2008, que estabelece os limites máximos 
de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercia-
lizadas no território nacional, e os critérios e padrões para o seu 
gerenciamento ambientalmente adequado. 

Nota: Para as pilhas e baterias não contempladas nesta Resolu-
ção, deverão ser implementados, de for-
ma compartilhada, programas de coleta 
seletiva pelos respectivos fabricantes, 
importadores, distribuidores, comer-
ciantes e pelo poder público e pela Políti-
ca Nacional de Resíduos Sólidos (art. 33 
da Lei nº 12305/10 - legislação posterior 
à Resolução Conama que também trata 
dessa destinação e traz a logística re-
versa como 
obrigação de 
fabricantes, 
importado-
res, distribui-
dores e co-
merciantes). 
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Projetos dão melhoria operacional e de
produtividade à unidade industrial da Nexa Resources

Augusto Diniz – Três Marias (MG)

A Nexa Resources desenvolveu dois projetos na unidade metalúrgi-
ca de zinco de Três Marias (MG), que proporcionaram melhoria opera-
cional e de produtividade à empresa. Um foi a implantação de uma cal-
deira de biomassa para geração de vapor, importante insumo da planta; 
outro se relaciona à aumento de produtividade nas linhas de jumbo.

Em 2014 foi elaborado um estudo de oportunidades de ener-
gia na planta. Desse trabalho, identificou-se uma que previa a 
substituição dos combustíveis usados por alternativos, notada-
mente na geração de vapor.

O engenheiro Diogo Marcilio Alves da Silva, gestor de energia da 
Nexa em Três Marias, explica que a planta usa grande quantidade de 

energia térmica, sendo a etapa de pro-
cesso realizada na autoclave como o de 
maior consumo (80% do vapor produzi-
do para atender a unidade).

Assim, foi desenvolvido esse projeto 
de flexibilização de energia. A opção da 
empresa foi realizar parceria com um 
terceiro na geração de energia por bio-

massa em caldeira. A empresa escolhida foi a Combio, fundada em 
2008 e com experiência em implantação de projetos desse tipo em 
outras plantas industriais.

Então, deu-se a realização do projeto na prática, sendo colo-
cado em funcionamento no ano passado em uma área dentro do 

Caldeira de biomassa para geração de vapor,
importante insumo à metalúrgica
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próprio complexo da Nexa em Três Marias – área cedida em regi-
me de comodato.

De acordo com a Nexa, o modelo adotado de terceirização 
dessa atividade foi apoiado no fato de o negócio ser muito especí-
fico – a terceirização evitaria a imobilização de capital e, ao mesmo 
tempo, oferecia custos mais competitivos.

A planta de biomassa é alimentada por madeira de eucalipto, 
proveniente de floresta manejada e certificada - não muito distan-
te da unidade industrial. 

Na própria unidade florestal é realizado pela Combio o proces-
so de trituração da madeira para adequar o produto à necessida-
de da caldeira, num volume de 6.000 t/mês. A madeira triturada é 
então transportada à planta da Nexa.

A unidade de vapor tem a capacidade de armazenamento 
de 300 m³ de biomassa em área coberta e de aproximadamente 
4.000 m³ na área externa. O estoque é suficiente para operação à 
capacidade máxima da caldeira durante pelo menos quatro dias.

A Combio é responsável pela operação e manutenção do sis-
tema. A biomassa chega até a fornalha da caldeira através de um 
sistema de alimentação composto por moega de recebimento, 
detector de metais e peneira classificatória.

O vapor gerado segue por tubulação de 10” até ser entregue no 
coletor, com produção máxima de 40 t/h – 23 bar. Porém, a produ-
ção da planta hoje é de 30 a 34 t/hora. O gestor de energia da Nexa 
explica que toda a planta em Três Marias consome 53 t/h de vapor.

Antes, na autoclave, existiam duas caldeiras a diesel para aten-
dê-la. Ela consumia cerca de 15 t/h de óleo, gerando 33 mil t de gás 
carbônico por ano – equivalente a 20% de toda emissão da planta. 

Agora, as duas caldeiras a óleo foram desativadas com o pro-
jeto - elas são acionadas quando necessário, como a manutenção 
da caldeira de biomassa. Isso representou redução de custo de R$ 
12 milhões ao ano, segundo a Nexa.

O mesmo conceito será replicado para as demais unidades, pre-
vendo a terceirização da produção de calor com empresas especializa-
das em energia. Em Juiz de Fora (MG), onde existe outra planta da Nexa, 
já há estudos para substituir também o gás natural por biomassa.

LINHAS DE JUMBO

A partir de uma demanda da área comercial do grupo contro-
lador da Nexa Resources, a Votorantim, foi implementado projeto 
de aumento de produtividade nas linhas de jumbo da unidade 
industrial de Três Marias. A equipe de Desenvolvimento de Mer-
cado identificou que alguns dos clientes da empresa estavam mi-
grando para a compra dos produtos no formato de jumbos (de 1 a 
2 t), abandonando o formato tradicional de barras.

Com isso, o engenheiro Marcos 
Ávila, coordenador de produção da 
unidade, explica que foi identificado e 
executado melhorias que aumenta a 
capacidade das linhas de jumbo. O ob-
jetivo foi elevar a produção das linhas 
de Jumbo em 10%, garantindo mais 
competitividade no mercado de zinco.

A produção média das linhas de jumbo era de 227 t/dia, me-
dida entre janeiro de 2017 a fevereiro de 2018. A meta inicial foi 
chegar a 250 t/dia. Dessa forma, foi mapeada 65 oportunidades 
de melhorias. Para implantação do projeto, adotou-se a metodo-
logia Kaisen de melhoria contínua e ganho rápido.

O projeto buscou unir a multidisciplinaridade dos profissionais da 
companhia em Três Marias para melhorar a produção nas linhas de 
Jumbo. Após a classificação do impacto nas 65 oportunidades selecio-
nadas, chegou-se a uma lista de 25 soluções para serem implementa-
das. Dentre as ações mapeadas, incluíam alteração dos padrões de 
especificação dos pesos dos lingotes; limpezas internas nos fornos 
para aumentar o volume útil; alteração do padrão de abastecimento 
dos fornos; alteração das rotas de inspeção da manutenção; e mu-
danças dos planos das preventivas dos equipamentos.

O coordenador conta que foi feita a priorização de oportunidades 
para serem implementadas. O plano de ação foi adotado em duas se-
manas, em fevereiro de 2018.  Como resultado, houve aumento do peso 
dos produtos da linha de jumbos, alcançando 283 t/dia, ficando acima da 
meta de 250 t/dia. Isso significou 25% de aumento da produção.

Planta industrial da Nexa Resources em Três Marias (MG)



minas, Morro Agudo (mu-
nicípio de Paracatu), com 
duas minas, e Vazante, am-
bas em Minas Gerais. São 
três plantas metelúrgicas 
Cajamarquilla (Peru), Três 
Marias e Juiz de Fora (MG).

A unidade de Três Ma-
rias foi fundada em 1969. 
Trata-se de uma planta me-
talúrgica com tecnologia 
para tratamento integrado 
de concentrados com qua-
lidade química distintas (silicatado e sulfetado). 

Das duas minas de Morro Agudo provém o zinco silicatado (72% 
do minério processado na planta). Já de Vazante, o zinco sulfetado (11% 
do minério processado na planta) - as minas do Peru são também de 
sulfetado e de 17% da produção de lá vem para a planta de Três Marias. 

Nesta metalúrgica faz-se lingotes de zinco, ligas especiais e óxi-
do de zinco. Em 2017, produziu-se 191,9 t de produto.

O investimento na planta ano passado atingiu R$ 117 milhões.
Nos últimos sete anos a unidade industrial fez investimentos 

socioambientais na região de R$ 9 milhões. O objeto das iniciativas 
é contribuir com o desenvolvimento local de Três Marias e do muni-
cípio vizinho de São Gonçalo do Abaeté, com foco no apoio à gestão 
pública, educação e geração de trabalho e renda. 

M E T A L U R G I A

As conclusões indicam que a metodologia Kaizen foi eficaz e 
replicável à maioria dos projetos de melhoria da empresa.  Assim, 
segundo Marcos Ávila, os próximos passos será a replicação da 
metodologia Kaizen para as demais linhas de produção e para outras 
unidades da Nexa. “A participação da operação e da manutenção, 
pensando conjuntamente como melhorar o dia a dia da produção, 
foi fundamental para alcançar tais resultados”, afirma o engenheiro.

Segundo ainda Marcos, a iniciativa ressalta que pequenos pro-
jetos podem trazer grandes resultados para a empresa. "Mais do 
que o impacto em termos de ganho na produção para a compa-
nhia, o projeto Kaizen revela ganhos na integração e engajamento 
dos empregados, deixando-os motivados e mais analíticos para a 
busca da melhoria contínua", afirma.

APOSTA EM MELHORIAS

O gerente-geral da planta, Warley José Gomes Pereira, aposta 
nas melhorias de processos para ganho de produtividade e redução 
de custos. Ele tem incentivado os especialistas da companhia para 
produção de projetos, como estes apresentados anteriormente.

Ele conta que há mais de uma dezena de projetos de melho-
ria feitos ano passado pelos colaboradores. Os projetos nascem a 
partir de ocorrências detectadas no dia a dia.

A Nexa Resources é a união da Votorantim Metais, e da Milpo, 
no Peru, com atuação na mineração de zinco, cobre, chumbo e 
outros. A empresa faz parte do grupo Votorantim.

A companhia possui operação de mineração no Peru, com sete 



Para aumentar a competitividade no mercado inter-
nacional de seus produtos, a mineradora Ferrous está 
investimentos cerca de US$ 80 milhões em um projeto 
para melhorar o teor de ferro do minério de ferro ex-
traído de sua planta em Congonhas (MG). Quem relata 
é Sergio Correa Botelho, diretor de Operações da Fer-
rous, e Thiago Ozorio Moreira, gerente de Operações da 
mineradora.

O escopo central do projeto, 
intitulado Viga 4+, é aumentar a 
qualidade do minério produzido 
na Mina Viga – e processado na 
planta - passando o teor de ferro 
de 61% para 65%, e reduzindo a 
sílica de 7,5% para 4,5%. O início 
da nova operação está previsto 
para novembro.

Hoje, de acordo com a Fer-
rous, a usina produz cerca 3,6 mi-
lhões de t/ano. No projeto Viga 
4+ a meta num primeiro momen-
to é alcançar 4 milhões de t/ano 
de produção de minério de ferro 
com melhor qualidade.

P R O C E S S O S
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Sergio explica que a planta atual irá gerar um pré-
-concentrado de separação magnética com aproximada-
mente 43% de ferro para compor a alimentação da nova 
usina de moagem e flotação.

Com isso, a mineradora espera concentrar seu ne-
gócio no minério premium, que passou a ter maior ren-
tabilidade no exterior, principalmente na China, com 
as restrições ambientais impostas naquele país – nas 
siderúrgicas chinesas o minério com maior teor de ferro 
emite menos gás carbônico. No mercado internacional, 
o minério premium deve ter pelo menos 65% de teor de 
ferro e 4,5% para baixo de sílica. 

A implantação do projeto inclui  na planta dois moi-
nhos, dois ciclones, células de flotação e espessadores.  
O diretor conta que a ampliação da planta exigiu 350 
pessoas no pico das obras. 

O executivo relata ainda que o projeto piloto foi um 
trabalho de longa maturação, com estudos detalhados. 
A etapa mais complexa é a interligação da nova estrutu-
ra à antiga na mesma planta. 
SÍLICA

Na unidade de beneficiamento de minério de ferro 
existente, a Ferrous já vinha trabalhando para reduzir 
a penalidade do contaminante sílica no concentrado 

Nova planta de moagem e flotação da Ferrous eleva
teor para 65% Fe e reduz sílica para 4,5% 

Augusto Diniz – Congonhas (MG)
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FICHA TÉCNICA
Ampliação da Ferrous
em Congonhas (MG)

Projeto básico: ECM Projetos Industriais

Projeto Executivo: Ausenco

Montagem: Milplan e Parex Engenharia

Equipamentos: FL Smidth

Moinhos: Citic

Automação e elétrica: IHM

de minério de ferro – o teor elevado de 
sílica reduz a margem de venda do con-
centrado.

Foram estudados vários métodos de 
concentração de minério de ferro e tam-
bém se este minério possuía grau de li-
beração suficiente para concentrações 
adicionais. Nesta iniciativa, a principal 
solução adotada incluiu separador mag-
nético de alta intensidade a úmido. 
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O mineroduto de 529 km da Anglo American, que liga a 
mina e a planta de minério de ferro da empresa, nos muni-
cípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas 
(MG), ao Porto de Açu, em São João da Barra (RJ), teve 
minuciosa análise de dados gerados a pa rtir de inspeções 
realizadas pelo pipeline inspection gauge (ferramenta de 
investigação de dutos), conhecido como PIG. O dispositivo, 
além de realizar limpeza no mineroduto, é capaz de iden-
tificar ocorrências anormais como amassamento, fissuras 
e corrosões.

“A retomada da operação do mineroduto só será fei-
ta quando a segurança de toda extensão do mineroduto 
estiver atestada”, afirma Ivan Simões Filho, diretor de As-
suntos Corporativos da Anglo American. Dois incidentes 
ocorridos em março de 2018 na estrutura fizeram com que 
a empresa optasse pela paralisação das operações e reali-
zasse varredura detalhada no mineroduto subterrâneo em 
toda a sua extensão.

Considerado modal seguro para transporte de polpa de 
minério (70% de ferro e 30% de água), a mineradora afir-
ma que a garantia da integridade de suas operações, é algo 
fundamental. A polpa de minério, ao chegar no Porto do 
Açu, antes de embarque, passa pelo processo de retirada 
da água.

Ivan relata que o procedimento padrão para inspeção 
completa com uso de PIG instrumentado é a cada cinco 
anos. Antes de se iniciar as operações do mineroduto da 
Anglo American, em 2014, foi realizada a inspeção PIG 
Zero – o que seria a avaliação completa da estrutura tu-
bular e de suas condições de funcionamento. “Porém, um 
ano antes da inspeção, infelizmente ocorreram os inciden-
tes”, diz.

Os incidentes ocorreram em dois tubos, distante  ós a 
estação de bombeamento 2 (EB2) no município de Santo 
Antônio do Grama (MG). “A hipótese é falha na solda nos 
dois tubos. Trata-se da mesma série de entrega de dutos, 
que já foram substituídos”, conta Ivan.

A empresa recebeu autorização do Ibama para a ma-
nutenção preventiva com troca de tubos, num trecho de 
aproximadamente 4 km do mineroduto, onde ocorreram 
os incidentes de vazamento, na região de Santo Antônio 
do Grama. Este trecho concentra tubos do mesmo lote da-
queles que vazaram.

O trecho pós-EB2, onde houve os problemas, é em ele-
vação, mas o executivo descarta que isso possa ter afetado 
os dutos, já que a operação trabalhava com pressão média 
de 185 bar no mineroduto, quando a capacidade em sua 
extensão é de 210 bar.

Anglo American mapeou 529 km de
dutos por dispositivo instrumentado

A mineradora substitui 4 km de tubulação para garantir a segurança no retorno da operação
Augusto Diniz – Belo Horizonte (MG)
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O mineroduto é composto pela estação de bombas 1 
(que impulsiona a polpa de minério de ferro a partir da 
planta), dando início a operação, a EB2, e uma estação de 
válvulas em Tombos (MG). 

PIG INSTRUMENTADO

O PIG é um dispositivo que percorre o duto interna-
mente. Há vários tipos. No entanto, o mais avançado, pre-
ciso e com recursos tecnológicos é o PIG instrumentado. 
“Ele permite a geração e posterior análise de um vasto 
conjunto de dados que proporciona alta confiabilidade na 
avaliação da integridade do mineroduto”, explica Ivan.

O PIG é fabricado sob medida, mas o dispositivo é ca-
paz de se adaptar aos 16 tipos diferentes de espessura das 
tubulações do mineroduto da Anglo American, onde os 
diâmetros variam entre 24 e 26 polegadas.

O equipamento possui equipamentos de localização e 
dispositivos e sensores capazes de descriminar com preci-
são amassamentos, ovalizações, restrições de diâmetros e 
outras eventuais deformidades nas tubulações. 

Impulsionado por água, ele fez a varre-
dura palmo a palmo nos 44 mil tubos que 
compõem o sistema do mineroduto, desde 
a planta até o porto. Em todo percurso cap-
tou dados que utilizado pela empresa serão 
capazes de indicar com precisão 100% das 
irregularidades identificadas por meio de 
variações na sua forma de inspeção (geomé-
trica, magnética e ultrassom). 

Os dados captados pelo PIG foram envia-
dos para o sistema de supervisão e aquisi-
ção de dados (Scada). Para armazenar dados 
para o Scada, foi construído em paralelo ao 
duto um sistema de fibra ótica capaz de ar-

mazenar e transmitir informações 
por meio de voz, dados e vídeo.

Salas de controle localizada 
nas duas estações de bombea-
mento recebem esse conjunto de 
informações. Os dados obtidos a 
partir do PIG instrumentado vêm 
permitindo o dimensionamento 
real e minucioso das condições do mineroduto, com in-
formações precisas para orientar os procedimentos de 
segurança.

Em maio, a empresa já havia feito limpeza do minero-
duto para retirar a polpa de minério que ficou retida por 
conta dos incidentes e possibilitar a passagem de equipa-
mento de inspeção.

É possível que o mineroduto volte a operar quase pró-
ximo ao início da operação da Etapa 3 e última – hoje em 
obras – do projeto da Anglo American em Conceição do 
Mato Dentro, para atingir a meta final de produção de 26,5 
milhões de t/ano de minério de ferro. “Não economizare-
mos recursos no  que tem que ser feito para o mineroduto 
voltar a operar com segurança”, finaliza Ivan Simões Filho.

A Anglo American fez amplo esforço para a limpeza 
dos impactos causados pelos incidentes com o minerodu-
to da empresa e deu recentemente início à execução do 
plano de recuperação de áreas degradadas no município 
atingido. Em março, no período dos incidentes, a empresa 
chegou a construir uma adutora do Ribeirão Salgado, que 
passou a abastecer a Estação de Tratamento de Água (ETA) 
de Santo Antônio do Grama e, assim, atender a localidade. 

A adutora foi uma alternativa de captação de água, já 
que a do Ribeirão Santo Antônio do Grama, que abaste-
cia a cidade, havia sido atingida pelo vazamento do mi-
neroduto e precisava voltar a ficar apto para receber a 
captação. 

O dispositivo sendo preparado para 
a inspeção no mineroduto
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A Jaguar Mining aponta redução nos custos ao adotar cloud 
computing. Roberto Piragibe, gerente geral da mineradora, ex-
plica que a empresa analisava, dentre vários itens de flexibili-
zação de seus gastos, cenários para seu datacenter: tudo local, 
fazer um hosting (aluguel) ou utilizar a nuvem.

O projeto apresentado pela SGA foi a melhor solução técnica, 
com a migração para a computação em nuvem da Azure de soft-
wares aplicativos. “Nossa maior preocupação era o ERP (RM da 
Totvs), o sistema mais utilizado pelos colaboradores da Jaguar. No 
final, a experiência para o usuário ficou melhor tanto na questão 
de velocidade quanto na usabilidade", conta ele.

Com a migração para a nuvem, a mineradora, segundo 
Roberto Piragibe, está posicionada para que possa inovar 
mais e potencializar a redução de custo. Já iniciamos grupos 
de discussões que abordam tecnologias como IoT, analytics, 
dashboards inteligentes, BOT, smart sensors, colaboradores 
conectados, entre outros.

Hoje, com a migração para nuvem, a Jaguar Mining passou 
a manter poucos servidores físicos. A decisão de migração para 
a nuvem foi tomada em julho de 2017, o projeto começou em 
agosto e o "go live" foi em novembro.

“Ainda estamos ajustando a parte do quanto a gente real-

mente vai precisar da nuvem, mas a expectativa é de chegar 
em 20% de redução do custo recorrente, do OPEX, do custo 
mensal que a gente tem. A economia não é só em ativos de TI. 
A economia pode vir da equipe, do espaço físico, do aluguel, 
entre outros fatores”, explica o executivo.

Roberto afirma que conseguiu mudar o foco da TI de data-
center para o negócio. Ele acrescenta que a empresa pretende 
investir em inovação daqui para a frente e sem as tecnologias 
da nuvem não seria possível.

Segundo a SGA, houve um processo de amadurecimento 
da transformação tecnológica que durou cerca de 18 meses. 
A empresa de TI explica que teve de apoiar a Jaguar desde o 
amadurecimento da cultura, a desmitificação sobre estar na 
nuvem até a execução e operação o datacenter. 

“Depois que o cliente estava maduro para realizar a jor-
nada, fizemos um estudo detalhado e aprofundado, técnico e 
financeiro que pudesse mostrar ao cliente a viabilidade da mi-
gração. Tivemos ainda um trabalho a quatro mãos para conse-
guir identificar e construir um estudo financeiro viável”, conta 
Armindo Gabriel, CEO da empresa que implementou o projeto. 

Mineradora reduz custos
com adoção de computação 

em nuvem

Uma mina localizada em uma das zonas climáticas mais de-
safiadoras no planeta. No inverno, o frio poderia congelar a tu-
bulação que transportava o rejeito. No verão, o calor fazia com 
que a água do rejeito evaporasse. 

Com estas condições, a mina necessitava de um equipamento 
robusto para a separação sólido-líquido, possibilitando o reuso da 
água dos rejeitos para outros processos da planta. Além do equi-
pamento, o cliente precisava de um parceiro confiável para testar 
e instalar o equipamento, com uma equipe capacitada para realizar 
o trabalho em um local remoto sob condições climáticas severas.

Assim, oito filtros esteiras Andritz 
CPF 3000 SMX, incluindo equipamen-
tos periféricos de floculação, foram 
adotados. A escolha foi motivada em 
parte pela performance superior em 
recuperação de água com sua capa-
cidade contínua de espessamento e 
filtração, que possibilitou um CAPEX 

40% menor e OPEX 10% menor, comparado com tecnologias 
tradicionais. 

“Na mineração, as tecnologias de separação sólido-líquido 
são capazes de transformar uma barragem de rejeitos em água 
de reuso para a mineradora. Como exemplo de tecnologias para 
este fim, podemos citar os filtros prensa, espessadores, filtros 
esteira, entre outros”, explica Maurício Heinzle, diretor comer-
cial da Andritz.

A Andritz foi capaz de realizar todas as entregas dentro do 
prazo, mesmo com 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 know-how Andritz, a planta economiza 
3.12 milhões de m³/ano de água, em uma área onde este recur-
so é limitado. O produto filtrado resulta em cerca de 260 t/h de 
torta seca com 28% de umidade residual. O projeto foi premiado 
com o “Best Technology of 2013” no Mining Journal Awards.

Confiabilidade de projeto de tratamento de rejeitos

Planta da Jaguar Mining em Caeté (MG)
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A nova série premium de britadores cônicos com conectivi-
dade traz uma gama de atualizações de desempenho que, jun-
tamente com o My Sandvik, levam a transformação digital para 
minas e pedreiras.

A série Sandvik CH800i de britadores cônicos conectados é a 
primeira a oferecer britagem inteligente baseada em informações 
acionáveis por meio do portal My Sandvik. Isso permite a tomada de 
decisão baseada em fatos e a identificação de áreas de melhoria, au-
mentando o tempo de atividade e a disponibilidade do equipamento. 

“Novas tecnologias digitais vão transformar a maneira como 
as minas e pedreiras funcionam. O My Sandvik é o primeiro gran-
de passo para obter insights sobre produtividade e manutenção 
preditiva que impulsionarão nossa indústria”, afirma Mats Dahl-
berg, vice-presidente de Serviços LifeCycle de Britagem e Peneira-
mento Estacionários, Sandvik Mining and Rock Technology. 

“É excelente poder oferecer aos nossos clientes um serviço que 
realmente fará diferença em sua rentabilidade, reduzindo custos 
operacionais e aumentando o desempenho da operação", comple-
menta Raphael Carmona, gerente de Linha de Negócio de Britagem 
e Peneiramento da Sandvik Mining and Rock Technology Brasil. 

O My Sandvik é a mais recente inovação para os britadores 
da Sandvik. Além dele, os outros recursos de automação me-
dem e compensam continuamente o desgaste do revestimento: 
enquanto o Hydroset e a válvula de descarga elétrica oferecem, 
automaticamente, proteção contra sobrecarga para permitir a 
passagem de metais indesejados ou outro material não-britável, 

o ASRi adapta automaticamente os britadores às variações das 
condições de alimentação.

Os equipamentos Sandvik CH800i vêm com uma série de atua-
lizações, incluindo um eixo principal 65% mais forte e partes supe-
rior e inferior que são até 50% mais resistentes que as dos modelos 
anteriores, oferecendo mais confiabilidade e maior disponibilidade. 

O CH800i possui partes superior e inferior parafusadas, ao in-
vés de soldadas, para reduzir o tempo de manutenção e aumen-
tar a segurança. Como nenhuma soldagem é necessária para a 
troca dos revestimentos, esse processo é até 90% mais rápido.

O novo sistema de britagem CH800i pode ser adquirido como 
um britador completamente novo ou pode-se escolher uma solu-
ção Sandvik Reborn, substituindo um britador usado por um novo, 
reutilizando os auxiliares e a infraestrutura já existentes. Essa insta-
lação plug-and-
-play minimiza 
a interrupção e 
maximiza a pro-
dutividade, ao 
mesmo tempo 
em que oferece 
economia de até 
40% em compa-
ração com um 
sistema de brita-
gem completo.

Revolução na britagem 

Cada vez mais po-
pular entre as máquinas 
empregadas na minera-
ção, a lubrificação au-
tomática permite que 
todos os pontos de um 
equipamento sejam lu-
brificados na dosagem 
e tempo correto, o que 
traz diversos benefícios, 

desde a redução de custos até o aumento de produtividade, em 
comparação à lubrificação manual.

Segundo o especialista em lubrificação automática do Grupo Hi-
drau Torque (GHT), Plinio Panza, esse sistema funciona basicamente 
com uma bomba, que pode ser acionada por alimentação elétrica, hi-
dráulica ou pneumática e tem a função de pressionar o fluxo do lubri-
ficante por meio de tubulações até às válvulas dosadoras ou injetores. 
“Os dosadores garantem que a quantidade necessária de lubrificante 
seja direcionada aos pontos determinados em nossos projetos, de 
acordo com o tamanho da área e rotatividade de trabalho”, explica. 
Os tempos de intervalo e o funcionamento do sistema podem ser 

monitorados por um painel acoplado à bomba, instalado de forma 
remota ou na própria cabine de operação do equipamento.

Mas, os pontos que mais chamam a atenção neste tipo de lu-
brificação são os benefícios relacionados à segurança. “O acesso 
aos pontos de lubrificação dos equipamentos usados na minera-
ção se tornam cada vez mais difíceis e limitados, o que pode colo-
car em risco a segurança do responsável por fazer a manutenção. 
Logo, a lubrificação automática evita que ele precise acessar es-
paços confinados ou muito altos, que ofereçam risco à vida dele”, 
diz Panza. Consequentemente, diminui-se os custos com mão de 
obra. Só para se ter uma ideia, um caminhão fora de estrada conta 
com quase 40 pontos de lubrificação, que precisariam ser lubrifi-
cados um a um, se não fosse pela automação do processo.

Outro diferencial é que, graças à lubrificação automática, os equipa-
mentos não precisam parar tanto para a manutenção. Levantamentos 
apontam, por exemplo, que a lubrificação manual demanda de para-
das com média de 30 minutos por dia e, mesmo assim, não possuem a 
mesma qualidade de lubrificação de um sistema automático. “Isso traz 
uma redução de custo de manutenção na ordem de 30%, bem como 
um ganho de 50% na disponibilidade da máquina, que não precisa pa-
rar a sua operação para ser lubrificada”, finaliza Panza.

Os ganhos que a lubrificação automática oferece
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gramador Lógico Controlável (PLC), tecnologia básica de au-
tomação. A lógica desenvolvida no PLC para repor as bolas 
metálicas considerava, entre outros fatores, o tempo de 
funcionamento dos moinhos. A iniciativa trouxe maior pre-
cisão ao volume interno ocupado pelos corpos moedores, 
chamado de grau de enchimento, mas ainda não alcançou a 
estabilização desejada. 

O salto na automação, realizado pela mineradora em 
conjunto com a Metso, envolveu duas fases e em ambas o 
OCS-4D passou a ser adotado. Personalizado para essa eta-
pa, o software considerava dados reais em campo e análises 
de laboratório, incluindo o desgaste das bolas em relação ao 
tipo de minério processado. 

Na primeira etapa, a equipe de estudos passou a consi-
derar a potência do moinho como um indicador indireto do 
grau de enchimento, que regularia a reposição. Na segunda, 
as equações foram aperfeiçoadas para reduzir a influência 
da densidade da polpa (minério + água) nos cálculos. Em 
ambas, a lógica Fuzzy fez parte do processo.

O uso de técnicas sofisticadas tem um sentido. Um dos 
exemplos é a densidade da polpa. Nem todos os dados a 
respeito dela são aferidos online e a porcentagem de sóli-
dos é um fator importante para determinar a potência do 
moinho que, por sua vez, é um dado fundamental para cal-

Como automatizar a reposição de corpos moedores

Qual é a relação entre lógica Fuzzy, também conhecida 
como lógica Difusa, moagem em mineração de ferro e expor-
tação? Parece complicado, mas os pontos têm uma ligação: 
considere a produção de pelotas de minério de ferro, produ-
to de valor agregado usado em siderúrgicas e fonte de expor-
tação, despachada para o mundo via portos do Sudeste. Para 
serem produzidas, as pelotas precisam do abastecimento 
contínuo de minério de ferro, sua matéria prima principal, e 
uma das etapas de processamento é exatamente a moagem. 
E a lógica Fuzzy ou Difusa, onde entra?

A técnica computacional faz parte de um sistema es-
pecialista que compõe
os recursos do software
de controle avançado 
OCS-4D, ao lado de me-
canismos de estatística 
e controle preditivo. O 
OCS-4D foi usado para automatizar a re-
posição de bolas metálicas, utilizadas para 
auxiliar a moagem do minério de ferro na planta 
brasileira localizada em Minas Gerais. Com o uso do
software de controle avançado, a mineradora estabilizou o 
processo, eliminou o controle manual e racionalizou a reposi-
ção das bolas metálicas que funcionam como corpos moedo-
res. Mas, para conseguir isso, existe uma história.    

A adoção da reposição automática na mineradora bra-
sileira foi estudada por uma equipe interna da mineradora, 
com suporte de engenheiros da Metso e envolveu a compa-
ração entre o processo manual e três situações de automa-
ção. O estudo foi feito nos dois circuitos de moagem primária, 
que consomem mais de 10 mil t/ano de bolas metálicas e que 
funcionam com quatro motores, totalizando uma potência 
instalada de 30.000 kW. Além de fazer os circuitos funciona-
rem, a potência sempre foi um elemento chave para avaliar 
quando é necessário repor as bolas metálicas. 

Antes da automação, a colocação de novas bolas metáli-
cas era feita diariamente por meio de um cálculo que consi-
derava a potência consumida na última na última reposição. 
O processo era refinado a cada três meses, durante a parada 
de manutenção, o que permitia uma correção da quantidade 
de corpos moedores. Além de mecânico e manual, a alimen-
tação era menos precisa. 

A primeira automação eliminou a reposição em uma só 
batelada diária, distribuindo-a por etapas menores e cujo 
cálculo do número de bolas era feita com auxílio de um Pro-
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cular o nível de enchimento e a necessidade de reposição 
das bolas metálicas. 

Da reposição manual, diária e única, a mineradora con-
seguiu estabelecer um processo mais frequente ao longo do 
dia, mas com menos bateladas do que a fase de automação 
inicial. O processo dispensa a presença de um operador e a 
moagem sofre perturbações mínimas. E aqui entra o papel 
do software de controle avançado. 

Ao ser usado na moagem – ele já era adotado em outras 

fases do processamento – o OCS-4D – permitiu um salto de 
configuração: independente do consumo de bolas diárias, 
o software altera a taxa de reposição e mantém o grau de 
enchimento do moinho, ou seja, a quantidade de corpos 
moedores. 

Esse grau, por sua vez, é aferido indiretamente pela po-
tência do moinho, já incluindo as variações causadas pela 
densidade da polpa de minério de ferro que alimenta a 
moagem.

A Mineração Usiminas (MUSA) irá implantar em sua 
unidade de Itatiaiuçu (MG) um novo sistema de disposi-
ção de rejeitos filtrados. O investimento no projeto é de 
R$ 140 milhões e deverá dar destinação aos rejeitos do 
processo produtivo do minério de ferro. 

 “Trata-se de uma transformação tecnológica”, ava-
lia André Chaves, gerente-geral de Sustentabilidade da 
Usiminas. Segundo ele, o processo de transição da bar-
ragem tradicional para um processo de filtragem e ar-
mazenamento 100% a seco é irreversível. O prazo para 

conclusão das obras, após seu início, está estimado em 
12 meses.

O processo de empilhamento do rejeito demanda 
menor área para disposição. Além disso, à medida que 
vai sendo formada, a pilha vai simultaneamente sendo 
revegetada para fins ambientais e geotécnicos. A nova 
metodologia também eleva os níveis de recuperação de 
água.  

Os materiais da planta serão enviados para uma 
planta de filtragem, composta basicamente por proces-

MUSA adotará armazenamento a seco de rejeitos
Augusto Diniz – Itatiaiuçu (MG)
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so de espessamento 
e a própria filtragem. 
A água originada no 
processo será recircu-
lada, retornando para 
a flotação como água 
de processo, enquan-
to a torta de rejeitos 
filtrados será transfe-
rida por meio de uma 
correia transportadora, 
que formará a pilha in-
termediária. Desta pi-
lha, os rejeitos filtrados 
serão transportados 
por caminhões para a área do empilhamento a seco, 
onde tratores e rolos serão utilizados para espalhar e 
compactar o material.  A expectativa da Usiminas com 
o novo sistema é elevar o nível de recirculação de água 
no processo produtivo, uma vez que não haverá perdas 
por infiltração e evaporação, o que é normalmente ob-
servado no sistema de disposição de rejeitos em bar-
ragem convencional.

Adicionalmente, parte da água que antes ficava re-
tida junto com o rejeito no reservatório da barragem 
passará a recircular diretamente para a planta, uma 
vez que o sistema de filtragem aumentará a concen-
tração de sólidos no rejeito final, passando dos atuais 
45% para aproximadamente 88%. 

“A água será quase toda reaproveitada”, diz André. 
Com isso, a mineradora espera 40% de economia no 
consumo de água que abastece a planta por conta do 
alto aproveitamento para recirculação no processo.

Atualmente, se desenvolve o projeto detalhado do 
sistema de disposição de rejeitos filtrados. O gerente 
de sustentabilidade explica que ainda se avalia o que 
fazer com o rejeito a seco como coprodutos, mas ainda 
de forma inicial. “O estudo ainda é incipiente para en-
contrar aplicação ao rejeito neste momento”, afirma.

PROJETO FRIÁVEIS

A adoção do processo de filtragem dos rejeitos in-
tegra o Projeto Friáveis, iniciado em 2012, que ampliou 
a capacidade produtiva da empresa para 12 milhões de 
t/ano. 

Neste projeto, ocorreu a construção de duas novas 
ITMs: Samambaia e Flotação. Nos anos de 2013 e 2014, 
as estruturas entraram em operação. No ano de 2015, 
em função da crise econômica, a MUSA reajustou o ní-

vel de produção e a operação continuou apenas com a 
Instalação de Tratamento de Minério Oeste. Já em 2017, 
com a retomada do mercado, a ITM Flotação voltou a 
operar, juntamente com a Mina Leste.

A Mineração Usiminas possui hoje cinco instalações 
de tratamento de minério, situadas em três minas: Mina 
Oeste (ITM Oeste e ITM Samambaia), Mina Central (ITM 
Flotação e ITM Central) e Mina Leste (ITM Leste). A 
MUSA produz quatro tipos de minério de ferro: granula-
do grosso e fino, sinter feed e concentrado. 

Cada ITM tem sua rota de processo específica: na 
Leste, são produzidos granulado e sinter feed; na Oeste, 
granulado, sinter feed e pellet feed; na Central, granula-
do, sinter feed e pellet feed; na Samambaia, sinter feed; 
e na Flotação, concentrado. A planta da Flotação é ali-
mentada 100% com rejeitos provenientes de estoques e 
depositado em barragem.

O Projeto Friáveis contou também com a implanta-
ção da barragem de Samambaia – é a terceira do com-
plexo da Usiminas. Das duas outras, uma delas já foi 
lavrada.  

De acordo com André Chaves, a opção pelo sistema 
de filtragem de rejeitos foi muito bem pensada pela 
empresa. “Tem peso no ponto de vista social. Em refe-
rência de acontecimentos passados, e a nova legislação 
em estudo, impulsionou a adoção do sistema pela Usi-
minas”, ressalta.

O gerente-geral de sustentabilidade conta que re-
uniões com a comunidade foram feitas para não ter 
dúvidas sobre o futuro das barragens da mineradora. 
“Temos convicção do modelo adotado. Com certeza 
será aplicado por outras empresas. Possui vantagens do 
ponto de vista técnico e enorme valor socioambiental”, 
finaliza.
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Após a Organização das Nações Unidas ter lançado a 
Agenda 2030 como uma espécie de norte para garantir às 
gerações futuras os recursos utilizados hoje no mundo, 
grandes corporações assumiram compromisso de seguir 
essa linha para pautar suas ações de responsabilidade so-
cial. A agenda estabelece 17 Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) - entre eles estão a erradicação da 
pobreza e da fome, a agricultura sustentável e consumo e 
produção responsáveis. 

No Pará, a Imerys dedica atenção especial ao tema, sen-
sibilizando os colaboradores por meio de ações internas 
em Barcarena e Ipixuna do Pará, municípios de atuação. 
A empresa, detentora da maior planta de beneficiamen-
to de caulim do mundo, é pioneira em utilizar a Agenda 
como guia para o negócio, visando políticas duradouras. 
“Nossa proposta inicial é fazer com que os colaboradores 
comecem a trabalhar com os ODS como parte de seu pla-
nejamento estratégico. Temos diversas atividades internas 
para isso. Até o final de 2018, estaremos levando isso tam-
bém para a comunidade para que ela se veja como parte 
nesse processo. Na realidade, todos precisam estar juntos 
nessa iniciativa: empresa, comunidade e poder público. 
Essa integração é fundamental para fazer a responsabilida-
de social fluir”, explica Juliana Carvalho, coordenadora de 
Comunicação & Relações com as Comunidades da Imerys.

No relacionamento com as comunidades, a Imerys tem 
como marca o compromisso com a sustentabilidade. Nos 
últimos cinco anos cerca de 50 mil pessoas foram benefi-
ciadas em projetos sociais voltados para capacitação, re-
forço escolar, empreendedorismo sustentável e ações de 
saúde.

A empreendedora Maria Dias é um dos frutos da ação 
de capacitação profissional fomentada pela Imerys por 
meio da Casa Imerys, maior projeto social da mineradora 
no Pará. Ela trabalhava como faxineira, mas sempre nutriu 
o sonho de ser uma empreendedora de sucesso. A oportu-
nidade de fazer um curso de informática básica e avançada 
na instituição abriu as portas para realização desse sonho. 
“Foi uma chance única. Não pensei duas vezes depois de 
concluir o curso. Montei uma lan house, que é de onde 
tiro o sustento da minha família. O meu empreendimen-
to também dá oportunidade de trabalho para as pessoas. 
Sou muito grata e feliz por essa conquista”, declara Maria. 

Em Ipixuna do Pará, a produção familiar tem sido ala-
vancada. A comunidade do Cajueiro comemora os resul-

tados do programa de Avicultura, que impulsionou uma 
transformação socioeconômica. Iniciada em 2015, a ação 
beneficia 14 famílias e a cada três meses, os produtores 
destinam cerca de 200 frangos para comercialização nas 
comunidades vizinhas. 

Neste ano, o projeto trouxe novidades: a criação de ga-
linhas de postura que produzirão ovos para vendas, visan-
do aumentar a renda dos participantes do projeto. Uma 
parte do lucro gerado é dividido entre os participantes do 
programa e outra parte do quantitativo é reservada para 
as necessidades da comunidade. “Temos como objetivo 
tornar o projeto autossustentável, por isso estamos tra-
balhando em capacitações com os participantes, levando 
curso de empreendedorismo, associativismo e novas téc-
nicas para a criação de aves”, comentou Luciana Pinheiro, 
analista de Relacionamento com a Comunidade. 

As famílias da comunidade Oliveira receberam apoio 
da Imerys por meio do projeto de piscicultura, que contri-
buiu para fortalecer a pesca artesanal na região, criando 
novas oportunidades de geração de renda, beneficiando 
famílias que receberam os insumos necessários à criação 
dos peixes, consultoria técnica e capacitação profissional. 
Desde julho de 2017, o projeto é autossustentável, sendo 
conduzido pelas próprias famílias. 

Imerys desenvolve projetos no Pará
apoiada na Agenda 2030

Programa de avicultura na comunidade do 
Cajueiro criou oportunidades na região
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A francesa Eramet estima investir 350 a 400 milhões de 
euros em uma reserva de lítio na Argentina, mas a decisão 
só deve sair no início de 2019. A empresa ainda avalia a via-
bilidade do negócio na região de Salta Puna. Se o projeto 
sair do papel, a previsão de início de produção da planta é 
para 2021. Os direitos de mineração do depósito na Argen-
tina foram adquiridos em 2014 pela companhia. 

O grupo de mineração e metalurgia, que ano passado al-
cançou faturamento de 3,6 bilhões de euros, é especializado 
em ligas metálicas, particularmente manganês e níquel, e 

Eramet decide no início de 2019
investimento em lítio na Argentina

possui várias plantas industriais, principalmente na Europa. 
As suas minas de manganês estão localizadas no Senegal 

e no Gabão, na África. A de níquel fica em Nova Caledônia, 
possessão francesa na Oceania. 

Um de seus principais investimentos na atualidade estão 
no Gabão, onde a empresa pretende aumentar em 30% a 
produção local. Desde o ano passado a mineradora aplica 
mais de 200 milhões de euros na melhoria da ferrovia que 
corta o país, a Trans-Gabon, estratégica para o transporte de 
minério extraído pela empresa no Gabão. 

A arrecadação da Compensação Financeira pela Ex-
ploração de Recursos Minerais (CFEM), o chamado ro-
yalties da mineração, deve alcançar R$ 3 bilhões esse 
ano. Um número recorde, mesmo quando comparado ao 
grande ciclo da mineração vivido na última década. Até 
agosto, União, Estados e municípios já receberam R$ 1,85 
bilhão, cifra que supera toda a receita obtida ao longo de 

Royalties da mineração serão recorde com R$ 3 bi
2017. De acordo com o Ibram, o aumento é resultado das 
mudanças na legislação do setor, que ampliou alíquotas, 
mudou a base de cálculo e o número de municípios bene-
ficiados. No caso do minério de ferro, que responde por 
mais da metade da produção mineral brasileira, a entrada 
em operação do projeto S11D, da Vale, também ajudou a 
elevar a arrecadação.

A mina de Lamego da AngloGold Ashanti, que já operava 
em Sabará (MG), atingiu o município vizinho de Caeté (MG) 
pelo subterrâneo. A chegada em Caeté é decorrente de uma 
expansão natural da lavra subterrânea em Lamego, com o 

Mina da AngloGold Ashanti chega a Caeté pelo subsolo
aprofundamento da mina, já previsto no plano de negócios 
da empresa. As operações brasileiras da AngloGold Ashanti 
- entre elas a mina de Lamego - representam 15% da produ-
ção mundial da empresa.
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A Reta Engenharia vem atuando com a metodologia BIM 
no planejamento das obras de implantação do Projeto Ari-
puanã, em Mato Grosso, de propriedade da Nexa Resour-
ces, que faz parte do Grupo Votorantim.  Desde abril a Reta 
vem elaborando o Plano de Implantação do Projeto (PIP), 
prevendo entregáveis desde o planejamento, passando pela 
gestão de prazos, custos e riscos, e apoiando nos planos de 

Metodologia BIM é usada em projeto de mineração
saúde e segurança, meio ambiente, RH, qualidade, comuni-
cação, gestão de mudanças, comissionamento e startup. O 
novo empreendimento industrial será composto por minas 
subterrâneas, planta de beneficiamento, barragem, além de 
infraestrutura. O projeto greenfield tem estimativa de vida 
útil mínima de 20 anos e capacidade produtiva anual é de 
1,8 milhão de t de minério de zinco, chumbo e cobre. 

A compra de 75% das ações da britânica Randgold 
Resources pela canadense Barrick Gold cria a maior mi-
neradora de ouro do mundo. O negócio é avaliado em 
US$ 18 bilhões, de acordo com informações do mercado. 
Ambas as empresas fazem extração de aproximadamente 
182 milhões kg do metal por ano. A Barrick e a Randgold 
esperam que a fusão lhes permita reduzir custos e au-
mentar as margens de lucro, em um ano que a queda do 
preço de ouro tem sido constante. As minas da Barrick 
estão localizadas nas Américas. Já os ativos da Randgold 
ficam na África.

Randgold e Barrick criam a maior mineradora de ouro do mundo

A ArcelorMittal Brasil anunciou que está retomando o 
projeto de expansão da ArcelorMittal Vega, localizada em 
São Francisco do Sul (SC), para a implantação de uma nova 
linha de recozimento contínuo e a terceira linha de galvani-
zação para produção de produtos laminados a frio e galva-
nizados (com opção de adicionar uma linha de pré-pintura 

ArcelorMittal investe US$ 330 mi em ampliação de planta 

para cerca de 100 mil t/ano). Esse investimento aumentará 
a capacidade de Vega em 700 mil t/ano, fortalecendo a posi-
ção da ArcelorMittal Brasil nos setores automotivo, constru-
ção civil e linha branca. O investimento estimado é de US$ 
330 milhões e o início da produção adicional está previsto 
para 2021. 
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A construção do projeto estrutural da Mina Subterrâ-
nea Chuquicamata, da Codelco, no Chile, tem avanço de 
65%. Já foram construídos 123 km dos 140 km de túneis 
para conclusão das obras civis, previstas para dezembro. 
O avanço mensal dos túneis é de 3 km. A montagem dos 

A Volcan Compania Minera iniciou plano de investi-
mentos de exploração de US$ 50 milhões. O objetivo é 
desenvolver o potencial de suas operações atuais locali-
zadas no planalto central do Peru. Isto irá permitir repor 

A PwC calcula que as 40 maiores mineradoras globais 
aplicaram apenas R$ 48 bilhões em suas operações em 
2017 — o nível mais baixo desde 2006, a maior parte na ma-
nutenção das minas e plantas. Somente dois projetos no-
vos de cobre demandaram mais de US$ 500 milhões cada. 

A Vale ratificou a expansão da mina subterrânea de Voisey’s 
Bay, no Canadá, ao custo de US$ 1,7 bilhão, após ter vendido 
a produção futura de cobalto, associado ao níquel, por quase 
US$ 700 milhões; na Austrália, o projeto South Flank da BHP 
Billiton vai demandar US$ 2,9 bilhões para produzir 80 milhões 
t/ano, substituindo depósitos perto da exaustão, onde poderá 
maximizar a expertise acumulada com caminhões e trens au-
tônomos; a Fortescue Metals aprovou o desenvolvimento da 
mina Eliwana, de US$ 1,3 bilhão; e a South32 lançou oferta de 
US$ 1,3 bilhão pela Arizona Mining, junior canadense que está 
prospectando um depósito de alto teor de níquel.

Mina subterrânea de Chuquicamata chega a 65% de avanço 

Peruana Volcan inicia plano de investimentos de US$ 50 milhões 

Anglo American dá início ao megaprojeto Quellavecco no Peru 

Consultorias apontam novo ciclo de investimento em megaprojetos 

Vale, BHP Billiton, Fortescue e 
South32 confirmaram projetos 

britadores deve ocorrer em março do ano que vem. Já 
o comissionamento dos mais de 7 km de correias deve 
acontecer no final 2019. A operação de produção está 
prevista para 2020. O valor total do projeto é de US$ 5,5 
bilhões.

as reservas e otimizar a produção em Yauli, Chungar, Al-
pamarca e Cerro de Pasco. A mineradora peruana é uma 
das maiores produtoras mundiais de prata, zinco, cobre 
e chumbo.

O presidente do Peru Martin Vizcarra fez questão de 
anunciar o início das obras do megaprojeto Quellaveco 
para a produção de cobre em Moquegua (estado no sul 
daquele país), que pertence a um consórcio composto 
pela Anglo American e Mitsubishi. O investimento é de 
US$ 5,3 bilhões, para produção anual de 300 mil t de 
cobre, em média, nos primeiros 10 anos de operação. A 
geração de emprego do empreendimento é de 10 mil co-
laboradores. 

Nesse período, essas empresas pagaram US$ 43 bilhões aos 
acionistas em dividendos e recompra de ações. Ao longo de 
2018, a indústria poderá gerar US$ 70 bilhões de fluxo de 
caixa livre, graças à recuperação dos preços dos metais, o 
que incentivará novos investimentos diante da exaustão.
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Em evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Mine-
ração (Ibram), em São Paulo (SP), no último dia 15 de agos-
to, sobre “Os Desafios da Indústria Mineral Brasileira”, ficou 
evidente a necessidade de o setor assumir agenda mais po-
sitiva no País em vários aspectos, em meio a um novo ciclo 
do mercado global e o recém-aprovado marco regulatório. 
O encontro teve a participação de especialistas em mine-
ração. 

Vicente Lobo, secretário de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, 
comentou no evento que o novo Código da Mineração tem 
sido capaz de desperta mais interesse internacional em in-
vestir no Brasil, embora o novo marco “foi o que pôde ser 
feito na situação de momento do País”.

Ele também destacou a necessidade da mineração se 
relacionar mais com a sociedade. “É preciso melhorar a co-
municação, inclusive apontando suas fraquezas”, afirmou. 
Vicente crê que em 5 a 10 anos a mineração pode subir sua 
participação no PIB.

Por outro lado, Roberto Castello Branco, diretor do Cen-
tro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Eco-
nômico da FGV, em sua palestra, destacou que o Brasil é 
quarto País mais rico do mundo em reservas minerais (atrás 
apenas da Austrália, África do Sul e Rússia), mas que essa 
“herança geológica não tem sido suficiente para atração de 
investimentos”.

O professor acha que no horizonte de longo prazo, o am-
biente institucional será muito relevante no setor. “Embora 
a América Latina tenha ficado mais atrativa de 25% a 30% do 
investimento global em exploração mineral, principalmente 
no Chile, Peru e México, o Brasil diminui nesse aspecto pela 
percepção de riscos”.

Mineração busca agenda positiva em
meio às mudanças e novo ciclo 

O diretor afirma que a licença social para operar será 
crescente nos próximos anos. “Investimentos em sustenta-
bilidade e projetos sociais em benefício das comunidades 
próximas às operações são essenciais”, disse.

Ele relata ainda que há um foco hoje muito grande em 
estender a vida útil dos ativos de mineração e, por isso, a 
inovação ganhou um papel muito relevante. 

Júlio Cesar Maciel Raimundo, superintendente da Área 
de Indústria e Serviços do BNDES, na sua participação no 
evento, demonstrou estranheza pelo fato de existirem 
grandes projetos de cobre em perspectiva no mundo, que 
somam 2,5 milhões de t, e não envolverem o Brasil – no 
entanto, mais de 20% das reservas no País são do mineral, 
perdendo apenas para o minério de ferro, com 35%.

“O ferro mantém nível elevado do comércio transoceâ-
nico. O cobre e o zinco possuem trajetória de crescimento 
do consumo”, disse. Júlio acredita em novos investimentos 
em tecnologias e processos na mineração, focados na sus-
tentabilidade e equipamentos de alto desempenho.
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A Martin, empresa de 
equipamentos de manuseio 
de materiais sólidos a granel, 
juntamente com as empresas 
Mercúrio e Imepel têm reali-
zado em diversas minerado-
ras no País workshops sobre 
segurança e manutenção de 
correias  transportadoras.

A apresentação da Martin 
se baseia no livro Founda-
tions, um extenso guia práti-
co desenvolvido pela empre-
sa global de como melhorar 
a produtividade de transpor-
tadores. De acordo com Ra-
fael Junqueira, especialista da 
Martin nesse tema, é essen-
cial levar em conta nesse tipo de operação o custo da 
perda do material, o custo de limpeza e mais o custo de 
manutenção em um transportador com derramamento. 

“Notamos que fica muito mais caro deixar o transporta-
dor com derramamento do que qualquer solução completa 
apresentada”, diz. “Muitas vezes, pequenas intervenções já 
são suficientes para obter uma economia substancial”. 

De acordo com o especialista, o material de retorno 
(que não cai no transbordo) é um dos grandes respon-
sáveis por material fugitivo em um sistema de correia. 
“Ele adere a correia depois do ponto de descarga e se 
desprende ao longo do retorno da correia. Como resulta-
do, gera aumento de manutenção e paradas, reduz a efi-
ciência da planta, acarreta o desalinhamento da correia e 
diminui sua vida útil”, ressalta.

O material de retorno é, em geral, o produto em seu 
pior estado, como pequenas partículas e alta humidade, 
gerando uma mistura pegajosa, que ao secar se solidifica, 
reduzindo o desempenho do raspador.

O procedimento básico de instalação de um adequa-
do sistema de limpeza eficaz é instalá-lo o mais à frente 
possível no ciclo de retorno do transportador, ou logo 
abaixo do ponto onde o material sai da correia. “Seria no 
ponto onde a correia ainda está em contato com a polia 
motriz”, destaca Rafael.

No entanto, as condições da correia influenciam no 
desempenho do sistema de limpeza. “Correias com da-

nos são mais difíceis de limpar”, afirma. Ele cita que cor-
reias rasgadas, quebradas, partidas ou riscadas devido 
a condições climáticas extremas, químicos e desalinha-
mento são um problema.

Rafael conta que para o raspador fazer uma boa lim-
peza ele não pode estar no fluxo do material, mas sim po-
sicionado preferencialmente dentro do chute, para que o 
material de retorno siga o fluxo normal do material trans-
portado. Por outro lado, raspadores devem evitar causar 
danos ao sistema, sendo sua função proteger.  “Lâminas 
de limpeza devem mover-se pela correia quando uma 
emenda, seção danificada ou obstrução passar pelo ras-
pador. Nesse caso, raspadores não devem usar um ângu-
lo tão agressivo ou muita pressão, pois podem danificar a 
superfície da correia”, menciona. Também é importante 
manter o ângulo constante de limpeza das lâminas com 
ajustes regulares. 

Para selecionar um sistema de limpeza de correias, é 
preciso avaliar a largura e velocidade da correia, a carga 
sobre a mesma, o diâmetro do tambor, a características 
do material circulante, o tamanho da partícula, o teor de 
umidade, a temperatura, a abrasividade, a corrosividade 
e o comprimento do transportador.

O especialista da Martin ainda acrescenta a neces-
sidade de se ter espaço disponível para manutenção, a 
possibilidade de alterações nas características do ma-
terial, as temperaturas extremas, os danos possíveis à 

A importância da limpeza de correias
transportadoras na planta
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correia (riscos, cortes, etc.), as emendas existentes, e a 
vibração que ocorre.  

Com tantas variáveis, torna-se mais seguro e eficaz 
em muitos casos a adoção de sistemas de raspadores 
múltiplos. “Um raspador primário e pelo menos um se-
cundário”, cita Rafael.

No caso dos raspadores primários, faz-se necessário 
prevenir a sobrecarga para não comprometer o sistema. 
“Nesses casos, sugere-se utilizar lâminas de poliuretano”, 
explica. “Em condições de desgaste, o uso de lâmina de 

poliuretano dá mais durabilidade ao 
sistema”.

Já os raspadores secundários 
devem ser instalados no ciclo de re-
torno da correia, localizado na área 
anterior ao ponto em que a correia 
deixa o contato com a polia motriz 
até a área anterior ao contato da cor-
reia com a polia traseira. “Com isso, 
o sistema ainda está dentro da área 
de descarga, permitindo que o mate-
rial removido volte ao fluxo principal. 
Além disso, realiza uma limpeza fina, 
removendo o material que passa 
pelo raspador primário”, expõe Rafael.

O sistema de limpeza de correias 
pode chegar a ter raspadores terciários, 
segundo o especialista da Martin, para 
limpeza final. O raspador terciário deve 
ficar na área após a polia traseira e fora 
do chute de descarga. “Isso inclui siste-
ma de lavagem ou lâminas-rodo para 
remover água e pequenas partículas e, 
normalmente, requer o uso de um chute 
auxiliar ou um transportador tipo sca-
venger”, complementa.

A Martin tem oferecido no mer-
cado série lâminas para buscar melhor aproveitamento e 
economia de reposição do sistema. A linha envolve desde 
raspadores primários com lâminas de tungstênio e poliu-
retano a raspadores especiais para correias reversíveis. 
“Há sistemas e aplicações variadas. Acima de tudo é ne-
cessário a assistência nessa hora para encontrar a solu-
ção mais adequado às condições da mina e da planta”, 
conclui Rafael Junqueira, da Martin.
Para solicitar este treinamento na planta, entre em contato
pelo www.martin-eng.com.br ou 19 3709 7200






