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 O rompimento da barragem em Brumadinho (MG), 
três anos após o mesmo incidente em Mariana (MG), 
parece suspense de filme de terror. A impressão que 
se tem pelo noticiário da imprensa é que o programa 
sobre segurança das barragens articulado pelo Minis-
tério das Minas e Energia (MME) e Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM), hoje Agência Na-
cional de Mineração (ANM), foi inócuo.
 A jornalista Cristina Serra, que escreveu um livro 
sobre o acidente em Mariana, afirmou em entrevista 
na televisão que o governo só dispõe de alguns geólo-
gos para fiscalizar as cerca de 600 barragens de rejei-
tos que o DNPM relaciona no País.
 Não podemos apenas esperar pelos resultados das 
investigações mais uma vez — para apontar os res-
ponsáveis e calcular as indenizações. Uma nova regu-
lamentação mais rigorosa sobre as barragens de rejei-
tos será decretada, mas cuja praticabilidade o tempo 
se encarregou de mostrar duvidosa.
 Como essa questão adquiriu contornos de calami-
dade pública em Minas Gerais, é hora de mobilizarmos 
todos os recursos disponíveis para fazer uma aborda-
gem imediata — retomando-se a iniciativa.
 O MME, governos estaduais, instituições de mine-
ração e entidades de engenharia poderiam se articular 
para montar uma força tarefa com notáveis especialis-
tas em geotecnia, projeto e construção de barragens 
— que vai vistoriar o grupo de barragens considerado 
de maior risco; segundo a Agência Nacional de Águas 
(ANA), são cerca de 50 estruturas com elevado risco.
 Esses especialistas poderão propor diagnósticos 
mais detalhados dessas barragens por empresas espe-

21 E 22 DE MAIO DE 2019
O X Workshop de Redução de Custos na Mina e Planta — 

OPEX 2019, promovido pela revista Minérios & Minerales, está 
programado para os dias 21 e 22 de maio próximo, em Belo 
Horizonte (MG).

Como já é praxe, metade das palestras será de minerado-
ras — num intercâmbio franco de experiências de sucesso. O 
restante das palestras de empresas fabricantes de equipamen-
tos e sistemas e fornecedores de tecnologias — que são as co-
patrocinadoras do workshop.

Ao final do primeiro dia, às 19h do dia 21 de maio de 
2019, vai acontecer a solenidade do 21º Prêmio de Excelência 
da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira, cujo prazo de re-
cebimento dos trabalhos já se encerrou. O júri independente 
formado pelo eng. José Mendo Mizael de Souza, prof. Arthur 
Pinto Chaves e prof. Rotenio Castelo Chaves Filho vai selecio-
nar os projetos premiados até meados de janeiro. Desejamos 
sucesso a todos os autores participantes!

E D I T O R I A L

cializadas, ou início imediato de obras de reforço nos 
casos em que o risco é iminente.
 O BNDES poderia abrir linha de crédito para finan-
ciar esses trabalhos de diagnóstico e reparos imedia-
tos dessas barragens, conforme a avaliação da força 
tarefa de especialistas. É sabido que o custo desses 
trabalhos de engenharia sempre foi o maior obstáculo.
 A engenharia brasileira que construiu barragens gi-
gantescas do porte de Tucuruí, Itaipu e Belo Monte, 
tem totais condições de enfrentar esse desafio — mas 
ela precisa ser convocada e se pôr em campo.
 O País tem obrigação de romper esse ciclo de de-
sastres — que tem um absurdo custo ambiental e de 
vidas humanas, fora o prejuízo colossal da sua imagem 
na comunidade global.
 Chega de discussões intermináveis em gabinetes — 
vamos partir urgente para o ataque nessa área.

É hora de agir
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C O L U N A  D O  M E N D O

Em uma de minhas “Coluna do Mendo”, fiz um 
contraponto entre o agronegócio - que, em seus co-
merciais de TV mostra ser Tec, ser Pop, ser tudo - e 
a mineração, que, naquela oportunidade, disse ser 
“essencial e Top”, por sua contribuição, por exemplo, 
para a indústria alimentícia, para a robótica e para a 
concretização da tecnologia em geral.

Nesta coluna pretendo, no entanto, ir além e mostrar 
que a mineração, além de Top, é atual e, também, 4.0.

Neste sentido, não poderia deixar de citar e, principal-
mente, parabenizar, o Ibram - entidade da qual tive a honra 
de ter sido, pelo BDMG, o coordenador da comissão orga-
nizadora - e 18 das principais mineradoras brasileiras, pela 
idealização e concretização de um espaço que tende a ser 
um divisor de águas da mineração brasileira: o Mining Hub, 
um ponto de encontro da mineração, que tem por objetivo 
“gerar oportunidades e conexões para diferentes atores da 
cadeia da mineração”, por meio de programas que tragam 
soluções inovadoras a desafios vividos pelo setor, nos âmbi-
tos de eficiência operacional, fontes alternativas de energia, 
gestão dos recursos hídricos, dos rejeitos e resíduos e SSO e 
segurança operacional.

Os que estiveram presentes na cerimônia de inaugu-
ração do espaço físico do Mining Hub em Belo Horizonte 
(MG), realizada no último 17 de janeiro, puderam ver, de 
perto, a grandeza do que estou me referindo. Quem, há 
quarenta, cinquenta anos, poderia imaginar que repre-
sentantes das maiores mineradoras do país, entre as quais 
algumas concorrentes - ou potencialmente concorrentes 
entre si -, representantes do poder público, fornecedores 
e pesquisadores se proporiam a criar um ambiente sem 
barreiras ou divisórias, composto praticamente apenas por 
grandes mesas compartilhadas entre si, com o objetivo de 
pensar os problemas da mineração e descobrir as melhores 
formas de vencê-los, juntos.

Diante disso, considero válido concluirmos que a ima-
gem da mineração como um setor arcaico, às vezes arte-
sanal e composto apenas por empresas fechadas em si 

mesmas é uma ideia completamente ultrapassada, a 
exemplo do bom e velho amigo nosso, o aparelho de 
fax. O mundo mudou, as tecnologias evoluíram e a mi-
neração também.

Assim como um aparelho de fax não possui mais 
quase nenhuma serventia no mercado atual, vez que 
superado, com louvor, por mensagens via e-mail, ar-

mazenamentos em nuvem e transmissões de dados em 
tempo real, consideramos que todos nós, que construímos 
a mineração no seu dia-a-dia, deveremos difundir a visão 
de que igualmente não há mais espaço para uma ideia de 
mineração alheia às novas tecnologias e ao modo de pen-
sar do século XXI, com suas startups, design thinking, IoT (a 
internet das coisas), inteligência artificial, machine learning 
e tantas outras novidades que surgem, hoje, a uma veloci-
dade espantosa.

Nesse contexto é que parabenizo os envolvidos na con-
cepção e instalação desse projeto extraordinário, apresento 
minhas boas-vindas aos jovens (que me inspiraram e me 
atualizaram a respeito destes temas para que eu pudesse vir 
a escrever este texto) - e, também, aos não tão jovens - en-
volvidos nessa empreitada, que tem tudo para gerar frutos 
que no momento são ainda imensuráveis e inimagináveis, 
ao tempo em que, também, convido aqueles que, como eu, 
às vezes são, carinhosamente, chamados de “dinossauros 
do setor”, a abraçar essa ideia e, juntos, trabalharmos em 
prol do desenvolvimento dessa nova mineração.

Se a essencialidade da mineração já é, hoje, evidente 
para muitos, abracemos também os novos ares que sopram 
e sigamos em frente, no sentido da inovação, do desenvol-
vimento tecnológico, da velocidade da informação e, princi-
palmente, da união do setor para a superação conjunta das 
inúmeras barreiras com as quais ainda nos deparamos no 
nosso dia-a-dia.

Parabéns, pois, a todos os envolvidos, direta ou indireta-
mente, com a concretização das ideias acima; ideias e con-
cretização essas que nos propiciarão uma mineração 4.0 e 
Top!

*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.

Construindo uma mineração 4.0 e Top
José Mendo Mizael de Souza*
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C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

A relação do cobre com as tecnologias no de-
senvolvimento das civilizações vem de longa data 
alcançando os tempos da idade do cobre (fabri-
cação de ferramentas e armas entre 3200 a 1200 
anos AC), passando pelas civilizações egípcias an-
tigas (tubulações de água) e chegando aos tem-
pos modernos (aparelhos elétrico-eletrônicos e 

sistemas de geração, armazenamento e transporte de energia elétrica).
Pode-se afirmar que o cobre tem um comportamento “elétri-

co” há milhares de anos.
O cobre é o terceiro metal mais utilizado no planeta – atrás de 

ferro e alumínio – o que torna esse insumo vital (pivô) no desen-
volvimento das economias em praticamente todos os países.

Estima-se que 40% de toda demanda atual para cobre refinado 
atende à indústria da construção civil (fiações elétricas e tubulações) e, 
por essa razão, as cotações de preços desse metal no mercado interna-
cional (LME) são fortemente influenciadas pelas oscilações desse setor. 
O segundo maior mercado para cobre é a indústria elétrico-eletrônica 
em razão de sua versatilidade e excelente condutividade. Atualmente 
as expectativas projetadas para a produção de veículos elétricos além 
de unidades de armazenamento de energia elétrica (eólica e solar) tem 
alavancado investimentos na cadeia produtiva do cobre.

A região asiática domina o consumo de cobre refinado há 
tempos, sendo que a China, nos dias atuais, responde com aproxi-
madamente 40% da demanda global, seguido pelo mercado ame-
ricano e europeu como importantes compradores. A expansão 
da população urbana na Índia deve criar um novo e importante 
mercado consumidor para cobre refinado num futuro próximo, a 
exemplo do que está em curso na China.

Segundo relatório publicado pelo USGS (Mineral Commodities 
Summary, 2018), no ano de 2017 o Chile foi o maior produtor global de 
cobre com 5,33 TM (toneladas métricas) e isso significou mais do que o 
dobro produzido pelo Peru, 2,39 milhões TM, seguido, pela ordem, por 
China, 1,86 MT e USA produzindo 1,27 TM. Nesse cenário, os principais 
players são Codelco, Glencore, BHP Billiton, Rio Tinto e Anglo American.

Em 2018 a evolução dos preços no mercado de cobre mostra duas 
fases distintas, sendo a primeira (de janeiro a junho) com preços em 
patamares de US$ 7.000/tonelada, e a segunda de julho a novembro, 

com preços em patamares de US$ 6.000/tonelada. Isso representou 
uma queda de 17% nos preços do cobre e tem relação (resposta/ajus-
te do mercado) com a nova realidade de tarifas e ações de retaliação 
em decorrência da guerra comercial deflagrada entre USA e China.

Independentemente de qualquer disputa comercial, a popula-
ção do planeta cresce e a necessidade de construção de moradias 
também (pessoas migram para as cidades e o meio rural se moder-
niza) e, paralelamente, há expectativas projetadas robustas para 
demandas relacionadas à indústria de veículos elétricos que con-
somem 30% a mais de cobre em comparação a veículos com moto-
res a combustão. Nesse cenário, empreendedores (competidores) 
estão com os ouvidos atentos às notícias que sustentam projeções 
de déficit para cobre em horizontes de curto e médio prazos, em 
razão de demandas crescentes contra produção estabilizada.

Sinais consistentes de investimentos em projetos de explora-
ção greenfield - rastreando oportunidades para cobre - já podem 
ser percebidas no Brasil conforme dados disponibilizados pela 
Agencia Nacional de Mineração – ANM/DNPM – acessados no dia 
17/12/2018 (SIGMINE).

O gráfico a seguir discrimina a situação de todos os processos 
ativos (total de 6240 registros) em relação à sua fase de tramitação 
na ANM/DNPM.

Considerando os processos na fase de Concessão de Lavra (36 
registros) lançados sobre imagem de satélite (Google Earth), é 
possível identificar o contorno de cavas (pits) de lavras destacando 
a posição da mina. Áreas na fase de Concessão de Lavra posicio-
nadas contiguamente e de titularidade de uma mesma empresa 
foi considerado um único registro rotulado como mina. Áreas na 
fase de Requerimento de Lavra, a partir desse mesmo raciocínio, 
(procedimento) foram individualizadas como depósitos minerais.

Oportunidades de negócios em 
exploração greenfield de cobre
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C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

Do ponto de vista de exploração mineral essa estratégia é rele-
vante e eficiente para indicar terrenos geológicos prospectivos para 
cobre, quando lançadas (integradas) sobre base geológica adequada. 
Neste caso, a integração e processamento das informações de geo-
logia de todas as Cartas Geológicas do Brasil ao Milionésimo (CPRM) 
torna possível estabelecer relação entre unidades geológicas e as mi-
nas e depósitos minerais catalogados a partir dos dados do DNPM.

O mapa da Figura 1 sintetiza o resultado desse processamento 
(em plataforma GIS) destacando minas/estrelas vermelhas e de-
pósitos/estrelas laranjas de cobre posicionadas preferencialmente 
em faixas de dobramentos (limites de áreas cratônicas) e cober-
turas sedimentares proterozóicas, que incluem belts de rochas 
metamórficas de baixo grau (fácies xisto verde) a médio (fácies 
anfibolítico), destacadas em cor lilás no mapa.



C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração 
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ckSegundo dados do Cadas-
tro Mineiro (ANM/DNPM), a 
mina Santa Blandina (Itape-
va/SP) tem sua Concessão 
de Lavra publicado em1945 e 
o arrendatário atual é a Mi-
neração Fronteira, e a mina 
Camaquã (RS) corresponde a 
Manifesto de Mina registra-
do de 1939 pela Companhia 
Brasileira do Cobre, sen-
do que ambas atualmente 
estão desativadas. A mina 
de Chapada foi descoberta 
pela equipe de exploração 
da INCO e sua Concessão de 
Lavra foi publicada em 1974 
(hoje pertence à Mineração 
Maracá Industria e Comér-
cio). As minas de Caraíba 
(Vale do Rio Curaçá/BA) têm 
origem antiga com Manifesto 
de Mina registrado em 1946 
e pertence à Mineração Ca-
raíba. A mina de Salobo tem sua Concessão de Lavra publicada 
em 1974 e a mina do Sossego em 1991, e ambas, localizadas 
na Província Mineral de Carajás, pertencem à Vale. Finalizan-
do, a mina Antas Norte - Província Mineral de Carajás - tem 
sua Concessão de Lavra publicada em 2014 é resultado de in-
vestimentos agressivos de exploração realizados pela Avanco 
Resources (adquirida recentemente pela OZ Minerals).

Analisando os dados publicados pela ANM/DNPM (SIGMI-
NE em 17 de dezembro 2018) destaca-se o volume de áreas 
requeridas para cobre na região Norte do Estado de Mato 
Grosso (Província Mineral de Alta Floresta-PMAF) onde se ve-
rifica que, a partir do mês de setembro de 2017 a Nexa Recur-
sos Minerais e Anglo American Níquel Brasil aplicaram, jun-
tas, Requerimentos de Pesquisa cobrindo aproximadamente 
2,28 milhões de hectares; e, já em 2018, a Codelco do Brasil 
Mineração aplicou Requerimentos de Pesquisa cobrindo apro-

ximadamente 800 
mil hectares (tam-
bém no contexto 
da PMAF).

Em todos esses 
casos, o interesse 
é rastrear depósi-
tos minerais asso-
ciados a sistemas 
Cu-Au Pórfiro co-
muns em ambien-
tes geológicos ca-
racterizados como 
Arcos Magmáticos.

Na Figura 1, as 

faixas destacadas em cor lilás representam setores com expo-
sições de rochas sugeridas como ambientes de Arcos Magmá-
ticos, conforme informação na base de dados da CPRM (Cartas 
Geológicas do Brasil ao Milionésimo).

Ambientes geológicos caracterizados como Arcos Magmá-
ticos são endereços onde um geólogo de exploração recomen-
daria investimentos em Programas de Exploração Mineral para 
rastrear depósitos minerais classe mundial do tipo: IOGC (Iron 
Oxide Gold and Copper), Cu-Au-Mo Porphyry, VMS (Volcano-
genic Massive Sulfide/Pb-Zn-Cu_Au) e Epithermal (Au-Cu-Pb-
-Zn),  entre outros.

Há muito a ser feito, e programas de exploração bem pla-
nejados e enxutos permitirão produzir resultados confiáveis 
(dentro de políticas QA/QC) que serão traduzidos como opor-
tunidades de negócio num mercado que está se alargando, em 
razão de demandas projetadas para cobre a curto, médio e 
longo prazo.
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M E R C A D O

A Nexa Resources recebeu Licença de Instalação (LI) do projeto 
Aripuanã, no município de mesmo nome, no noroeste de Mato 
Grosso. Com a publicação da LI, a Nexa garantiu iniciar a constru-
ção imediata do complexo, que envolverá investimentos totais de 
cerca de US$ 400 milhões. O projeto Aripuanã compreende uma 
mina subterrânea com três rampas individuais para acesso aos 
corpos de minério; a planta de processamento consiste de uma 
moagem primária e semi-autogênea, seguida por moagem de es-
feras e um circuito de britagem de cascalho, pré-flotação de talco 
e flotação sequencial de cobre, chumbo e zinco. A produção média 
equivalente de zinco do projeto Aripuanã é estimada em 120 mil 
t/ano por 13 anos, considerando apenas as reservas minerais pro-
vadas e prováveis.

Após ampliar sua produção para 110 mil toneladas de ferro-
nióbio ano passado, a CBMM espera atingir 120 mil toneladas em 
2019 e concluir a expansão do seu parque industrial no fim de 
2020, atingindo  150 mil toneladas/ano na sua produção.

A RCT, revendedor Caterpillar na Rússia, implantou na mina de 
ouro da Polyus, na Sibéria Oriental, Rússia, soluções de operação 
autônoma para uma frota de cinco caminhões, uma escavadeira, 
um dozer e uma perfuratriz. As soluções permitem que os opera-
dores da mina de superfície façam uma série de trabalhos simultâ-
neos na mesma área de forma remota, aumentando significativa-
mente a produtividade. 

De acordo com a Sociedade Nacional de Mineração, Petróleo 
e Energia do Peru (SNMPE), a região de Ica atraiu o maior investi-
mento em mineração naquele país entre janeiro e novembro de 
2018, atingindo US$ 694,6 milhões no período. Esse resultado é 
fruto do início da construção de Mina Justa, pela empresa Marco-
bre, e da conclusão das obras de expansão de Marcona, pela Shou-
gang Hierro Peru. Já em Moquegua, região onde fica o projeto de 
mineração Quellaveco, uma joint venture entre Anglo American e 
Mitsubishi, os investimentos chegaram a US$ 536 milhões, ficando 
em segundo lugar nesta lista apresentada pela SNMPE. Na terceira 
posição está a região de Tacna, que no período recebeu investi-
mentos de US$ 419 milhões, a maior parte destinada ao projeto 
de expansão de Toquepala, da Southern Peru Copper Corporation. 

Nexa pode começar obras do 
projeto Aripuanã em Mato Grosso

CBMM aumenta em 25%
de sua capacidade produtiva

Região do Peru recebe US$ 694,6 
mi em investimentos em mineração

Mina russa implanta soluções 
para operação autônoma
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Localização da nova planta



M E R C A D O

Wilfred (Bill) Bruijn foi designado CEO da Anglo American no 
Brasil, no lugar de Ruben Fernandes. Bill traz mais de 25 anos de 
experiência da indústria de mineração - mais recentemente dirigiu 
a Mineração Usiminas. Ele ingressou na Anglo American em 21 de 
janeiro e trabalhará junto com Ruben no processo de transição até 
assumir o cargo em definitivo em 1º de março de 2019. Ruben 
Fernandes se tornará CEO de Metais Básicos da companhia e terá 
a missão de desenvolver a estratégia global de negócios de cobre 
e outros metais básicos.

A Galvani obteve licença de operação (LO) definitiva da sua 
nova unidade de mineração em Salitre (MG), no Alto Paranaíba. 
Agora, a empresa afirma que irá dar início ao projeto das plantas 
industriais integradas à planta. O Complexo Minero-industrial de 

Foi inaugurado no início desse ano, em Belo Horizonte (MG), o Hub 
da Mineração. O Hub pretende incentivar o desenvolvimento de solu-
ções tecnológicas para projetos de mineração em todo o Brasil. A ex-
pectativa é que o resultado desse esforço impulsione a competitividade 
das mineradoras e multiplique negócios ao longo da cadeia produtiva.

O Hub da Mineração consiste em um centro de inovação para startups 
e reúne empreendedores, mineradoras, empresas integrantes da cadeia Mineradora tem novo presidente

Galvani obtém licença
de operação em Salitre (MG)

Hub de Mineração é inaugurado 
em Belo Horizonte (MG)

ArcelorMittal troca bateria de fornos 
de coque na usina de Tubarão (ES) 

A ArcelorMittal contratou a Thissenkrupp para fornecer uma nova 
bateria de coque para a usina siderúrgica de Tubarão (ES). A nova ba-
teria substituirá a já existente, incorporando tecnologia atualizada 
para produzir 600 mil toneladas de coque por ano. A empresa forne-
cerá serviços de EPC para toda a bateria de coque, composta por 49 
fornos. Ela substituirá uma das três baterias originais da coqueria, que 
foram projetadas pela empresa no início dos anos 1980. Os trabalhos 
estão previstos para começar em meados de 2019. 

Anglo American reinicia 
operação do Minas-Rio

A Anglo American anunciou o início da retomada da produ-
ção de minério de ferro em Minas-Rio. O reinício da operação vem 
após uma extensa e detalhada inspeção técnica do mineroduto 
de 529 km, que liga  Conceição do Mato Dentro (MG) ao porto 
no Norte Fluminense (RJ), além da troca preventiva de algumas 
seções da tubulação. A mineradora informa que reduziu de cinco 
para dois anos os intervalos para as futuras inspeções na estrutura 
para garantir a integridade do mineroduto a longo prazo, e instalou 
um sistema de fibra ótica de sensores acústicos, de temperatura e 
de vibração ao longo de seções críticas da tubulação para monito-
rar seu desempenho.

de fornecimento da indústria mineral, pesquisadores envolvidos em 
projetos acadêmicos, empresas de base tecnológica e outros relaciona-
dos ao universo da mineração.

Dezoito mineradoras participam do projeto apoiado pelo Instituto Bra-
sileiro de Mineração (IBRAM): Anglo American, AngloGold Ashanti, Arce-
lorMittal, Bahia Mineração, Bemisa, CMOC International Brasil, Companhia 
Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN), Ferrous, Gerdau, Kinross, J. Mendes, Mineração  Morro Verde, 
Nexa Resources, RHI Magnesita, Samarco, Mineração Usiminas e Vale.

Nesta primeira fase do projeto, os parceiros atuantes no Hub da 
Mineração irão desenvolver soluções nas seguintes áreas: eficiência 
operacional, fontes de energia renovável, gestão de água, gestão de re-
síduos e rejeitos, saúde e segurança ocupacional (SSO).

Serra do Salitre de fertilizantes fosfatados receberá ao todo aporte 
de R$ 2,7 bilhões. A primeira fase da operação, que representou o 
desenvolvimento do beneficiamento, tem capacidade nominal de 
produção de 1,2 milhão de t/ano. A chamada segunda fase do pro-
jeto envolve a construção até o final do ano de fábricas químicas.
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nhões driverless em operação em diversos 
locais de Pilbara, com planos para aumentar 
esse número para mais de 140 até o final 
de 2019. Os caminhões autônomos da Rio 
Tinto já transportaram mais de 1 bilhão de 
t de material em Pilbara, dez anos depois de 
iniciar testes de seu sistema autônomo de 
veículos.

Recentemente, a Rio Tinto, juntamente 
com a Mitsui e a Nippon Steel & Sumitomo 
Metal, aprovou um investimento de US$ 
1,55 bilhão para dois projetos que fazem 
parte da joint venture de Robe River, na re-
gião de Pilbara. Uma vez operacionais, os 
dois projetos contarão com 34 caminhões 
de transporte que serão adaptados com a 
tecnologia autônoma.

A implementação de transporte autô-
nomo significou material mineral movido 
com mais eficiência e segurança, criando 
um aumento direto na produtividade. Ca-
minhões de transporte autônomos são 
operados por um sistema de supervisão e 

um controlador central, em vez de um motorista. 
Esses veículos usam cursos de GPS pré-definidos para na-

vegar automaticamente por estradas de transporte e cruza-
mentos e para saber localizações reais, velocidades e direções 
de outros veículos em todos os momentos.

PERFURATRIZES

Há ainda o sistema automatizado de perfuração (ADS). O 
primeiro teste bem-sucedido comprovou sua viabilidade na 
mina de West Angeles em 2008. Em 2018, o ADS já havia per-
furado mais de 5 mil km. 

O sistema automatizado de perfuração permite que um 
operador use um console único em um local distante da má-
quina, para operar vários equipamentos de perfuração de di-
ferentes fabricantes.

Todas as perfuratrizes são monitoradas pelo Centro de 
Operações da Rio Tinto em Perth. A automação da perfuração 

T E C N O L O G I A

A Rio Tinto colocou para funcionar a primeira rede ferroviária 
automatizada e autônoma de longa distância na Austrália para 
atender sua mina e planta no interior daquele país. A minerado-
ra já havia se destacado no setor por usar largamente veículos 
autônomos em suas operações de minério de ferro também na-
quele país, incluindo caminhões e perfuratrizes. Mas o caminho 
foi longo e bem estudado para a realização deste ousado projeto.

Lançado em 2008, o programa Mina do Futuro da Rio Tinto 
visava implementar soluções avançadas para as operações da 
mineradora. O programa se dividia em várias ações, que foram 
introduzidas ao longo do período.

CENTRO DE OPERAÇÕES

O estabelecimento de Centro de Operações em Perth é um 
deles. A cidade portuária é uma das maiores da Austrália, es-
tratégica em termos logísticos e localizada na região de Pilbara 
onde ocorrem as principais operações da Rio Tinto. Dali, com 
sistemas de última geração, o centro possibilita que todas as 
minas, portos e sistemas ferroviários sejam operados a partir 
de um único local, aumentando significativamente as oportuni-
dades de experiência compartilhada e melhoria geral da rede. 

O centro incorpora ainda ferramentas de visualização e 
colaboração para fornecer informações em tempo real em 
toda a cadeia de demanda e permite otimizar as atividades de 
mineração, manutenção e logística na região de exploração e 
beneficiamento da empresa.

CAMINHÕES

Já os sistemas de transporte autônomo (AHS) da minerado-
ra, que é o maior do mundo, é composto por mais de 80 cami-

Rio Tinto torna a mina do futuro em realidade
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aumentou a produtividade devido ao maior número de horas 
de operação da máquina e o alcance das brocas por hora.

Quatro perfuratrizes, adaptadas com tecnologia de Siste-
ma Autônomo de Perfuração, foram recentemente implanta-
das na mina Yandicoogina da Rio Tinto em Pilbara, somando-
-se às sete já existentes na mina de West Angelas. Outras nove 
perfuratrizes estavam previstas de serem implementadas até 
o final de 2018 em outras unidades da mineradora na região, 
elevando a frota total para 20.

TRENS

O AutoHaul, que também faz parte do programa de Mina 
do Futuro da Rio Tinto, é voltado para a automação de trens 
para o transporte do minério de ferro para as instalações por-
tuárias da companhia. Os trens começaram a funcionar em 
modo autônomo no primeiro trimestre de 2017 e, no final do 
ano passado, o projeto foi totalmente concluído com um mo-
torista a bordo apenas para supervisão. 

A primeira corrida completa do chamado AutoHaul ocor-
reu em julho do ano passado. Esse primeiro trem autônomo, 
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composto por três locomotivas e transportando cerca de 
28.000 t de minério de ferro, viajou mais de 280 km das ope-
rações de mineração da Rio Tinto em Tom Price, Pilbara, até o 
porto de Cape Lambert. Ele foi monitorado remotamente por 
operadores do Centro de Operações da Rio Tinto em Perth, a 
mais de 1.500 km de distância.

De lá para cá a Rio Tinto foi ampliando o número de via-
gens autônomas em suas operações de minério de ferro no 
oeste da Austrália de uma maneira controlada e segura, até 
que o projeto foi dado como todo operacional.

O programa específico de AutoHaul consumiu US$ 940 
milhões. O foco foi a automação de trens que transportam 
minério de ferro para as instalações portuárias da Rio Tinto. 
Atualmente, são cerca de 200 locomotivas em operação em 
mais de 1.700 km de trilhos em Pilbara, transportando minério 
de 16 minas para quatro terminais portuários – tudo no modo 
autônomo.

A distância média de retorno desses trens é de cerca de 
800 km com o ciclo médio de viagem, incluindo carga e descarga, 
levando aproximadamente 40 horas. As locomotivas são equipa-
das com câmeras on-board, permitindo o monitoramento cons-
tante do Centro de Operações em Perth. Todos os cruzamentos 
ferroviários públicos na rede são equipados com câmeras de 
CFTV e foram atualizados para altos padrões de segurança.

Uma das minas da Rio Tinto em Pilbara, na Austrália
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Horizonte Minerals obtém licença de instalação no Araguaia (PA)

A Horizonte Minerals informou que obteve licença de insta-
lação (LI) para desenvolvimento de seu projeto de ferroníquel no 
município de Conceição do Araguaia, no Pará. A licença foi outor-
gada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabili-
dade (Semas).

De acordo com a mineradora com sede em Londres, a LI permi-
te a empresa dar andamento à construção da usina de beneficia-
mento e infraestrutura da planta. “Estou muito feliz em anunciar a 
obtenção da licença do Projeto Araguaia. Sujeito a financiamento, 
a empresa está agora em posição para iniciar a construção, com as 
licenças ambientais necessárias aprovadas, incluindo de captação 
de água emitidas em 2018 juntamente com a nova LI emitida”, co-
mentou Jeremy Martin, CEO da Horizonte Minerals.

A mineradora informa que seu segundo projeto no Brasil, cha-
mado Vermelho, em Carajás (PA), de cobalto-níquel, ainda está em 
estudo de viabilidade, que deverá ser concluído em breve. Este 
projeto visa atender o mercado de baterias para veículos elétricos. 
Os investimentos previstos nos dois projetos – Araguaia e Verme-
lho - ultrapassam US$ 500 milhões.

A empresa trabalhou com a Environmental Resource Manage-
ment ("ERM"), líder global neste campo, em conjunto com as em-
presas brasileiras Integratio Mediação Social e Sustentabilidade e 
DBO Engenharia Ambiental para obtenção das licenças.

A planta e a infraestrutura do projeto Araguaia serão construí-
das ao longo de um período de 31 meses, segundo comunicado 
da empresa. A capacidade total é de 900 mil t/ano de minério. O 
produto final será transportado por rodovia para o porto de Vila do 
Conde (PA), para exportação.

O projeto envolve uma operação de mineração de níquel la-
terítico a céu aberto, que explorará uma Reserva Mineral de 27,5 
milhões de t de um recurso mineral de 119 milhões t, para produzir 
52.000 t de ferro-níquel (FeNi) por ano, contendo 14.500 t de ní-
quel, durante 28 anos de vida útil da mina. O processo metalúrgico 
inclui uma única linha para extrair FeNi do minério laterítico.

A expectativa é que o projeto Araguaia gere aproximadamente 
500 empregos diretos e indiretos, ao longo dos 28 anos de opera-
ção. Durante as obras, o empreendimento deve alcançar mais de 
1.000 trabalhadores.

FLUXOGRAMA DO PROJETO DE 
NÍQUEL NO ARAGUAIA (PA)
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Mosaic prepara operação do Centro de Soluções Compartilhadas

A Mosaic completou um ano após assumir os negócios 
de fertilizantes da Vale. De lá para cá, a empresa fez esfor-
ços para consolidar a operação, com meta para a realização 
de sinergia entre os ativos existentes. Nessa tarefa, mais de 
mil iniciativas foram mapeadas dentro desse programa com 
resultados em vários campos, como na produção de nutrição 
animal, gestão de produtos nas áreas comerciais, suprimen-
tos de matérias-primas e melhorias em todas as unidades e 
minas – tanto na produção quanto nos índices técnicos e nas 
frotas. 

Atualmente, a Mosaic Fertilizantes possui 12 unidades de 
produção próprias em dez estados brasileiros e ainda no Pa-
raguai. Destas unidades, cinco são minas de fosfato e uma de 
potássio. "Em um cenário pós-aquisição, foi observada uma 
melhora significativa nos indicadores”, explica Rick Mclellan, 
vice-presidente sênior da Mosaic Fertilizantes.

De acordo com o executivo, seguido este primeiro ano de 
transformações, “2019 será voltado para a consolidação de 
uma cultura baseada nos princípios fundamentais da empre-
sa”. Rich Mclellan destaca que a Mosaic continuará os esfor-
ços rumo à meta de zero em danos e acidentes, melhorias 
na competitividade e rentabilidade, ampliação das margens 
de lucro e aumento dos volumes de venda. “Além disso, há 
planos de implementar processos e tecnologias inovadoras 
que ampliem a produtividade, diminuam riscos, reduzam os 
custos, melhorem a segurança e reforcem o desempenho 
ambiental”, diz. 

Ainda neste semestre, a empresa inaugura em Uberaba 
(MG) o Centro de Soluções Compartilhadas (CSC). “O obje-
tivo do CSC é trazer agilidade e eficiência para o negócio e 
proporcionar alto nível de satisfação das áreas internas e de 
clientes atendidos, por meio da centralização dos processos 
administrativos”, afirma. A futura estrutura será responsável 
por gerar 250 empregos diretos e 100 indiretos, de acordo 
com dados da companhia. Os profissionais que atuarão em 
mais de 300 processos, englobando as áreas administrativas, 
financeiras, de recur-
sos humanos, gestão 
de carteira, contabi-
lidade, suprimentos, 
entre outras. 

“A Mosaic Fertili-
zantes enxerga uma 
oportunidade não só 
para a expansão do 

Planta da empresa em Uberaba (MG)

Mina da Mosaic
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negócio, mas também para reforçar o compromisso da em-
presa em desenvolver as comunidades em que atua. O foco 
dos próximos anos é tornar a operação do CSC ainda mais 
eficiente e competitiva”, diz. 

A adoção de centros de soluções compartilhadas é uma 
tendência de empresas globais. De acordo com a Pesquisa 
Global de Centros de Serviços Compartilhados de 2017, con-
duzida pela Deloitte, com mais de 300 empresas em todo 
o mundo, dentre os principais benefícios de se adotar um 
modelo de CSCs estão melhoria dos serviços aos clientes e 
aumento da produtividade. Esse estudo, de acordo com a 
Mosaic, resultou na implementação do CSC da companhia no 
Triângulo Mineiro. “Isso está em linha com a visão de mer-
cado”, cita.

O espaço físico que abrigará o Centro de Soluções Com-
partilhadas está sendo construído dentro do Parque Tecnoló-
gico de Uberaba, próximo a universidades, institutos, núcleos 
de inovação, empresas de coworking, incubadoras, startups, 
entidades empresariais e órgãos de desenvolvimento. 

PARCERIAS

Recentemente, a Mosaic Fertilizantes consolidou parce-
ria com a Cooperfértil, cooperativa que tem como principal 
atividade a fabricação de fertilizantes. O acordo prevê ainda 
que a Coopercitrus, em Bebedouro (SP), e a Coopercana, em 
Sertãozinho (SP) – duas das cooperativas com sociedade na 
Cooperfértil – aumentem o volume de produtos adquiridos 
da Mosaic Fertilizantes. 

A expectativa é que haja um crescimento nas atividades 

da Mosaic Fertilizantes no estado de São Paulo, em especial 
nas regiões de Campinas e Atibaia, além de uma maior com-
petitividade no mercado, informa a empresa. 

“O Brasil é uma das mais importantes potências agrícolas 
em crescimento e nós, da Mosaic Fertilizantes, acreditamos 
no futuro promissor do setor", finaliza o vice-presidente.

A Mosaic é a maior produtora global de fosfatados e po-
tássio combinados. A empresa entrega 27,2 milhões de t/ano 
de fertilizantes para 40 países. No Brasil, por meio da Mosaic 
Fertilizantes, atua na produção, importação, comercialização 
e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas cul-
turas agrícolas, além do desenvolvimento de produtos para 
nutrição animal e comercialização de produtos industriais.

Pilha de potássio da mina Taquari-Vassouras (SE) da Mosaic

 Lavra de potássio em Sergipe
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ArcelorMittal Tubarão lança projeto para dessalinizar água do mar

A ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo, anuncia projeto 
inédito no grupo no mundo. Trata-se da introdução de planta de 
dessalinização da água do mar, que começa a ser construída ain-
da este ano, com prazo de conclusão em 2021. 

Ela produzirá até 500m³/h de água industrial para o sistema 
de água da siderúrgica, proporcionando uma importante fonte 
alternativa. Atualmente, a água doce, que é fornecida pela Com-
panhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), representa 
3,5% de toda a água consumida pela empresa (96,5% são pro-
venientes de água do mar) e parte dela é tratada, transformada 
em potável e destinada para o consumo humano. Destes 3,5%, 
97,8% são recirculados em seus processos.

“O projeto tem como objetivos principais aumentar a segu-
rança hídrica e garantir a estabilidade operacional das nossas 
operações, colocando a ArcelorMittal Tubarão na vanguarda da 
gestão hídrica, através de uma adequada estratégia de adapta-

ção futura às mudanças do clima”, explica o vice-presidente de 
Operações, Jorge Luiz Ribeiro de Oliveira. 

Com investimentos da ordem de R$ 50 milhões, a obra con-
templará sistemas de captação e bombeamento de água do mar, 
pré-tratamento com filtração, dessalinização por osmose reversa 
e armazenagem, e distribuição da água produzida (água dessa-
linizada). A planta será instalada próxima às Centrais Termelé-
tricas da unidade e ocupará aproximadamente 6.000 m², o que 
representará a maior planta de dessalinização do País, segundo a 
empresa. Sua capacidade inicial será de 500 m³/hora (12.000 m³/
dia), podendo ser expandida futuramente.

A energia elétrica a ser consumida no processo de dessalini-
zação (cerca de 3MW) será produzida pela própria ArcelorMittal 
Tubarão, que é autossuficiente, e representa menos de 1% da sua 
geração total de energia.

O processo de licenciamento ambiental para a obra já foi ini-
ciado junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), es-
tando atualmente em fase de elaboração do termo de referência 
(TR) e do plano de controle ambiental (PCA).

Os estudos para implantação do projeto vinham sendo feitos 
pela ArcelorMittal Tubarão há cerca de dois anos e contempla-
ram as melhores tecnologias e fornecedores existentes hoje no 
mundo. Os trabalhos de pesquisa contaram com participação do 
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ArcelorMittal, com en-
volvimento de pesquisadores do Brasil e da Espanha (Astúrias).

A devolução da salmoura (líquido com maior concentração 
de sais que sobra da separação) para o mar será feita por meio 
do canal de retorno de água do mar de resfriamento de equipa-
mentos já existentes na usina (condensadores das centrais ter-
melétricas). 

PROCESSO MODERNO DE 
DESSALINIZAÇÃO DE ÁGUA
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Terminal de grãos controla as emissões de pó
no porto mais movimentado do Brasil

Os regulamentos sobre emissões de pós fugitivos no Brasil 
podem ser rigorosos, especialmente em áreas de alto tráfego ou 
densamente povoadas, resultando em multas e possíveis paralisa-
ções caso o problema não seja devidamente tratado. Embora as 
partículas comuns de pó fugitivo das cargas secas, como carvão e 
calcário, possam causar problemas respiratórios, as emissões de 
pó dos grãos possuem propriedades alergênicas que superam as 
preocupações comuns com relação à qualidade do ar, podendo 
causar outras irritações ao organismo.  

Para evitar afetar a comunidade local e as plataformas de car-
gas adjacentes com o pó gerado pela transferência de mercado-
rias agrícolas, a T-Grão Cargo, localizada no Porto de Santos, em 
São Paulo, buscou soluções que ajudassem a empresa a mitigar 
o problema. “Temos uma posição geográfica complicada, porque 
estamos entre um terminal de passageiros ao norte, a Marinha do 
Brasil ao sul e do outro lado da rua, a autoridade portuária”, expli-
cou Vinicius Pina, diretor de Operações da T-Grão. 

O Porto de Santos é o porto mais movimentado da América La-
tina, ocupando uma área de aproximadamente 8 km².  Com apro-
ximadamente 1.500 pessoas trabalhando no porto diariamente e 
1,1 milhão de passageiros embarcando e desembarcando dos na-
vios todos os anos, o porto está sempre movimentado e, portanto, 
as autoridades monitoram a qualidade do ar de forma rigorosa.

Operando desde 1998 no Terminal 26, no extremo norte do 
desembarcadouro mais próximo do terminal de passageiros, a 
T-Grão gerencia a importação e a exportação de 4 milhões de t/
ano de malte, trigo, soja e milho. Ao realizar a descarga de navios 
utilizando unidades industriais a vácuo com capacidade de des-
carga de 300 t/h cada uma e capacidade de carga de 1.300 t/h, a 
empresa gerencia 42 silos de concreto e 8 maciços silos de metal, 
totalizando 114.000 t de capacidade de armazenamento.    

Ocupando apenas 14.000 m² de espaço do porto, a empresa 
é considerada um dos menores terminais de grãos do Brasil, mas 
processa mais grãos por metro quadrado do que os concorrentes 
maiores, o que a torna a operação mais eficiente do gênero no 
país. Oferecendo serviços de desembaraço aduaneiro, entrega e 
recebimento de cargas, logística e armazenagem, a T-Grão atende 
a uma variedade de clientes, desde importadores internacionais 
até agricultores de todo o Estado de São Paulo. 

“Da mesma forma que nossa produção aumentou ao longo 
dos anos, as emissões de pó fugitivo também aumentaram”, disse 
Pina.  “Trabalhamos em estreita cooperação com os reguladores e 
vizinhos para tratar os problemas de qualidade do ar”.  

PARTÍCULAS E PESSOAS

Os controles ambientais são importantes no transporte de 
grãos, não apenas para evitar que o pó escape, mas também para 
proteger contra o excesso de umidade, que pode levar ao surgi-
mento de mofo. Depois de receber a carga dos caminhões em uma 
área enclausurada, o material é transportado rapidamente em 
transportadores cobertos até o silo apropriado, a fim de ser arma-

Rodrigo Trevenzolli, gerente Nacional de Vendas e Engenharia da Martin Engineering Brasil 

Com muitos tipos de silos em operação, a T-Grão Cargo carrega vários navios por dia

Pó e partículas minúsculas se acumulam ao longo da
trajetória da correia,  obstruindo os componentes giratórios
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zenado para um eventual carregamento e exportação. 
A finalidade biológica do pólen de grãos é percorrer longas 

distâncias nas correntes de ar atmosféricas, mas o processamento 
acrescenta material seco e leve, o que aumenta significativamente 
o volume de emissões durante o manuseio industrial. De acordo 
com um estudo realizado pela Universidade de Wisconsin sobre 
as emissões de particulados de grãos na época da safra,[1] aspirar 
o pó dos grãos afeta a saúde dos produtores e das outras pessoas 
que trabalham na indústria. Baixos níveis de exposição podem 
causar dificuldade para respirar, dor de garganta, irritação nasal e 
ocular. A exposição por períodos prolongados pode causar conges-
tionamento contínuo, podendo se tornar um problema significati-
vo para pessoas com asma.

Os pontos de transferência na T-Grão variam entre 10 a 15 m 
de altura. À medida que o material orgânico cai de uma correia 
para a outra, o impacto cria uma pressão de ar turbulenta que 
força o pó a sair pelas aberturas do chute. As emissões fugitivas 
reduziram significativamente a qualidade do ar e a visibilidade nas 
áreas de trabalho adjacentes, forçando os trabalhadores a usar más-
caras de proteção ao trabalhar próximo a qualquer parte do sistema 
transportador. O pó costumava viajar para além da linha do local. 

O estuário de Santos - o canal que serve o porto - é parcial-
mente protegido contra os ventos fortes do Atlântico por uma 
sombra de vento criada por arranha-céus e terrenos montanhosos 
ao longo da costa. A colocação do Terminal 26 na parte norte do 
porto, no entanto, o deixa exposto ao vento que percorre o estuá-
rio. Dependendo da direção e da força do vento, o pó criado nos 
pontos de transferência pode percorrer longas distâncias.

“As reclamações eram bastante comuns e nossa proximidade 
com a autoridade portuária permitia uma resposta imediata dos 
inspetores”, disse Pina. “Quando recebíamos uma reclamação, 
agíamos para resolver o problema imediatamente, mas precisáva-
mos de uma solução de longo prazo”.

COMBATENDO A POEIRA

Utilizando uma equipe de limpeza com 45 trabalhadores 
durante 24 horas por mês, as áreas internas e externas ficavam 
completamente limpas. No entanto, de acordo com os geren-
tes, os particulados de grãos deveriam ser limpos e depositados 
corretamente. “Os investimentos em equipamentos de limpeza 
apenas para controlar o acúmulo de pó eram elevados”, explicou 
Pina. “Juntamente com o uso de vassouras e outros equipamen-
tos básicos, compramos um caro varredor de fabricação italiana. A 
limpeza ocupava a mão de obra de outras operações, abrangendo 
grandes áreas da plataforma de carga e do armazém e acabava 
gerando mais pó enquanto era realizada”.

Os operadores primeiro procuraram uma solução para o pó 
trazendo um fabricante de equipamentos que instalou um chute 
de transferência. Esse chute se destinava a conter o pó do fluxo de 
descarga à medida que a carga era despejada na correia. O que o 
equipamento não fez foi controlar as emissões na zona de carga, 
onde o impacto poderia criar colunas de pó. O sistema de filtra-
gem de pó acoplado ao chute da zona de assentamento era inade-
quado, devido ao volume de emissões e ao projeto ruim do chute. 

“Qualquer que fosse a semana, o sistema de pó exigia manu-
tenção um dia e quebrava completamente no seguinte”, explicou 
Pina. “Em um determinado momento, uma quebra nos pegou des-
preparados em um momento crítico e resultou em um tempo de 
inatividade não programado e dispendioso”.

REPENSANDO O PONTO DE TRANSFERÊNCIA

Com as reclamações que ainda recebiam periodicamente dos 
vizinhos e os contínuos problemas com a qualidade do ar interno, 
a T-Grão procurou a Martin Engineering Brasil (bem como dois ou-
tros concorrentes) para que fossem feitas propostas para soluções 
dentro do orçamento da empresa.  Os técnicos da Martin realiza-
ram o procedimento Walk the Belt, que é uma lista de verificação 
que examina todos os componentes do sistema, desde a eficiência 
até a segurança.

Os técnicos descobriram que, devido à altura do chute de 
transferência, o pó criado pelo impacto do material era mais tur-
bulento na zona de carga. Quando o material atingia a correia, 
a pressão dentro do chute de carga aumentava, empurrando os 
particulados em alta velocidade para fora em qualquer vão que 
não estivesse vedado. Além disso, devido à limpeza inadequada 
da superfície da correia na zona de descarga, minúsculas partículas 
aderiam à correia gerando material de retorno no lado de retorno, 
o que causava derramamento e pó ao longo de toda a trajetória 
da correia.  

Como resultado, havia grandes quantidades de pó fugitivo na 
área, reduzindo a qualidade do ar e a visibilidade, assentando-se 
em todas as superfícies e obstruindo os componentes giratórios. O 
bloqueio dos roletes contribuía para o desalinhamento da correia 
e para o derramamento, aumentando ainda mais os custos opera-
cionais de limpeza, manutenção e tempo de inatividade. 

Os técnicos fizeram uma série de recomendações para o ponto 

Antes da atualização, o pó saía pela parte traseira do 
chute, obstruindo a polia traseira e afetando a visibilidade

Usando uma máscara de proteção, o trabalhador
inspeciona o chute de transferência externo
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de transferência a fim de controlar o fluxo de ar e reduzir o ma-
terial de retorno, o que é essencial para diminuir as emissões de 
pó. Depois de preparar um relatório detalhado e uma proposta, a 
Martin Engineering foi a empresa escolhida entre os concorrentes 
para instalar uma série de componentes que, juntos, criaram uma 
solução completa para ponto de transferência. Começando com 
uma caixa de vedação traseira, a solução também incluiu cober-
tura da calha guia, dust bags (coletores de pó), mesa de impacto, 
mesa de impacto com rolos deslizantes, cavaletes Trac-Mount e 
um alinhador de correia, além de um raspador de correia para ser-
viço pesado.

CONTROLANDO O FLUXO DE AR

O fluxo de ar sem controle e a vedação incorreta na zona de 
carga e de assentamento são os principais responsáveis pela cria-
ção de pó e pelo derramamento na área de transferência, e isso 
começa com a polia traseira. Proteger a polia traseira é importan-

te, pois a obstrução da superfície da polia pode fazer com que a 
correia deslize e se movimente de forma errática à medida que 
a correia entra na zona de carga. O carregamento irregular piora 
o desalinhamento, quebrando a calha guia e o revestimento an-
tidesgaste, causando derramamentos e emissões de pó graves.  
Instalada na parte traseira do chute, a caixa de vedação traseira 
Martin usa a Vedação ApronSeal para criar uma vedação eficaz.

Um componente essencial do projeto era conter, alongar e 
aumentar o espaço interno da zona de assentamento. A cober-
tura da calha guia EVO reduz os problemas ambientais causados 
pelo derramamento de detritos e de materiais ao enclausurá-los 
em uma área segura longe das partes móveis. A estrutura contro-
la o fluxo de ar para que os particulados minúsculos sejam dire-
cionados para dois coletores de pó Dust Bags instalados acima do 
chute, enquanto as partículas de pó em suspensão mais pesadas 
têm espaço para se movimentar e assentar sem sair do ambiente 
do chute. Usando a pressão criada pelas operações do transpor-
tador, o material que entra nos coletores de pó é retido até que 
o fluxo de ar diminua o suficiente para que o coletor relaxe e a 
carga volte à correia. 

Para controlar o acúmulo de pressão turbulenta provocada 
pela queda do material na correia, a mesa de impacto HD (ser-
viço pesado) da Martin apresenta uma camada superior de polí-
mero UHMW com baixo coeficiente de atrito moldada em borra-
cha SBR para absorção de impacto, tudo isso reforçado por uma 
estrutura de suporte de aço capaz de suportar até 53,4 a 75,6 kN 
de força. Sem que a borda sofra nenhum dano abrasivo à medida 
que a correia desliza sobre as barras de poliuretano, a mesa de 
impacto protege contra o desgaste causado pelo impacto sobre 
a correia e a estrutura, sem nenhum componente giratório que 
possa quebrar, o que reduz a manutenção e prolonga a vida útil 
operacional.

Estendendo-se desde a mesa de impacto por todo o com-
primento da zona de assentamento, as mesas de impacto com 
rolos deslizantes Martin mantêm uma vedação hermética e uma 
trajetória suave pela zona de assentamento a fim de mitigar a 
criação de pó. Usando uma “barra de impacto” macia de UHMW 
projetada para evitar o acúmulo de calor, o projeto exclusivo ofe-
rece superfícies antidesgaste duplas para aumentar a vida útil do 
equipamento. Ao servir de apoio para as bordas da correia para 
evitar que a correia afunde, formando uma bolsa, as mesas de 
impacto evitam o derramamento, estabilizando a trajetória da 
correia e vedando sua borda. A fim de oferecer suporte adicio-

A cobertura da calha guia EVO é exibida 
com dois coletores de pó

A caixa traseira personalizada reduz
as emissões na parte traseira do chute
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nal à correia, os cavaletes Trac-
-Mount são colocados no espa-
ço apertado entre as mesas de 
impacto para evitar “pontos de 
pinçamento” que podem danifi-
car a correia ao longo do tempo. 
Utilizando estruturas deslizantes 
sobre uma base estacionária, os 
componentes giratórios do Tra-
c-Mount são fáceis de instalar e 
manter.

Depois que a correia sai da 
zona de assentamento, um ali-
nhador Tracker controla o desa-
linhamento causado pela carga 
irregular. Usando uma mesa de 
impacto côncava com cilindros 
giratórios conectada a braços 
extensíveis com roletes que 
percorrem os dois lados da bor-
da da correia, a unidade detecta 
ligeiras variações na trajetória da correia, ajustando a mesa de 
impacto antes que a correia fique desalinhada. O alinhamento 
preciso impede que a correia entre em contato com a estrutura 
danificando a correia e causando derramamento, garantindo que 
a correia entre corretamente na zona de descarga e que seja rea-
lizada uma limpeza ideal. 

Para concluir o sistema de solução completa, os técnicos ins-
talaram o raspador Martin QC1, um sistema de raspador primário 
e tensionador de mola desenvolvido para manter uma vedação 
hermética em todo o perfil da lâmina, com desgaste mínimo da 
correia ou da emenda. Utilizando a lâmina curva “CARP” (Pressão 
Radial de Ângulo Constante), o sistema mantém o ângulo de lim-
peza mais eficiente durante toda a vida útil da lâmina. Montado 
de forma a ocupar uma área mínima da estrutura, o raspador 
melhora a descarga de material fino, resultando em menos ma-
terial de retorno, menos derramamento e menos emissões de pó 
ao longo da trajetória de retorno. 

Para fins de conformidade, os técnicos instalaram protetores 
de segurança ao longo do sistema para evitar perigos ao alcance 
dos trabalhadores. Para inspecionar e monitorar as operações do 
sistema, escotilhas de acesso vedadas permitem a observação e 
a manutenção seguras dos componentes. 

RESULTADOS

Quando o sistema foi ativado, os operadores imediatamente 
observaram resultados significativos. Conforme o material se mo-
via pelo sistema, os particulados se mantinham enclausurados e 
eram coletados pelos coletores de pó ou eram devolvidos ao fluxo 
da carga. Além de menos material de retorno no lado de retorno 
da correia, o pó foi drasticamente reduzido na área adjacente em 
torno do sistema do transportador, tanto nas zonas de carga como 
de descarga. 

“Foi uma melhoria significativa com relação ao projeto ante-
rior”, declarou Pina. “A equipe já não precisava mais usar equipa-
mentos de proteção apenas para entrar na área e a visibilidade 
melhorou”.

Após um longo período de observação, os operadores relata-

ram que houve bem menos tempo de inatividade para limpeza 
e manutenção, além da melhoria na segurança do local de tra-
balho. Além disso, os gerentes tiveram uma redução das recla-
mações dos vizinhos e menos fiscalizações por parte das autori-
dades responsáveis por inspecionar a qualidade do ar no porto.    

“Nossos esforços para controlar o pó deram um exemplo que 
agora está sendo considerado pelos terminais em todo o porto”, 
concluiu Pina. “Trabalhar com a equipe da Martin Engineering foi 
uma experiência excelente, e agora estamos planejando instalar 
um projeto semelhante em vários dos nossos outros pontos de 
transferência”.

A Martin Engineering é uma empresa global inovadora da in-
dústria de manuseio de material a granel, desenvolvendo novas 
soluções para problemas comuns e participando de organizações 
da indústria com o objetivo de melhorar a segurança e a produ-
tividade. A série de livros “Foundations” da empresa (disponível 
gratuitamente no formato impresso e on-line) é um recurso re-
conhecido internacionalmente para treinamento em segurança, 
manutenção e operação (estima-se que existam 10.000 cópias 
em circulação em todo o mundo), com os funcionários parti-
cipando ativamente das associações ASME, SME, VDI, CMA e 
CEMA. A empresa também desempenhou um papel fundamental 
na elaboração e produção da sétima edição do manual da CEMA 
“Transportadores de Correia para Materiais a Granel”. Os produ-
tos, vendas, serviços e treinamentos da Martin Engineering estão 
disponíveis nas unidades de negócio das fábricas na Austrália, 
Brasil, China, Colômbia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itá-
lia, México, Peru, Rússia, Espanha, África do Sul, Turquia e Reino 
Unido.   
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A mesa de impacto HD da Martin, com rolos deslizantes e os
cavaletes Trac-Mount criam um sistema de controle eficaz




