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ED I TOR I A L

Automação e digitalização avançam no 21º Prêmio de Excelência,
mas a mineração brasileira tem uma cordilheira pela frente para escalar
atingiu uma economia substancial de 10,94 kWh por t ROM!
A Mineração Rio do Norte teve de enfrentar uma queda de
14% na produção de bauxita e desenvolveu estudos com apoio
de consultoria externa para definir 12 oportunidades de redução de custos, com expectativa de ganho de R$ 18,4 milhões.
Utilizando ferramentas de Lean Six Sigma, formatou soluções
operacionais que foram adotadas em suas operações e os ganhos financeiros foram alcançados.
A categoria Processos sempre foi pródiga em soluções criativas e nesta edição contou com projetos inovadores da Anglo
American, CMOC, CSN Mineração, Kinross, Magnesita, Nexa e
Jacobina do grupo Yamana.
No 10º Workshop OPEX 2019, que se realiza na mesma
data do 21º Prêmio, a revista Minérios & Minerales recorreu à
Os trabalhos premiados pelo júri independente do 21º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica, constituído
pelo engenheiro de minas José Mendo Mizael de Souza e os
professores Arthur Pinto Chaves, Rutênio Castelo Chaves Filho e
Maurício Guimarães Bergerman, fazem uma bela amostragem
na vertical dos avanços das tecnologias de automação de processos, inteligência artificial, simulação e digitalização — utilizadas como ferramentas pelas equipes gerenciais para obter melhorias mensuráveis na mina e na planta e em prazos cada vez
mais compactos.
O 21º Prêmio abre com os projetos ambientais que valorizam os recursos hídricos - como o reúso de água de processo
pela Vanádio de Maracás no sertão baiano e o reaproveitamen-

experiência da engenharia brasileira – tida como um dos líderes
globais em barragens de hidrelétricas há décadas – para discutir
as possíveis medidas de reforço aplicáveis às barragens de rejeito consideradas sob risco — um tema absolutamente atual.
Outro assunto que ganhou peso no workshop é o tratamento de rejeitos para eliminar água e permitir o empilhamento a seco, como algumas mineradoras já o fazem, e o reaproveitamento dos rejeitos depositados em barragem para gerar
produtos comerciais acelerando o prazo de desativação dessas
estruturas ao longo do tempo.
Na manhã do segundo dia, 22 de maio, estará aberto o Auditório 2, com o painel “Novos investimentos na mineração”,
com palestras de Mineração Apoena, Largo Resources, MRN, J.
Mendes, Hydro e Mineração Vale Verde, que desenvolve o pro-

to de água das chuvas pela Imerys, no Pará, na produção de

jeto de cobre de Serrote, em Alagoas. Uma amostra de como o

caulim.

potencial da mineração brasileira está longe de se esgotar.

O programa Mina Segura da Arcelormittal Mineração com-

Entretanto, no cenário pós-colapso de barragens de rejeito,

prova que a gestão aliada às boas práticas dá resultado: o nú-

o mar de lama ainda visível simboliza a cordilheira que a mine-

mero de incidentes caiu 87% de 2014 a 2018 na mina Serra

ração brasileira precisa escalar. Escalar encosta acima significa

Azul.

não só reparar os danos e reconstruir os equipamentos urba-

A Ferro+ Mineração, do grupo J. Mendes, pesquisou os riscos ergonômicos no trabalho noturno dos colaboradores. As

nos, mas encarar os fatos como são, como primeiro passo para
reconstruir sua imagem pública abalada.

conclusões levaram a empresa a estender os estudos para o tur-

Numa crise dessa proporção, os protagonistas precisam

no diurno ao detectar casos potenciais a serem tratados de for-

apresentar fatos isentos à opinião pública - independente das

ma preventiva.

apurações das autoridades - e assumir as responsabilidades. As

Na extensa agenda de tecnologia, três trabalhos despontam

agências governamentais cabem acelerar as medidas para tor-

em particular. A Ferbasa realizou um amplo projeto de automa-

nar efetiva sua fiscalização e fazer cumprir a lei. Somente após

ção dos sistemas fixos — como ventilação - e equipamentos

passar por essa longa e penosa depuração, a indústria mineral

móveis na mina subterrânea de cromita de Ipueira, na Bahia, e

terá chance de “renovar” sua licença social para operar.
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Espaço para Anúncio?

COL U N A

D O

G E ÓLOG O

Onde estão as áreas declaradas
“em disponibilidade” pela ANM/DNPM?
Elas representam oportunidades para Programas
de Exploração Mineral em importantes províncias

Vitor Mirim*
Uma análise estatística simples
com dados disponibilizados pela
ANM/DNPM (SIGMINE em 14 de
abril de 2019, http://sigmine.
dnpm.gov.br/webmap/), incluindo
26 Estados da Federação e o Distrito Federal) revela um total de
204.436 processos ativos na autarquia, conforme é mostrado na Figura 1. Em 13 de junho de 2018 foi criado o novo Re-

gulamento do Código de Mineração, objetivando
“revitalizar a indústria mineral brasileira”, com base no
tripé: (A) Criação da Agência Nacional de Mineração
(substituindo o DNPM), (B) Alteração da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e (C) Alteração do Código de Mineração.
Os dois primeiros temas evoluíram (apesar de crítiTramitação Áreas ANM/DNPM (SIGMINE em 14 abril 2019) - 204.436 Processos
Fase/ANM

Quantidade de Processos Ativos

Percentagem

28.707
87.294
29.670
19.899
25.519
3.168
10.154
25
204436

14,0
42,7
14,5
9,7
12,5
1,5
5,0
0,0

Requerimento de Pesquisa
Autorização de Pesquisa
Concessão de Lavra (inclui requerimentos)
Lavra Garimpeira (inclui requerimentos)
Licenciamento (inclui requerimentos)
Registro de Extração (inclui requerimentos)
Disponibilidade
Dado não cadastado
Totais

Figura 1

dida” representada por um universo/cenário de extrema relevância, para times de exploração de empresas
com interesse em rastrear oportunidades de investimentos em programas de pesquisa mineral para um
leque abrangente de commodities, tais como minerais
metálicos (ferrosos e não ferrosos) e minerais não metálicos (fertilizantes, calcários, agregados minerais,
etc.).
A partir da base de dados disponibilizada (ANM/
SIGMINE), com filtros adequados, obtém-se uma informação significativa, que é relevante para empreendedores que acreditam em resultados de programas de
exploração.
Conforme é mostrado na Figura 2, existem 32.111
processos ativos (SIGMINE em 14 Abril 2019) tramitando nas fases de Requerimento de Pesquisa, Autorização de Pesquisa, Licenciamento e Permissão de Lavra
Garimpeira, que serão declarados “em disponibilidade”
pela autarquia por justificativas relacionadas a Indeferimentos de Plano de Pesquisa, Desistências (protocolizadas e homologadas), Renúncia (protocolizadas e hoDISPONIBILIDADE (FUTURO PRÓXIMO) - Sigmine em 14 abril 2019 - Total: 32.111
Fase ANM/DNPM
Requerimento de Pesquisa
Autorização de Pesquisa
Requerimento de Lavra
Licenciamento (inclui Requerimento de Licenciamento)
Lavra Garimpeira (inclui Requerimento de Lavra Garimpeira)

Percentagem
26
51
1
9
12

32.111

100

Totais

Áreas que SERÃO declaradas em DISPONIBILIDADE (futura)
(Total: 32.111)
Lavra Garimpeira (inclui Requerimento de Lavra
Garimpeira)

3.923

Licenciamento (inclui Requerimento de Licenciamento)

100

Processos Ativos ANM - SIGMINE 14 abril 2019
(Total: 204.436)

Quantidade de Processos Ativos
8.483
16.417
447
2.841
3.923

2.841

Requerimento de Lavra

Figura 2

447

Autorização de Pesquisa

16.417

Requerimento de Pesquisa
Dado não cadastado

25

Disponibilidade

0

10.154

Registro de Extração (inclui requerimentos)

3.168

Licenciamento (inclui requerimentos)

25.519

Lavra Garimpeira (inclui requerimentos)

19.899

Concessão de Lavra (inclui requerimentos)

29.670

Autorização de Pesquisa

87.294

Requerimento de Pesquisa

28.707
0
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40.000
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80.000

cas do setor), mas o terceiro aguarda definição para
disponibilizar ao mercado áreas já declaradas em Disponibilidade totalizando 10.154 processos (destacados
em vermelho na Figura 1), que incluem habilitações já
consumadas (vencedoras) e outras (maioria) que
aguardam (desde janeiro de 2017) as novas regras que
serão apresentadas com a regulamentação da Agência
Nacional de Mineração (ANM).
Examinando com atenção a base de dados disponibilizados pela ANM, percebe-se uma realidade “escon-

6|

ABRIL / MAIO 2018

8.483
4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

mologadas), Relatório de Pesquisa Não Aprovados,
Relatórios de Pesquisa Negativo, Relatórios de Pesquisa Não Apresentados e Caducidade.
Todos os titulares desses direitos minerários têm
a prerrogativa de protocolar recursos (dentro dos
prazos legais), mas mesmo assim a grande maioria
dessas áreas deverão se juntar aos outros 10 (dez)
mil processos ativos já tramitando na fase de disponibilidade (conforme indicado na Figura 1).
O mapa da Figura 3, mostra a distribuição de todos os processos ativos em 14 abril 2019 (204.436
processos/polígonos em cor cinza claro) e processos ativos que serão declarados em disponibilidade
em futuro próximo (32.111 processos/polígonos de
cor vermelha).

COL U N A

D O

G E ÓLOG O

Figura 3

Nota-se claramente que a extensão do conjunto de
áreas que serão declaradas em disponibilidade (polígonos
vermelhos) abrange importantes províncias minerais de
elevado potencial prospectivo.
Considerando que atualmente existem dados de levantamentos aerogeofísicos básicos (Magnetometria e Radiometria) disponibilizados pelo Serviço Geológico do Brasil
(dados de domínio público da antiga CPRM, cobrindo boa
parte do território brasileiro) e, considerando também que
há dados de topografia de boa resolução (SRTM-30 metros/NASA) cobrindo todo o território nacional, então, com
uma ferramenta adequada (plataforma GIS) é possível obter insights de exploração a partir de informações geradas
com essa base de dados (usando raciocínio geológico coerente).
Não há dúvida de que é possível identificar oportunidades de investimentos em exploração mineral com boa
chance de se alcançar resultados compensadores.
Em tempos de crise (ou não), orçamentos para times
de exploração de qualquer corporação/empresa é sempre
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“magro”; então, geólogos de exploração devem desenvolver habilidades/competências para reunir, integrar, processar e interpretar toda a base de dados disponível para gerar informações consistentes (confiáveis), que permitam
produzir insights que justifiquem decisões de investimentos (de baixo custo) por parte de empreendedores.
Os resultados no campo são essenciais para garantir
orçamentos em programas de exploração para o ano seguinte; times com espírito compromissado e bem treinados conseguem atingir suas metas de projetos com esforço mediano.
Ninguém faz milagres (de diretoria a auxiliar administrativo). Em qualquer sistema corporativo, cada colaborador precisa aprender a decidir o que é importante, com
uma percepção clara de onde se quer chegar .
Sem a descoberta de um depósito mineral, não há
mina e sem a mina, não há produção.
"O DEPÓSITO MINENAL ESTÁ ONDE O GEÓLOGO DE EXPLORAÇÃO O ENCONTRA"
*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração

TRABALHOS VENCEDORES DO
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Redução de custo e aumento de disponibilidade nos equipamentos com foco em pneus
Implantação de rotina preditiva por temografia infravermelha, para definição
de fim de vida útil dos revestimentos dos moinhos de bola e vertmill

21º PRÊMIO DE EXC ELÊN C IA DA IN DÚST RIA MIN E RO- ME TALÚRG ICA - 2 0 1 9

AUTOMAÇÃO
FERBASA

Projeto de automação dos
equipamentos estacionários e móveis
do subsolo na Mina de Ipueira

do em etapas desde 2012, tendo investimentos na ordem de R$
6,4 milhões até 2019, com expansão gradativa ao longo do ano e
previsão futura de investimentos.
Para a implantação do projeto, foi criada uma infraestrutura de
rede óptica de mais de 18 km no subsolo, com redundância em
anel, seguindo os padrões de certificação. Em seguida foram adquiridos inversores de frequência, onde cada inversor foi parametrizado de acordo com a necessidade, permitindo o ajuste da rotação de acordo com a demanda de cada sistema.
Os sistemas de ventilação principal e secundária, ar comprimido e bombeamento, juntos representam atualmente 79% do consumo de energia elétrica do subsolo, o equivalente a 6,96 kWh/t
ROM, no qual, sem o uso da automação, representava 17,90 kWh/t
ROM.

Resultados
Consumo específico (CE) do subsolo da Mina Ipueira

A mina subterrânea de Ipueira, pertencente a Cia de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa, localizada em Andorinha, na Bahia, possui
uma rede de fibra óptica de 18 km instalada no subsolo, com topologia em anel, oferecendo o suporte para a realização da automação do subsolo.
O projeto de automação dos equipamentos estacionários foi
iniciado em 2012 com a ventilação principal. Em 2016 houve a expansão para os sistemas de ventilação secundária e ar comprimido, tornando a mina mais integrada. A redução dos custos e seus
resultados foram possíveis a partir do controle automatizado dos
sistemas de ventilação principal e secundária (VOD), ar comprimido e bombeamento (em fase piloto), com redução de 50-70% do
consumo de energia elétrica do subsolo.
A operação autônoma e teleremota de equipamentos móveis,
tais como carregadeira rebaixada articulada LHD de 18 t, carreta
de perfuração fandrill e jumbo, se iniciou em 2019, a partir da instalação da rede wi-fi em níveis específicos de produção, que se
encontra atualmente operando em fase piloto. Os trabalhos foram
realizados pela equipe técnica da Ferbasa em parceria como as
empresas Epiroc e ABB.
A automação da Mina Ipueira proporciona o monitoramento
remoto e controle dos sistemas operantes, tendo um software supervisório (Factorytalk view SE) funcionando como interface homem/máquina entre a central de controle (superfície) e o subsolo.
A superfície está conectada ao subsolo a partir de uma rede
de comunicação em fibra óptica, que se estende por 500 m abaixo
da superfície. O sistema integra todas as funções críticas, tais
como sistemas de ventilação principal e secundária, sistema de ar
comprimido, sistema de bombeamento e operação autônoma/teleremota de equipamentos móveis, como carregadeira rebaixada
LHD ST-18 (18 t), Fandrill (M6) e Jumbo (operação autônoma).
Adaptada para atender as rigorosas necessidades da mineração, a automação controla a frequência de trabalho, desempenho,
estado de funcionalidade, controle de preventivas, diagnóstico de
falhas e, principalmente, a coleta de dados em tempo real de mais
de 50 motores elétricos que fazem parte dos sistemas em operação no subsolo da Mina Ipueira. O projeto vem sendo desenvolvi-
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O sistema de bombeamento da Mina Ipueira apresenta uma potência instalada de 2.300 cv (1.692 kW). A aplicação de inversores
de frequência às estações de bombeamento resultou em uma economia no consumo de energia elétrica, resultado da comparação
entre os sistemas de controle de vazão ou pressão convencional
(válvula) e um sistema de controle de vazão por variação da velocidade.
De forma paralela, foi feito o ajuste da rampa de aceleração da
bomba, levando 90 segundos para chegar à potência máxima de
trabalho, objetivando ter mais um incremento no ganho do consumo de energia elétrica, expulsando lentamente a coluna de ar que
ficou na tubulação, reduzindo a resistência e consumo, obtendo
uma economia anual, na fase piloto, de 0,6 kWh/t ROM para uma
estação de bombeamento, com expansão prevista para mais 23
estações distribuídas ao longo da mina.
O sistema de ventilação principal consiste em ventiladores de
maior potência localizados na superfície com potência instalada
de 2.250 cv (1.655 kW), trabalhando como exaustores. Por estar
equipado com motores de maior potência, o consumo de energia
elétrica se torna mais expressivo. A tendência é o aumento deste
consumo em função do aprofundamento da mina.
O sistema de ventilação principal foi contemplado na primeira
etapa do projeto, minimizando o consumo de energia por meio do
uso da funcionalidade sob demanda, reduzindo o desperdício de
energia elétrica.
O ajuste de velocidade, principalmente do sistema de ventilação principal, é de suma importância, fornecendo ar fresco na
quantidade necessária de acordo com a vazão requerida calculada;
antes da automação não era permitido esta função, refletindo em
um consumo de energia elétrica desnecessário.
A implantação da automação ao sistema gerou uma economia
de 71% em comparação com o sistema clássico, o equivalente a
8.290.648 kWh/ano. O consumo específico médio antes e depois
da automação foi de 10,90 kWh/ t ROM e 3,13 kWh/ t ROM transportado, respectivamente.
Uma chaminé de ventilação também está equipada com sensores ultrassônicos, com a função de medir a vazão da chaminé
em tempo real, mostrando a informação no supervisório da central de controle da mina.
O supervisório é incorporado com a função “inverter fluxo”,
onde em caso de emergência, de acordo com o mapeamento feito,
testes práticos e simulações em software específico, poderá ser usa-

Supervisão digital do sistema de ar comprimido

do para retirar os gases poluentes da mina com maior facilidade.
O sistema de ventilação secundária consiste de ventiladores insufladores, com potência instalada de 1.525 cv (1.122 kW). Os ventiladores secundários causavam enorme desperdício de energia, por serem acionados por chave de partida soft starter e a ausência de um supervisório de monitoramento e controle a distância.
A implantação da automação ao sistema gerou uma economia de 28% em comparação com
o sistema clássico, o equivalente a 1.021.815 kWh/ano. O consumo específico médio antes e depois da automação foi de 3,78 kWh/ t ROM e 2,35 kWh/ t ROM transportado, respectivamente.
Em 2017 e 2018 a Mina Ipueira adquiriu ainda quatro equipamentos, sendo duas carregadeiras rebaixadas articuladas LHD ST-18 (18 t), uma carreta de perfuração fandrill M6 e um jumbo eletro hidráulico de braço duplo S2. Todos os equipamentos apresentam tecnologia para
operação autônoma/teleremota e estará ligada a rede TA.
A partir da rede de fibra óptica foi criada a rede wi-fi no nível 270 da Mina Ipueira 6B, com
rádios industriais modelo Tropos 6420 da marca ABB. A primeira fase deste projeto consistiu na
operação teleremota de uma carregadeira rebaixada LHD ST-18 de 18 t, com início das operações em março 2018, e o fandrill M6 perfurando remotamente, como também no modo autônomo entre turnos, tendo previsão de expansão gradativa ao longo dos meses.
A operação da carregadeira rebaixada LHD está sendo feita em duas fases, sendo a primeira
com o container de operação teleremota próxima ao nível de operação por um período de testes e ajustes, com duração estimada para dois meses. A segunda fase a operação teleremota já
é feita a partir da superfície.
O projeto tem por objetivo a excelência operacional, redução de custo, ganho de produtividade e segurança operacional. Tendo em vista que, um operador poderá operar duas máquinas
simultaneamente.
A implantação da automação dos equipamentos estacionários e móveis tem sido crucial
para melhorar o desempenho operacional, segurança e redução de custo na Mina Ipueira. A redução do consumo de energia elétrica representa 11,4 MWh/ano, gerando de 50-70% de economia de energia do subsolo se comparado ao sistema clássico, um impacto de R$ 3,4 M/ano,
contribuindo para o desenvolvimento produtivo sustentável.
O sistema de automação também melhorou a segurança através de funções incorporadas
que, em caso de incêndio, por exemplo, impedem a propagação da fumaça através da mina e
permitem a exaustão dos gases perigosos mais rapidamente.
A operação teleremota/autônoma de carregadeiras rebaixadas LHD, fandrill e jumbo, proporciona uma quebra de paradigma e um ganho de produção e produtividade, a partir da operação durante as trocas de turno, que em mina subterrânea, representa 16% das horas inoperantes em função da logística do deslocamento até as frentes de serviço, e que tende a
aumentar à medida que a mina aprofunde.
Autores: Wanderley Lins de Oliveira – diretor de mineração, Wellington W. Moura de Alcântara - superintendente, Homero José L. Sarmento – gerente de lavra e desenvolvimento,
Gleyser Átilla V. Ribeiro – engenheiro de minas, Ailton José A. Dias – supervisor de manutenção elétrica, Carlos Alexandre S. Carneiro – técnico de manutenção, Jeir
Batista de Jesus – técnico de manutenção, e Ricardo de S. Amorim – técnico de mineração.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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GESTÃO
MINERAÇÃO RIO DO NORTE

Projetos de melhoria de produtividade geram redução de custo

Controle do KPI do projeto (os dados são adimensionais, somente para comparação absoluta)

A Mineração Rio do Norte (MRN) é a maior produtora brasileira
de bauxita, matéria-prima do alumínio. Uma empresa constituída
por uma associação de empresas nacionais e estrangeiras que desde 1979 opera em plena Amazônia, no oeste do estado do Pará.
A MRN é uma composição acionária formada por oito empresas, e um dos acionistas tiveram problemas externos que impactaram o grupo, reduzindo em 14% a produção de bauxita.
Para minimizar os impactos da redução de produção, a equipe
de operação de mina juntamente em parceria com a consultoria
Falconi levantaram as oportunidades de redução de custo e melhoria da produtividade.
Foram definidas 12 oportunidades de melhoria com a expectativa de ganho em R$ 18,4 milhões no ano, auxiliando a reduzir o
custo operacional da mina e minimizando o impacto da redução de
produção.
O trabalho foi feito dentro da metodologia de gestão de projetos, utilizando as ferramentas do Lean Six Sigma como base para
solução de problemas.
Os dados estatísticos foram tratados e estudados, analisando-se possíveis cenários. Em seguida, foi realizado brainstorming e definidas ações divididas em dois grupos: alto impacto e baixo esforço; alto impacto e alto esforço.

Após realizada as ações e obtido a captura financeira das oportunidades, chegou se ao resultado de custo de produção de ROM.
Ao verificar este resultado, percebe-se que o projeto teve sucesso e
que este resultado permitiu reduzir a manutenção da mão de obra,
diminuindo significativamente os custos variáveis bem abaixo do
orçado.
As lições do projeto foram aumento da produtividade de mão
de obra, com o foco no resultado e disciplina na entrega do resultado; aumento da capacidade intelectual da equipe, realizando nivelamento de conhecimento entre todos os turnos, onde foi promovido
treinamentos e melhorado o atendimento ao longo dos turnos; e
ações simples com rápido retorno financeiro.
Autores: Takehiro Moraes – engenheiro do departamento de infraestrutura e operações florestais, João Eleutério – gerente de
área de operação, Rodrigo Amorim – gerente de departamento
de operação, Igor Ribeiro – engenheiro sênior do departamento
de operações de mina, e Paulo Roberto – especialista de melhoria contínua do departamento de gestão e estratégia.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

HYDRO

Transformação digital
aplicada ao sistema de gestão
O Sistema de Gestão de Bauxita e Alumina (BABS) está implementado nas unidades de mineração e refinaria da Hydro no Brasil.
O sistema possui cinco princípios, sendo eles: processos de trabalho padronizados; relações bem definidas entre clientes e fornecedores; fluxo otimizado, times dedicados; e liderança visível. Frente
aos diversos benefícios advindos da transformação digital, observou-se a oportunidade de incorporar suas tecnologias aos processos de gestão, maximizando a produtividade, melhorando as condi-
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ções de trabalho e a qualidade do produto.
Por meio do Pensamento A3, foi realizada uma análise da condição inicial e proposta uma reestruturação completa da governança do sistema de gestão, adotando ferramentas da Indústria 4.0 no
gerenciamento da rotina.
A implantação do trabalho foi dividida em quatro etapas: desenvolvimento da prova de conceito, projeto piloto, capacitação e
implementação para toda a empresa. Todas as soluções foram desenvolvidas com recursos do Office 365, eliminando o uso de papel
na rotina e garantindo informações atualizadas em tempo real para
todos os usuários do sistema.
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A Mineração Paragominas, da Hydro, utiliza os aplicativos presentes no Office 365 como suporte no gerenciamento da rotina.
Logo, procurou-se soluções dentro do pacote do Office 365, para
garantir a compatibilidade entre as ferramentas a serem criadas. As
soluções utilizadas foram o Forms, Flow, Sharepoint, Outlook e
Power BI.
A implantação do trabalho foi dividida em quatro etapas: desenvolvimento da prova de conceito, através da implementação dos
aplicativos acima citados; projeto piloto, executando o modelo criado em um departamento para avaliação de oportunidades de melhoria; capacitação dos usuários na utilização das ferramentas digitais e, por fim, a implementação em toda a empresa.

Resultados

Na condição inicial, eram utilizados formulários e checklists físicos para a captura de dados. Os dados uma vez coletados, precisavam ser lançados manualmente em um banco de dados offline, comumente em Excel, para então receberem o tratamento analítico,
serem traduzidos em relatórios visuais e finalmente compartilhados.
Este processo gerava improdutividade em todo o seu fluxo. A obtenção dos dados era de execução demorada, tendo em vista o tempo entre o preenchimento dos formulários e o lançamento dos dados
em uma base. Este trabalho manual de lançamento dos dados concorria com tarefas da rotina, gerando o acúmulo de atividades e atraso no lançamento.
O tratamento dos dados também precisava ser realizado manualmente, e gerava relatórios estáticos. Devido ao tempo entre a coleta
dos dados até a obtenção dos indicadores, obtinha-se relatórios que
não refletiam o estado atual, dificultando a manutenção dos quadros
de gestão à vista atualizados, a transparência e a capacidade de resposta imediata frente às oportunidades identificadas. 		
Como exemplo, pode-se citar a identificação de funcionários que ainda não teriam preenchido o formulário no prazo estipulado.
Após a automatização deste processo, através do uso dos aplicativos
do Office 365, das melhorias advindas do projeto piloto e da capacitação dos usuários na utilização das ferramentas digitais, obteve-se o
novo fluxo otimizado.
O novo fluxo é iniciado com a inserção dos dados provenientes
das avaliações em um formulário digital, acessado via web ou mobile.
A submissão das respostas aciona o Flow, que transfere os dados de

input para o repositório de dados online localizado na nuvem do
Sharepoint, e envia uma mensagem automática ao usuário, que inclui
a confirmação e um relatório resumido com as respostas submetidas.
Em seguida, o modelo criado no Power BI para tratamento dos
dados e geração dos relatórios visuais é executado, mantendo desta
forma as informações atualizadas em tempo real. Por fim, o website
dedicado ao BABS no Sharepoint atua como um canal de comunicação com usuário, no qual ele pode encontrar os bancos de dados,
relatórios do Power BI, entre outras informações pertinentes.
A reestruturação do formato do 5S, WOC e PRO WOC, desde a
execução em campo até a sua governança vai de encontro com o
conceito de qualidade 4.0. A aquisição dos dados é realizada digitalmente através do Forms. A escalabilidade é oferecida através do
armazenamento dos dados na nuvem do Sharepoint.
O tratamento dos dados (analytics) é propiciado pelo Power BI,
também usado na estruturação dos dados em modo simplificado e
visual, facilitando a acessibilidade e interpretação dos resultados.
Por fim, a conectividade ocorre através da interação entre pessoas,
dispositivos móveis e sistemas em tempo real, o que beneficia a
transparência e a tomada de decisão.
Como um dos fatores contribuintes a consolidação da cultura
de segurança empresarial, decorrentes do WOC, PRO WOC e 5S, verifica-se a manutenção do ambiente de trabalho em ordem, favorecendo a identificação de oportunidades em campo. O WOC ainda
contribui garantindo a presença diária da liderança no campo junto
à equipe, de modo a identificar problemas e desenvolver os funcionários. Por fim, as auditorias de execução de procedimentos (PRO
WOC) incluem em seu escopo a validação dos riscos e perigos levantados na execução da tarefa, assim como validação das ações
preventivas, melhorando sensivelmente os processos.
Autores: Israel Oliveira Rocha - especialista de qualidade, Juliana Soares de Sousa – analista de qualidade, e Rodrigo Martins
de Castro – gerente de sistemas de gestão.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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MEIO AMBIENTE
LARGO RESOURCES

Reúso de água
no processo produtivo

A presença de vanádio na Bahia foi descoberta pela Companhia

Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) em 1979, e, em 21 de maio de
2014, a empresa Vanádio de Maracás (VMSA) foi inaugurada, dando
início ao processo produtivo do pentóxido de vanádio na sua unidade industrial localizada na zona rural da cidade de Maracás, no
sudoeste baiano.
Durante todas as fases do empreendimento, uma preocupação
constante da companhia é a preservação dos recursos naturais, em
especial os recursos hídricos, uma vez que a unidade se localiza
numa área de caatinga e, portanto, de estresse hídrico.
No processo produtivo da Vanádio de Maracás, há várias etapas
onde é feito reúso de água. A captação real de água para o processo da unidade é de 23m³/h em média, já subtraindo-se os valores
de captação necessários para evaporação natural (déficit entre evaporação natural na região e o regime de chuvas) e a evaporação
nos processos unitários. O consumo necessário, porém, para o processo produtivo de maracás é de 585m³/h. Assim, várias soluções
foram adotadas para se atingir um índice de reúso de 96% da água.
Dentre as possíveis soluções, a opção escolhida foi a instalação
de uma etapa de separação magnética a seco, denominada de
DryMag, após a britagem, capaz de produzir um pré-concentrado
com 45% de magnéticos.
Na etapa de moagem e separação magnética a úmido, onde
maior volume de água é requerido no processamento – cerca de
395m³/h, o que corresponde a 68% da necessidade da planta –
empregou-se o uso de bacias devidamente revestidas para o descarte do rejeito não magnético, de maneira que praticamente toda
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a água utilizada nessa etapa é reaproveitada no mesmo processo.
O processo de lixiviação implantado na VMSA é diferente do
comumente utilizado em outras plantas de produção de vanádio,
que utilizam o processo chamado de “Leach dam”, no qual a polpa
a ser lixiviada fica em grandes tanques por vários dias, antes de ser
bombeada para a próxima etapa. Na VMSA, o processo é contínuo,
e se dá através de lixiviação por tanques com agitação. Após posterior etapa de espessamento, a polpa é filtrada e, o rejeito gerado é
disposto em pilhas (Dry Stacking) em bacias devidamente revestidas.
Na planta química, o condensado dessa torre, que representa
toda a água que adentra a planta química, é 100% reaproveitado no
processo de lixiviação de maneira que não há nenhum desperdício
de recursos hídricos no processamento.
Autor: Carlos Lorenzo – geólogo.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

AURIZONA

50
anos
Há mais de

transformando
recursos naturais em
desenvolvimento.
Projeto de produção agroecológica integrada e sustentável
A Mineração Aurizona está instalada no noroeste do Maranhão, no município de Godofredo Viana,
e opera uma mina de ouro próxima a comunidades garimpeiras, formada também por agricultores e
pescadores, tendo o seu trabalho de responsabilidade social gerenciado pela consultoria Integratio.
Diante do cenário avaliado no território, notadamente pressionado por expansão garimpeira desordenada e ao mesmo tempo com grande potencial para a agricultura familiar e população carente, a Integratio desenvolveu o projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável no Território (PAIS no
Território), reunindo aprendizados da tecnologia social Produção Agroecológica Integrada e Sustentável
(PAIS) - catalogada pela Fundação Banco do Brasil - aos conceitos de gestão estratégica e práticas de
investimento social em Responsabilidade Social Empresarial (RSE) e Avaliação de Desempenho Ambiental (ADA).
A estratégia de endereçamento de impactos sociais por meio do investimento social foi proposta
para permitir com que comunidade e empresa pudessem atuar na transformação do conflito existente
em razão da competitividade pela exploração mineral, mesmo que entre modelos artesanais (garimpo)
e industriais.
A empresa necessita de extensa área para manter reserva legal e área operacional que, segundo o
Código Florestal Brasileiro, deve manter proporções respectiva de 80% (área de reserva legal) e 20%
(área operacional). Por outro lado, a comunidade, de ofício garimpeiro, avançou sobre extensas áreas,
causando degradação e pressão sobre o território, muitas vezes decorrentes da falta de alternativa de
fontes de renda.
O PAIS no Território atua exatamente na solução mútua de carências da comunidade, necessidades
da empresa e promoção do ativo de ambas na transformação de um conflito potencial. Além dos bolsões verdes agricultáveis e geração de renda, o PAIS no Território promove transformação simbólica ao
introduzir ou fomentar novas práticas sobre a terra, antes observada, na comunidade, apenas com foco
no subsolo (local da prática mineral) em detrimento das necessidades de conservação, manutenção e
cultivo no solo.
A proposta do PAIS no Território articula-se com os três temas atualmente em debate sobre projetos de engajamento social e agricultura, a saber: transferência de tecnologia, relações de consumo e
abordagem da juventude uma vez que aborda em maior ou menor grau elementos do consumo e comercialização, o envolvimento dos chamados estagiários profissionalizantes – formados por jovens que
são contratados pelo projeto, remunerados e capacitados atuando diretamente nas unidades produtivas
de suas comunidades de origem, e o custeio de infraestruturas para não apenas atender ao grupo de
agricultores selecionados como também servir de unidade modelo.
Autores: Jauner Torquato líder de projeto, e Guilherme
Rajão - analista de projeto.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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MEIO AMBIENTE
IMERYS

Sistema de aproveitamento
de água pluvial no processo
O projeto considera a água como um elemento fundamental
para a produção da Imerys, fazendo necessária a elaboração de um
plano de melhorias que visa racionar e conscientizar o uso da água
na empresa, buscando alternativas de aproveitamento da água utilizada no processamento do caulim. No beneficiamento do caulim é
utilizado um grande volume de água do subsolo. Este projeto tem
como objetivo de diminuir o consumo deste volume do subsolo.
Nas operações da Imerys Capim, o minério é extraído de duas
minas em Ipixuna do Pará, que fica às margens do Rio Capim. O
caulim é transportado por minerodutos até Barcarena, onde é beneficiado e embarcado no porto privado. A maior parte do minério
tem como destino o mercado internacional.
As etapas do beneficiamento do caulim em Barcarena são feitas
em via úmida, e requer uma alta demanda de água adicionada inicialmente para dispersão e diluição da caulinita para viabilizar a separação do bem mineral (caulim) dos demais componentes, considerados como rejeito.
As etapas do processo do beneficiamento requerem uma grande quantidade de água. Por este motivo, tais processos utilizam
água de subsolo. Entretanto, dependendo do volume utilizado da
água de subsolo, poderá ocasionar impactos significativos ao meio
ambiente.
Sob estas considerações, e para evitar a ocorrência de conflitos
de uso no futuro, ainda não evidenciado atualmente na região em
decorrência desta aplicação, torna-se imprescindível adoção de
boas práticas de conservação e aproveitamento de água, utilizada
intensivamente neste tipo de processo.
Assim, foi implementado o sistema de impermeabilização para
aproveitamento da água pluvial após a desativação da Bacia 5, que
é composta pelas células denominadas de 5A, 5B e 5C.
A borda livre nas bacias, altura de segurança, destina-se para o re-

Volume de água (m3)
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cebimento das águas de chuvas que são enviadas para a planta de
processo, através do sistema de bombeamento. A captação da água
pluvial das bacias ocorre de forma alternada entre as bacias, ou seja,
o bombeamento de água para a planta é procedido de uma bacia
por vez.
No caso de emergência, se ocorrer intensidade grande de chuvas e a planta não absorver os volumes retidos nas bacias, deverá
ser bombeado as águas da tubulação de emergência para evitar o
risco de transbordo dos taludes, cujo destino é a Bacia de Segurança 6, que possui o maior espaço de borda livre.
As bombas estão instaladas e fixadas em flutuantes constituídos
em peça única, confeccionado em poliéster reforçado por fibra de
vidro, acompanhado de um suporte com alça para içamento, em
aço inoxidável, com capacidade nominal de carregamento de 200
kg. Para a impermeabilização é utilizada a geossintética de polietileno de alta densidade de 200 micras para cobertura da superfície de
18x50 m na bacia 5 A, B e C. O projeto iniciou no verão, colocando
uma coberta com manta geossintética na bacia para a água da chuva não ter contato com rejeitos sólidos, após a instalação da manta
em todo o fundo da bacia.
No verão de 2014 e em 2015 iniciou-se a utilização da água da
chuva no processo, com a colocação de uma bomba sapona na bacia e bombeado a água da chuva para ETA, para passar por tratamento e ser distribuída no processo. Desde 2015, quando iniciou o
projeto piloto, com a implantação do sistema de captação de água
da chuva na Bacia 5A e a expansão do projeto em 2017 na bacia 5B
e 5C, a empresa teve uma grande redução na captação de água do
subsolo neste período, devido ter o aproveitamento no total de
1.152,968 m³ de água da chuva no processo, deixando de consumir água subterrânea.
Autor: Jorge Almeida – técnico ambiental.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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CDE

Nossas soluções modulares de processamento
úmido permitem que você recupere todas as
frações disponíveis de minério e materiais
valiosos perdidos em seus estoques ou
rejeitos. Enquanto nosso sistema para
gerenciamento de água permite que você
reduza ou elimine totalmente a necessidade
do uso de barragens.
• Transformando Estéril e Rejeito em Produto
• Recuperação de Rejeitos
• Eliminação do Uso de Barragens de Rejeito

Participe da nossa palestra sobre
Soluções Modulares para Mineração
Hotel Ouro Minas – 22/05/2019
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cdeglobal.com

SIMEC, AUSTRÁLIA
700 tons por hora
17 milhões de toneladas

de minério de ferro de baixo
teor sendo beneficiados para

63% Fe

Reutilize até 90% da água
usada no processo
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MEIO AMBIENTE
USIMINAS

Produção de pellet feed por
flotação com alimentação 100%
composta de rejeitos
O rejeito é uma consequência inevitável dos processos de tratamento a que são submetidos os minérios, sendo gerados paralelamente ao material de interesse. Sendo assim, esse material é motivo de preocupação cada vez maior nas empresas, que buscam
minimizar os impactos ambientais e os custos associados aos processos de disposição, contenção e fechamento de barragens de rejeito.
Neste contexto, a Mineração Usiminas, visando o aproveitamento destes materiais, investiu em 2013 na implantação de uma
planta de beneficiamento de rejeitos de minério de ferro com capacidade de produzir até 4 Mtpa de pellet feed.
O objetivo deste trabalho é descrever a rota de tratamento

destes materiais bem como os desafios enfrentados e soluções propostas para retomada da produção, no que diz respeito à operação
da usina de beneficiamento.
Há um grande número de antigas barragens de rejeito de minério de ferro localizadas no Quadrilátero Ferrífero, e que, em geral,
possuem um alto teor de ferro. Este trabalho demonstrou uma rota
industrial de processo para aproveitamento destes rejeitos, bem
como os desafios enfrentados durante a retomada da planta, no
que diz respeito à operação da usina de beneficiamento.
Além dos resultados positivos obtidos em termos de produção
e qualidade de produto, a recuperação dos estoques de rejeito aumentou a vida útil do empreendimento, além do desenvolvimento
sustentável que esse tipo de operação apresenta.
Autor: André Nogueira – engenheiro de minas sênior.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

SEGURANÇA
ARCELORMITTAL MINERAÇÃO

Programa Mina Segura:
O sucesso da gestão alinhada
às boas práticas

Localizada no município de Itatiaiuçu, a Mina de Serra Azul possui uma área licenciada de 620 ha em localização estratégica, para
atender usinas siderúrgicas do grupo ArcelorMittal e do mercado,
no Brasil e no exterior. Possui 325 empregados e seus principais
serviços e produtos é o minério de ferro granulado e concentrado
com capacidade total de 3,6 milhões de t.
São exemplos de algumas práticas na área de gestão de pessoas: atração e recrutamento de profissionais/estudantes; gestão de
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treinamento e desenvolvimento para líderes/equipes; políticas de
administração de pessoal, remuneração e benefícios; práticas de
avaliação de desempenho, carreira e sucessão; e gestão do clima
organizacional.
As ações de responsabilidade empresarial englobam as áreas
como cidadania, cultura, saúde, qualidade de vida, infraestrutura urbana, educação e compromisso de desenvolvimento sustentável.
É com a saúde, a prevenção de acidentes e o bem-estar dos
profissionais que a área de Segurança e Saúde Ocupacional (SSO)
se preocupa. E além de beneficiar os empregados, as atividades
executadas pela equipe da área também protegem clientes, fornecedores e público, ou seja, todas aquelas pessoas que podem ser
impactadas pelo que acontece na empresa.
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Com uma estrutura bem definida, que pauta sua atuação, a gestão
ocupacional estratégica baseia-se em um conjunto de regras, ferra-mentas e procedimentos com o propósito de eliminar, neutralizar
ou reduzir lesões e danos decorrentes das atividades laborais, com
resultados excelentes.
Entre os principais resultados conquistados pela mineradora
nos diversos programas que desenvolve está a redução de 87,17%
nos números de ocorrências de incidentes na Mina de Serra Azul no
período de 2014 a 2018.

Autores: Sebastião Costa Filho – diretor-presidente, Juliano Dalla
Rosa – gerente de saúde e segurança do trabalho, Christiano Ferreira – engenheiro de segurança do trabalho, Leonardo Reis – técnico
em segurança do trabalho, Maurício Junior de Oliveira – supervisor
de manutenção elétrica, Gabriel Couto de Abreu – técnico de manutenção elétrica, Juliana Cecília Vieira – supervisora de laboratório, e
Anderson Fernandes – supervisor de manutenção industrial.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

(*) consolidado até o mês de setembro/2018

J. MENDES

Parada de segurança

Gestão de risco ergonômico
na jornada de trabalho noturno

Um dos principais fatores causadores da fadiga, a privação ou a
má qualidade de sono, contribui para a desatenção ou a falta de
concentração de um profissional e podem ocasionar prejuízos humanos e materiais imensuráveis.
O presente trabalho teve como objetivo abordar as etapas para
a implantação do Programa de Gestão de Estresse e Fadiga, utilizando para esse fim o estudo de caso do colaborador J.R.C vítima
de acidente laboral devido a fadiga.
No decorrer da implantação do programa os processos foram
aperfeiçoados, contado com o apoio de profissionais das áreas de
medicina e segurança do trabalho, recursos humanos, psicologia e
o serviço de assistência social.
De início o programa era destinado somente para os trabalhadores do turno noturno, mas posteriormente verificou-se a necessidade de estende-lo para os outros turnos. Ao todo desde a sua implantação, o PGEF já atendeu 140 colaboradores, dos quais sete

colaboradores tiveram adequação do turno, e 53 colaboradores
apresentaram uma má qualidade do sono - e atualmente encontram-se em uma boa evolução quando comparado ao seu estado
ao iniciar a participação no programa.
O estresse laboral pode ser compreendido como um fenômeno
subjetivo que se expressa através do reconhecimento das pessoas a
respeito de sua inabilidade de lidar com as demandas das situações
de trabalho.
O estresse, aliado a outros fatores internos ou externos, se torna capaz de produzir uma série de consequências onerosas e debilitantes, afetando tanto os colaboradores quanto as organizações.
Diversos aspectos psicossociais e organizacionais do trabalho vêm
sendo associados com uma grande variedade de efeitos adversos
relacionados a saúde dos trabalhadores, onde se pode considerar
os problemas cardiovasculares, transtornos mentais, lesões musculoesqueléticas e a fadiga.
Dentro desde contexto, a fadiga e a ansiedade estão relacionadas as consequências e alterações fisiologias e psicológicas mais
comumente relacionadas ao estresse ocupacional em trabalhadores.
Essas consequências podem variar entre os indivíduos conforme o
gênero, o tipo do trabalho e as características individuais.
Compreender os mecanismos que envolvem a regulação da
contração muscular sob condições de fadiga é de fundamental importância, na medida em que é desencadeada por uma série de fatores, tais como o tipo de músculo envolvido, duração da contração, nível de sobrecarga e tipo de tarefa executada.
De acordo com o estudo de caso, a empresa Ferro+ Mineração,
da J. Mendes, enxergou a necessidade da elaboração e implantação
de um plano de gerenciamento de estresse e fadiga.
Autores: Giovanny Laporte de Oliveira – médico do trabalho, Erik Rimenes Celestino – gerente de segurança e saúde ocupacional, e Cristiane Ribeiro Coelho – pós-graduada em direito do trabalho.O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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SONDAGEM
KINROSS

Produção x Custo por amostra da campanha de sondagem

Otimização do processo
produtivo de preparação
de amostras de sondagem

Para otimizar o processo de preparação de amostras na Mina
Morro do Ouro, da Kinross, houve a necessidade de mudanças no
layout do laboratório de forma a otimizar o espaço para atender as
expectativas da campanha de sondagens a partir do ano de 2017.
E aplicou-se o conceito de reengenharia nos equipamentos
existentes no laboratório, a saber: células de flotação, moinho de
BWI, britadores, pulverizadores, quarteadores de amostras e peneiradores, visando maximizar a produtividade. As modificações foram
realizadas atendendo às normas NR10, NR12 e NR17, visando também tornar os equipamentos mais seguros, gerando mais conforto
aos operadores. O resultado destas mudanças foi o aumento da
produtividade do Laboratório de Processos.
O início da operação na Mina Morro do Ouro está relacionado
também ao início das atividades no Laboratório de Processo em
1987. As principais atividades do Laboratório de Processos estavam
direcionadas para o entendimento dos processos de produção do
ouro nas etapas de britagem, moagem, classificação, flotação, espessamento e lixiviação.
O conhecimento do depósito mineral tornou-se uma importante atividade no escopo do laboratório. Contudo, para o cumprimento da demanda exigida de preparação de amostras de sondagem, o
laboratório carecia de desenvolvimento na otimização da produtividade da preparação de amostras e execução de ensaios metalúrgi-
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cos, estudo de confiabilidade dos equipamentos e adequação as
normas de segurança.
Este trabalho objetiva uma apresentação das ações e os resultados alcançados no processo de preparação de amostras em três
principais pontos: segurança, produtividade e confiabilidade de
equipamentos.
Aplicação do novo lay-out e das modificações realizadas nos
equipamentos, reduziu a fadiga dos funcionários e otimizou o processo produtivo das amostras de sondagem. Além disso, aumentou
a segurança efetiva dos operadores durante a execução das atividades conforme as normas NR-12, NR10 e NR17.
As modificações realizadas nos equipamentos geraram mais
confiabilidade e aumentado de 60 dias para 120 dias o tempo entre
as manutenções. Isto possibilitou a continuidade operacional e um
aumento significativo da produtividade. A partir do ano de 2015 até
a projeção de 2018, o aumento é de cerca de 316%.
Os resultados também foram expressivos no custo da preparação das amostras, sendo em 2015 o custo de US$ 24,70 por amostra, para uma projeção de US$ 10,60 em 2018.
Autores: Liberalino da Silva Neves - supervisor do laboratório
de processo, Alvimar Sousa – chefe de departamento de processos e desenvolvimento tecnológico, Getulio Gomes Junior – gerente de processos e desenvolvimento tecnológico, Heitor Bittencourt Baeta – engenheiro de processos, e Guilherme
Ramos – analista de processos.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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LAVRA
CSN MINERAÇÃO

Utilização de inteligência artificial
para aumento da produtividade de
carregamento

O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados operacionais viabilizados pela criação de uma metodologia de controle para
a produtividade de carregamento dos equipamentos de mina, baseado nos conceitos de Inteligência Artificial. O trabalho foi desenvolvido na empresa CSN Mineração e possibilitou o aumento da produtividade.
Conceitos relacionados com a indústria 4.0 como análise de big
data e Inteligência Artificial estão cada vez mais presentes nos ambientes industriais e na mineração não é diferente. Existe um grande potencial para melhorias em processos produtivos e redução de
custos associado a estes atuais conceitos.
Técnicas de Inteligência Artificial permitem que variados tipos
de dados sejam analisados de forma automática, possibilitando a
geração de avisos e alarmes automáticos quando houver alguma
anormalidade pré-determinada através de programação computacional.
Conhecimentos de lavra e beneficiamento de minérios, associado com matemática (estatística) e ciência da computação (programação) possibilita a geração de estudos e trabalhos de Inteligência
Artificial para otimização de processos e resolução de problemas.
A tecnologia irá proporcionar às empresas vantagens extremamente competitivas. Com o intuito de estar atualizada frente ao
mercado e consequentemente garantir sua competitividade futura,
a CSN Mineração tem desenvolvido trabalhos de inovação em diversas áreas.
Dentro deste cenário, a equipe de despacho eletrônico da CSN
Mineração desenvolveu uma ferramenta que possibilita a análise
horária da produtividade efetiva dos equipamentos de carga, gerando alarmes operacionais em situações de baixa performance de
carregamento, mensuradas através de comparativos com metas
operacionais pré-estabelecidas entre planejamento e operação de
mina.
A produtividade de carregamento é medida em toneladas escavadas por hora trabalhada (t/h). Este indicador possui grande relevância nas operações de carga e transporte de mina, pois a partir

dele é possível realizar o dimensionamento do número ótimo de
caminhões necessários para a composição do ciclo operacional e
atingimento das metas estabelecidas.
O trabalho se iniciou com uma análise detalhada do banco de dados do sistema de gerenciamento de frotas através de software específico de BI (Business Inteligence). Foram analisados dados de índices
relacionados com a produtividade de equipamentos de carga: carga
média, tempo de carregamento, ociosidade, ângulo de giro, tipo de
material e tempo de manobra. Estes índices foram estratificados em
períodos de tempo (horas do dia), equipes de operação (turno operacional) e até mesmo por operador de forma individual.
A implementação do trabalho surpreendeu a equipe pela rapidez com que os resultados foram constatados, num período referente aos 15 primeiros dias de utilização da ferramenta. Durante a
primeira semana, foram constatados 93 alarmes operacionais, sendo 12 correspondentes ao nível 3.
Já na segunda semana, foram identificados 46 alarmes operacionais e nenhum alarme relativo ao nível três. Portanto, neste primeiro período de análise, pode-se constatar uma redução de 51%
no número geral de eventos de alarmes operacionais e redução de
100% no número de eventos de alarmes relacionados ao nível de
criticidade 3. Isto significa maior agilidade na identificação e resolução dos problemas relacionados ao desempenho dos equipamentos
de carga.
Foi comprovada que a Inteligência Artificial, associado a gestão
de pessoas e processos gerou aumento na produtividade dos equipamentos de carga de grande porte em 4,71%, representando potencial de redução de custos operacionais da ordem de R$ 10 milhões por ano.
Autores: Walter Schmidt Felsch Junior – engenheiro sênior, André Cardoso Joviano – técnico especialista, Valdeis de Souza Oliveira – supervisor de produção, Pablo Rodrigo Vieira da Cunha
– engenheiro especialista, Ricardo Paulo de Almeida Domingos
– técnico de desenvolvimento, Éder Flavio de Araújo Costa – gerente de planejamento de lavra, e Carlos Enrique Arroyo Ortiz –
professor titular.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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LAVRA
MOSAIC

Análise de taludes na cava por meio de software

Estabilidade e otimização
de taludes e aumento na produção

A operação de lavra a céu aberto implica no desenvolvimento
da cava em bancadas. Para tal, faz-se necessário o estudo da estabilidade dos taludes, o que envolve análises locais, interrampas e globais. As estabilidades dos taludes de uma mina estão intimamente
ligadas à geologia, que condiciona os horizontes de materiais e o
fluxo de água subterrânea.
Por este motivo, erros nestas áreas de estudo podem gerar duas
consequências graves e diretas: a primeira é a possibilidade de ruptura do talude durante a operação, podendo provocar perdas materiais e risco a vida humana; e a segunda é a possibilidade de se gerar taludes conservadores, que por sua vez implica em prejuízos
diretos a operação, uma vez que este erro geralmente aumenta a
relação estéril minério e prende recurso nos taludes e fundo da
cava.
As análises iniciais foram realizadas para os taludes dos bancos
individuais, para os diversos materiais presentes nos taludes, para
as condições seca e saturada, a depender da condição presente ou
futura do material nos taludes.
Por fim, foram realizadas as análises para os taludes globais da
cava final. As análises de estabilidade foram realizadas pelo método
de Bishop Simplificado e Spencer, utilizando o software SLIDE da
Rocscience. Com isso, foram propostos os ângulos de corte para os
materiais presentes na cava da Frente 2 – Bigorna, com intuito de
aumentar a produção de estéril e diminuir a relação de estéril-minério.
Por solicitação da operação e planejamento de mina do CMT,
visando a reduzir a relação estéril-minério na lavra da Frente 2- Bigorna, foram analisados aumentar os ângulos de inclinação de face
dos taludes na região do estéril e minério. Em todas as regiões fo-
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ram realizadas as análises de estabilidade.
Inicialmente foram realizadas as análises para os taludes dos
bancos individuais, depois para taludes globais. O que possibilitou
ter um aumento da inclinação dos ângulos de face na região do estéril decapeamento (argila amarela e vermelha) nestas áreas, além
de significar redução de estéril, teve um ganho de minério.
Com a realização deste estudo pode-se constatar que é possível
trabalhar com parâmetros geotécnicos mais arrojados e, ainda, garantir a segurança, estabilidade e performance das operações de
mina.
A experiência obtida com trabalho pode ser replicada às outras
unidades de forma a se obter ganhos potenciais e ajudar na manutenção e redução de custos de lavra.
Já está sendo utilizando a nova setorização geotécnica para o
plano de lavra da frente 5, aumentando o ganho de minério nesta
região e a segurança da cava.
Para 2019 está sendo realizado estudo similar de aumentar em
mais 10° a inclinação do ângulo de face das argilas amarela e vermelha (decapeamento), onde vislumbra-se uma possível redução
ainda maior na relação estéril-minério com ganho potencial de minério liberado.
Autores: Adriano de Albuquerque Souza Sendra – geólogo, Luiz
Gustavo de Moraes e Macedo – hidrogeólogo sênior, Luciano dos

Santos Araujo – planejamento de lavra, Thaisa Mara Ricardo
Lima – técnica de mineração, Michelle Cintra Mariano Abud –
engenheira de minas, Edilson Borges Gontijo – técnico de mine-

ração, Pedro Henrique Leite – engenheiro de operações, e Odair
José da Assunção – supervisor de planejamento de mina.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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LAVRA
ALCOA

Etapa de decapeamento do estéril na Alcoa Juruti

Apontamento digital da frota
de tratores de esteira
gera relevantes dados

A mina de bauxita de Juruti, localizada na cidade de Juruti, no
oeste do Pará, é uma mina jovem, em operação pela Alcoa desde
setembro de 2009, com uma produção anual de mais de 6 milhões
de toneladas de minério. A lavra do minério é realizada a partir do
método de lavra por tiras, iniciando-se pela retirada da vegetação
(supressão vegetal), partindo para o decapeamento da camada de
estéril para exposição do minério e, por fim, a lavra do minério, sendo seguida pela reabilitação das áreas mineradas.
Dentre as operações que envolvem o dia a dia da movimentação de material de mina na Alcoa Juruti (decapeamento, carga e
transporte), cerca de 90% do processo estão concentrados na etapa
de decapeamento, sendo 80% deste realizado por tratores de estei-

ra D11.
Assim, o trator de esteira D11 é considerado a principal máquina responsável pela remoção do capeamento e variáveis como disponibilidade física, MTBF (tempo médio entre falhas), MTTR (tempo
médio entre reparos), utilização, produtividade e ainda do tempo de
ciclo.
Cabe ressaltar que esses indicadores são primordiais para gerenciar a atividade dos equipamentos, uma vez que contribuem
para a redução dos custos e para o aumento da produtividade. O
presente trabalho tem por objetivo mostrar o ganho no detalhamento, agilidade e confiabilidade das informações através da implantação de um sistema de gestão de frotas dedicado para a frota
de tratores de esteira operando na lavra em tiras.
Os dados gerados pelo sistema se mostraram bastante superiores quando comparado a informações provenientes de partes diárias em termos de detalhamento, possibilitando entender, no detalhe, onde estão as horas improdutivas destes equipamentos. Em
termos de confiabilidade, os apontamentos são realizados em tempo real enquanto que na parte diária isto não acontece.
No que se refere à agilidade, o sistema de gestão de frotas tem
um módulo de relatórios que recebe estas informações de campo e
automaticamente gera relatórios e análises, possibilitando embasamento técnico para tomada de decisão não dispendendo tempo de
uma pessoa para realizar esse processo.
Os benefícios com a implantação do sistema estão apresentados mostrando a possibilidade de gestão e melhorias em todos os
indicadores na seguinte ordem: disponibilidade física, utilização,
produtividade, tempos de ciclo e gestão de pessoas.
Autores: Thiago Celso - superintendente de mineração, Rhayma
Silva – supervisora de operação de mina, Gabriela Abreu – engenheira da operação de mina, e Ailton Campos – gerente de
serviços técnicos.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

TRANSPORTE
VALE

Uma ponte pênsil como
alternativa para a reconstrução
de um transportador de correia

Com o rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de
2015, dois trechos de um transportador de correia de longa distância da Vale foram destruídos interrompendo a única via de transporte de minério de ferro entre a Mina de Fábrica Nova e a Usina
de Timbopeba.
Para reestabelecer a operação era necessário superar as adversidades com inovação, de forma segura, e reconstruí-lo no menor
prazo e custo possível. Em função dos riscos de desplacamentos de
novos volumes de rejeito e instabilidade da área, era necessário encontrar uma solução que não necessitasse de apoios intermediários
dentro do vale, nem mesmo acessos temporários para construção.
Foi através de um trabalho integrado de vários departamentos
da Vale, focado em identificar e a melhor solução para problema,
que foi formada uma parceria com a TMSA e a COWI.
Assim, foi idealizada, proposta e desenvolvida uma ponte pênsil
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para apoiar a reconstrução dos trechos danificado, atendendo aos
requisitos operacionais de um transportador de correia, especialmente em relação aos deslocamentos horizontais máximos. E de
forma a implantar a solução com total segurança e qualidade, a Vale
contou com uma parceria da Milplan e Bolbi, que juntas foram capazes de desenvolver uma engenharia de montagem com teleféricos para manuseio de cargas e pessoas e dispositivos especiais e
executar sua montagem com excelência.
A ponte pênsil desenvolvida possui 302,4 m de vão livre, entre
as torres Norte e Sul com 30 m de altura. Um deck de 4 m de largura suporta o transportador de correia de 3.600 t/h de capacidade
com passadiços em ambos os lados. Cabos principais com 50 mm
de diâmetro conectam as duas torres diretamente com pendurais
de 19 mm espaçados 7,2 m entre si, e esses se conectam aos decks.
Cabos de vento de 50 mm proporcionam rigidez lateral ao deck. Em
vão livre, a ponte pênsil é a segunda maior estrutura desse tipo no
Brasil, só perdendo para a ponte Hercílio Luz em Florianópolis (SC).
Foram pouco mais de 2 anos e 4 meses necessários para a definição
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de uma solução, desenvolvimento de engenharia, fabricação e fornecimento das estruturas, construção civil e montagem eletromecânica. Durante esse período muitos problemas e dificuldades surgiram e foram sendo superados ao longo do caminho, algo já
esperado perante o grau de ineditismo de projeto.
Apesar dos trabalhos em altura, com muitos cabos tensionados
presentes, períodos de intensas chuvas e trabalhos noturnos, não
houve acidente na obra. Toda a construção foi conduzida colocando-se a segurança em primeiro lugar. Os altos requisitos de qualidade de fabricação e montagem exigidos pelos mais altos padrões
internacionais estabelecidos pela projetista foram atingidos. Desde
23 de Março de 2018 a ponte pênsil opera a plena capacidade.
Autores: Álvaro Nacif de Carvalho, José Geraldo Júnior, João
Carlos Passos Rezende, Carolina Galvão Fidelis e Marcelo Menezes.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

Elementos da ponte pênsil

PROCESSOS
CMOC

Fluxograma dos testes metalúrgicos

Criação de um simulador de
produção e alimentação das usinas
de fosfato e nióbio
A CMOC Brasil é uma subsidiária da CMOC, companhia global
com um diversificado portfólio de ativos, incluindo operações na
China, Austrália e República Democrática do Congo. Atua no país
com mineração e beneficiamento de nióbio e fosfatos, nas cidades
de Catalão e Ouvidor (GO) e Cubatão (SP), por meio de suas empresas Niobras e Copebras. Estas empresas operam e beneficiam
rochas ricas em fósforo e nióbio.
Atualmente, o mapeamento geológico e a amostragem de minas são utilizados para suporte metalúrgico e classificação do tipo

de minério em função do potencial de recuperação da apatita e do
pirocloro. Diferentes tipos de minérios são blendados e as pilhas
são formadas com base em uma composição, considerando diferentes tipos de litologias.
Para cada pilha formada, é apresentada uma tabela que indica o
conteúdo dos elementos principais, os dados de caracterização e a
porcentagem de cada litologia que faz parte da mistura. Mesmo
com essa informação, não é possível estimar qual a expectativa de
alimentação da planta e qual deveria ser a produção. Uma caracterização dos tipos de minério, diferentemente classificados por conteúdo mineralógico e descrição litológica foi feita para determinar as
principais características de cada tipo e seu impacto específico no
processo industrial.
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PROCESSOS
CMOC (CONTINUAÇÃO)
Cada um dos tipos de minério foi definido com base no mapa

Uma ferramenta de simulação para produção e alimentação de

geológico e para cada tipo de minério, sendo realizada coleta de 30

concentrados de fosfato e nióbio em Catalão foi desenvolvida utili-

amostras para análise química, difração de raios X e análise de MEV

zando-se caracterização mineralógica e metalúrgica de diferentes

para reconhecimento da composição química e mineralógica. Em

tipos de minérios e análise estatística de dados, capaz de gerar uma

seguida, essas mesmas amostras foram submetidas a testes meta-

estimativa que tem uma correlação muito boa entre resultados de

lúrgicos para verificar o comportamento frente o processo indus-

planta e os dados estimados.

trial e categorizá-las em litologias favoráveis ou desfavoráveis à ali-

Analisando os resultados entre o simulador e os dados reais,

mentação e produção das usinas, determinando assim qual tipo de

pode-se afirmar que com o seu uso, a confiabilidade da capacidade

minério afeta o processo de produção de apatita e nióbio, estabele-

produtiva do blend de minério foi aumentada e consequentemente

cendo uma relação entre a geometalurgia e a capacidade de produ-

a informação da previsibilidade também aumentou. E isso está faci-

ção de concentrado.

litando as operações da planta e detectando possíveis anomalias do

Uma equação matemática foi criada, baseada na geologia e na

processo.

característica metalúrgica do minério empilhado, para estimar a alimentação e a produção das plantas. O resultado foi uma correlação

Autor: Leonardo Vasconcellos Rangel – geometalurgista sênior.

de 93% a 95% entre a produção estimada e a produção real das

O trabalho completo está disponível no site

plantas industriais.

www.revistaminerios.com.br

ANGLO AMERICAN

Fluxograma dos testes metalúrgicos

Desenvolvimento do processo
de regeneração de placas cerâmicas
na filtragem de minério
O complexo Minas-Rio da Anglo American iniciou suas operações em agosto de 2014. A usina de filtragem produziu, em 2017,
mais de 15 milhões de t secas de concentrado. O minério, explorado no município de Conceição do Mato Dentro (MG), passa pelas
etapas de cominuição, classificação, concentração e separação sólido-líquido antes de ser bombeado por 529 km até o município de
São João da Barra (RJ), onde é filtrado, estocado e embarcado para
exportação.
Quatorze filtros cerâmicos, com 144 m² de área de filtragem
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cada um, são responsáveis pelo último processo de produção do
pellet feed. O início de operação foi marcado por um desempenho
muito aquém do planejado. Diversos tipos de avaliações, como análises microscópicas e contagens de bactéria, foram conduzidas e
mostraram que a impermeabilização precoce dos poros do meio filtrante era o responsável pelo problema.
Foram identificados quatro principais responsáveis pelo entupimento: material orgânico, sulfato de bário, partículas de concentrado de minério de ferro e óleo. Amostras de placas cerâmicas foram
testadas em laboratório com diferentes reagentes para a limpeza
dos poros entupidos. Análises químicas na solução resultante dessa
lixiviação e/ou análise em microscópio dos corpos de prova indicavam a eficiência do reagente testado. Os mais promissores foram
testados industrialmente. Por fim, o estabelecimento de uma nova
rotina de limpeza das placas gerou uma melhora significava do desempenho da filtragem.
Conclui-se que a tecnologia de filtragem cerâmica é tecnicamente viável para a filtragem do pellet feed produzido pelo complexo do
Minas-Rio. A manutenção da produtividade de placas e extensão da
vida útil é garantida com a utilização de procedimentos desenvolvidos especificamente para o processo produtivo em questão.
Autores: Phillipe Silva Alvarenga – coordenador de operação e
manutenção de filtragem, Aloísio Fonseca – coordenador de filtragem, Fabíola Teófilo Gomes – engenheira de produção, Adarlan Moreira Silva – gerente de filtragem, Marcelo Nazaro Silva –
engenheiro especialista de processos, Henrique Dias Gatti Turrer
– coordenador de processos, Jose Francisco Cabello Russo – gerente de desenvolvimento de processos, Adail Mendes de Araújo
Júnior – coordenador de filtragem, Ediron Antônio Lage – técnico de aplicação, e Paula Trindade Silva - pesquisadora.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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CSN MINERAÇÃO

Mapa de tubulações montadas no novo processo do separador magnético

Revitalização, otimização
e automatização da planta
de separação magnética

A planta de concentração magnética é composta por quatro se-

paradores magnéticos, seis bombas de polpa, duas bombas de
água, oito bombas de recirculação de óleo e uma peneira. O circuito possui capacidade de alimentação de 450 t/h, absorvendo 100%
do produto gerado na planta de microdeslamagem.
A planta é alimentada através da microciclonagem gerando o
produto por meio de duas etapas (concentrado Rougher e concentrado Scavenger), sendo direcionado para o espessador 201, com
eficiência superior ao processo de flotação de ultrafinos, conforme
testes realizados para implantação do projeto e dados obtidos durante o startup da planta.

Além do ganho de produção, a implementação deste projeto
irá possibilitar a redução do material depositado na barragem de
rejeito, que hoje é um grande gargalo da mineração Casa de Pedra,
sem aumento no consumo de água, já que todo material gerado no

circuito, será direcionado para os espessadores de concentrado e
lamas, recuperando a água contida neste material.
A implementação do projeto da separação magnética reativou
uma importante parte do processo. Através da automatização e otimização do processo foi possível fazer mais, sendo este o maior
projeto de elétrica e automação e um dos maiores de mecânica desenvolvido pela engenharia de manutenção até hoje.
Autores: Marcelo Ferreira Gomes – coordenador de engenharia
de manutenção e planejamento, Tiago Eloi Dias Vieira – engenheiro especialista em manutenção, Robson Leonardo Alves Rodrigues – engenheiro em desenvolvimento sênior em automação, Verônica Aparecida de Oliveira – engenheira de
desenvolvimento pleno em automação, Marcelo Antônio Balbino – técnico especialista em manutenção, Cézar de Paula Pinheiro – engenheiro de produção sênior, Adriano Totou – engenheiro de processo, Gustavo Dias – técnico especialista em
manutenção, e Menandro Horta – engenheiro mecânico sênior
em projetos.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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PROCESSOS
KINROSS
Batelada

Volume, m³

Teor Inicial,
mg/l

Teor Final,
mg/l

Recuperação,
%

Produção
Estimada, kg

Produção
Estimada, oz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Soma

33,3
33,6
35,1
37,2
22,5
33,5
20,7
20,6
23,5
260,0

30,050
36,073
141,750
109,990
18,950
99,200
58,450
38,188
101,200
70,428

3,849
2,624
1,655
0,556
2,055
1,764
0,045
0,538
1,576
1,629

87,2%
92,7%
98,8%
99,5%
89,2%
98,2%
99,9%
98,6%
98,4%
97,7%

0,871
1,123
4,923
4,070
0,379
3,265
1,210
0,777
2,338
18,957

28,0
36,1
158,3
130,9
12,2
105,0
38,9
25,0
75,2
609,5

Produção de ouro realizado através do reprocessamento

Reprocessamento de
solução exaurida na mina

Há diversos métodos de recuperação de ouro dissolvido, sendo
cada um apresenta uma particularidade de aplicação e eficiência. A
adsorção em carvão ativado, eletrorrecuperação e precipitação por
metais são comumente aplicados.
Na Mina Morro do Ouro, em Paracatu (MG), aplica-se a adsorção por carvão na etapa de lixiviação CIL e a eletrorrecuperação
para soluções ricas produzidas no processo de eluição do carvão.
Ao final deste último processo, é produzida uma solução pobre
com concentrações baixas de ouro, que então é destinada para o
circuito de lixiviação causando diversos impactos, como adsorção
de metais no carvão e de ouro no minério (efeito preg-robbing).
Assim, fez-se necessário o desenvolvimento de uma rota de tratamento, utilizando de informações teóricas e a disponibilidade de
equipamentos na planta industrial.
Os resultados de produção via reprocessamento de solução
exaurida mostrou-se expressiva principalmente considerando a recuperação obtida ao final do processo. As concentrações de ouro
ao final do processo indicam uma baixa perda de ouro, possibilitando o descarte da solução para o rejeito. Em média, o processo mostrou uma eficiência de 97,7% em recuperação do ouro processo.
Fato importante a relatar é o tempo total de processamento,
que em média foi de aproximadamente 48 horas.
Desde o início da operação até a realização da nona batelada, não
foi detectado saturação do carvão utilizado na coluna B e, portanto,

não houve necessidade de troca por carvão novo. Deste modo, o
processo não exige reposição frequente de carvão para realização
do processo.
A vantagem do reprocessamento da solução também está associada ao impacto negativo do descarte dessa solução sem tratamento no CIL (Carbon in Leach), uma vez que ela passa a ser destinado para o rejeito.
O efeito deletério da solução exaurida no processo industrial é
significativamente perceptível. É possível notar o efeito prejudicial
principalmente na eficiência de adsorção e consequentemente no
aumento da concentração de ouro dissolvido no rejeito final da lixiviação.
O reprocessamento da solução exaurida é uma alternativa para
minimizar esses impactos no CIL e uma produção alternativa de
ouro. Para esta última, os resultados mostram uma boa eficiência,
principalmente pois a solução, que seria perdida no circuito, produziu aproximadamente 19 kg de ouro através de uma recuperação
média de 97,7%.
Autores: Heitor Bittencourt Baêta – engenheiro de processos, Alvimar Sousa – chefe de deparamento de processos e desenvolvimento tecnológico, Getulio Gomes Junior – gerente de processos
e desenvolvimento tecnológico, Lenilson Castro – gerente de tratamento de minério, e Robert Guimarães – chefe de departamento da hidrometalurgia.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

CMOC

Otimização da flotação
de rocha fosfática por remoagem
da carga circulante

O fósforo tem sua principal aplicação na produção de ácido
fosfórico, sendo a apatita o principal minério contribuinte. As principais reservas brasileiras de fósforo são ígneas, como é o caso do
complexo alcalino de Catalão (GO), onde a CMOC International
possui suas operações.
O conteúdo de P2O5 no ROM vem sendo reduzido ao longo
dos anos. Como consequência, o conteúdo de contaminantes no
concentrado apatítico produzido por flotação vem aumentando,
impactando em maiores consumos de concentrado para a fabrica-
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ção de fertilizantes somados a impactos significativos em qualidade
dos produtos finais.
Com objetivo de aumentar a recuperação de P2O5, a carga circulante do circuito de flotação de rocha fosfática foi submetida a
remoagem e os produtos dessa operação (d95 de 100, 150 e 74µm)
foram subordinados a testes de flotação em escala de bancada.
Os testes demonstraram aumento de eficiência de separação linear crescente conforme o d95 reduzia, sendo que a amostra remoída a d95 74µm indica possibilidade de aumento da produção de
concentrado fosfático de cerca de 30% para a amostra estudada,
com manutenção dos parâmetros de qualidade de concentrado
dentro da especificação e aumento do teor de Nb2O5 no rejeito final destinado ao processo de beneficiamento de Nb2O5.
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A remoagem da carga circulante da flotação representa potencial de melhoria da qualidade de concentrado de apatita de uma
forma geral, além de promover aumento de recuperação mássica e
metalúrgica no processo de flotação. Os testes indicaram também
possibilidade de incremento em recuperação mássica e metalúrgica
superior a 30% para a amostra testada, no caso, a opção de remoagem a d95 de 74µm, atendendo aos parâmetros de qualidade e obtendo maior recuperação entre as opções.
A carga circulante da flotação de apatita foi estabelecida para o
minério estudado e pode variar segundo a diferente composição
mineralógica do minério alimentado no circuito, podendo impactar
em números diferenciados de ganho mássico e metalúrgico.
A remoagem da carga circulante da flotação promove mudanças no perfil granulométrico do concentrado de apatita, que podem
impactar a partição dos volumes de “grossos” e “finos” disponibili-

zados às plantas químicas, caso se opte pela inserção da remoagem
da carga circulante na flotação de apatita.
Assim, pelo trabalho ficou evidenciado que o produto da remoagem da carga circulante da flotação exige uma condição de dosagem de coletor de apatita e depressor menor.
Autores: Michelle Fernanda de Lira Teixeira – coordenadora da
área de processos, André Carlos Silva – doutor em engenharia
de materiais, Anastácio Honório de Melo Filho – consultor de
processamento mineral, Bruno Palhares Milanezi – coordenador
de geologia, Joselito Dasio da Silva – engenheiro de processos,
Thiago Drumond de Alvarez de Araújo – gerente de processos e
qualidade, e Wanderson Ferreira Borges Júnior – supervisor de
laboratório metalúrigco.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

Fluxograma do processamento de rocha apatítica

MAGNESITA

Aumento da produtividade
da planta de magnesita

Após a fusão de duas das maiores produtoras de refratários do
mundo, a RHI Magnesita se tornou a líder mundial desse segmento.
Além disso, a RHI Magnesita detém uma das mais relevantes produções de sínter magnesiano a nível global, levando a um alto nível
de verticalização.
Esse fato é especialmente importante no cenário atual, em que
a China (maior produtora mundial desta matéria prima) tem restringido a venda de explosivos para minas de magnesita, inviabilizando
a produção de sínteres.
Apesar de possuir produção de sínter em diversas localidades
como Áustria, China, Turquia e Irlanda, é em Brumado (BA), na Mina
do Pombo, que fica a principal instalação da companhia, com produção de uma das melhores matérias primas do mundo para aplicações refratárias.
Contudo, a planta de concentração de magnesita foi identificada como o gargalo produtivo e um estudo foi realizado para o aumento de produtividade desta instalação. A rota, até então, contava
com quatro moinhos em circuito fechado com hidrociclones, seguida por deslamagem e flotação reversa.
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PROCESSOS
MAGNESITA (CONTINUAÇÃO)
O estudo realizado levou à modificação do circuito de moagem
da usina de tratamento de magnesita em Brumado. O circuito tradicional de moagem, fechado com hidrociclones, foi alterado para um
circuito estagiado, com moagem aberta, classificação em peneira
de alta frequência, e o oversize passando por uma remoagem.
Essa alteração foi avaliada em planta piloto, projetando um ganho de 27% de produtividade na planta industrial. Após a realização das modificações em Brumado, o ganho medido foi de 24%,
com potencial para melhora com algumas correções no processo.
Portanto, a alteração do circuito de moagem demonstrou excelente aderência ao minério estudado, levando ao aumento de produtividade e retirando o gargalo do processo na unidade de Brumado.

possuir minas em diversos países, como Áustria, China, Turquia, EUA

Autores: Matheus N. Moraes – pesquisador sênior, Paschoal
Bonadia Neto – gerente de tecnologia mineral, Cassandro F.
Matos – gerente de processos e qualidade, e Marcos P. S. Lima –
supervisor de tratamento de minério.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

foi feita uma campanha de amostragem e análise, onde os resulta-

e Brasil, a única operação de produção de cromita fica situada em
Santaluz (BA).
Mesmo com a baixa produtividade anual (8.000 t/ano), quando
comparada a outros empreendimentos minerários, essa unidade
possui importância única não só para a companhia, mas também
para a região, que tem na mineração sua principal fonte de geração
de emprego e renda.
A operação conta com uma mina a céu aberto e o processamento é realizado por um moinho em circuito fechado com peneira, circuito de espirais concentradoras e, por fim, mesas pneumáticas garantem o teor final do concentrado.
O projeto foi realizado em três etapas distintas. Primeiramente
dos foram utilizados para o cálculo do balanço de massas e modelamento do circuito de moagem. Em seguida, modificações no circuito foram simuladas e propostas de modificações foram
realizadas. Por fim, as modificações simuladas foram realizadas e os
ganhos quantificados.
Os estudos de otimização de processo realizados levaram a um
aumento de 38% na produtividade da planta de beneficiamento de
cromita em Santaluz. Esse fato associado a maior estabilidade do
processo e melhoria da qualidade, levaram a uma redução de custo
de mais de 15% na unidade, representando mais de R$ 1,5 milhão
por ano.
Esses resultados são muito relevantes para a unidade operacional. Com esta redução de custo foi viabilizada a exportação deste
produto para utilização como matéria-prima, garantindo assim a
sustentabilidade da operação.
Portanto, a RHI Magnesita não só continua trabalhando para
aumentar seu nível de verticalização, mas também demonstra sua
preocupação em desenvolver as unidades operacionais indepen-

Usina de processamento de cromita

Otimização da usina
de processamento de cromita

A RHI Magnesita é a maior produtora de refratários do mundo,
tendo como pilar estratégico desenvolver suas operações de produção de matéria prima, fortalecendo sua verticalização. Apesar de

dentes de sua localização e escala produtiva.
Autores: Matheus N. Moraes – pesquisador sênior, Adailton O.

Mota – supervisor de mineração, Andrey M. Garcia – gerente de
operações, Leandro Ferreira – coordenador da unidade, e Paschoal Bonadia Neto – gerente de tecnologia mineral.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

NEXA

Redução do teor de zinco no rejeito
a partir do uso de ciclones
e peneiras de alta frequência
A unidade Vazante (MG), propriedade da Nexa Resources, lavra
e beneficia minério de zinco (willemita). A partir de dezembro de
2011 a classificação do produto da moagem, que era realizada por
meio de ciclones, passou a ser feita através de peneiras de alta frequência. A substituição dos ciclones pelas peneiras trouxe diversos
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benefícios, entre eles a maior eficiência de classificação, redução da
carga circulante da moagem e como consequência, aumento de capacidade do circuito.
No entanto, em função da partição de água, a operação das
PAFs gerou um baixo percentual de sólidos no produto, prejudicando a performance da flotação.
Em função disso, teve início um trabalho de otimização visando
adequar o percentual de sólido do produto da moagem sem impactos negativos no circuito, como perda de capacidade ou de qualida-
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de. A investigação da melhor solução foi realizada através do software JKSimMet, que fez simulações combinando os equipamentos ciclone e peneira em série na moagem W. A partir da simulação foi realizado teste industrial com resultado positivo.
Além da adequação do percentual de sólido do produto da moagem para o valor ideal, houve aumento da capacidade do circuito e redução de 0,3% no teor de zinco do rejeito da flotação. A solução foi
padronizada e continua em operação mantendo ótimos resultados.

Autores: Flávia Vargas – engenheira de processos, Thiago Nunan –
gerente de processos, Maximiliano Ferreira – gerente de beneficiamento, e Wellington Gomes – engenheiro de processos.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

Ciclones 15''

Peneiras de alta frequência (PAFs)
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PROCESSOS
LEAGOLD
considerado para taxas de carregamento de ouro no carvão não
muito elevadas; já para taxas de carregamento de ouro mais elevadas requer vazões superiores a 4 bv/h.
O histórico de problemas do circuito de Fazenda Brasileiro apresentava tempo de ciclo elevado e baixa recuperação da eluição, obtendo um teor elevado do carvão descarregado (pós eluição), resultando em grande variabilidade nos teores de carvão descarregado,
quantidade de ouro no inventário elevado e baixa flexibilidade no
plano de produção da mina.
Base de cálculo padrão ganho real

Melhorias no circuito de eluição

Porém, com melhorias aplicadas, ganhos relevantes foram obtidos, como aumento da eficiência do processo de eluição de 75,4%
para 85,9%; reutilização da solução com redução de custo de rea-

Este trabalho apresenta melhorias adotadas no circuito de elui-

gentes R$ 287.487 no ano; aumento da flexibilidade do planeja-

ção Zadra sob pressão, trazendo ganhos diretos e indiretos para o

mento da mina; redução do tempo de eluição de 11 horas para 8

processo de beneficiamento do ouro de Fazenda Brasileiro Desen-

horas; flexibilidade operacional da área; redução do inventário de

volvimento Mineral, da Leagold Mining.
As principais variáveis do circuito de eluição são temperatura,
vazão, concentração de NaCN e NaOH no eletrólito, onde reduzem
o tempo de eluição e aumentam as taxas de recuperação consideravelmente quando estes parâmetros são otimizados. Entre as variáveis citadas a temperatura é o fator mais importante na eluição

ouro no circuito; menor perda de ouro na geração de finos; e maior
movimentação de carvão por mês e com aumento de 33 t em relação à média praticada. Apesar de movimentar maior massa de carvão não houve aumento na geração de finos além de reduzir o ouro
contido no inventário.

com cianeto de ouro em carvão ativado.
Portanto, operações com temperaturas elevadas requer aplica-

Autores: Antônio Venâncio do Rosário – gerente geral, Antonio

ção de pressões elevadas para manter a solução em fase líquida.

Amancio Filho – engenheiro de processos, Anderson Luiz Malagi

Quanto mais elevada for a vazão, proporcionará outro fator preponderante para eluições mais eficientes, e quanto mais elevada a
passada da solução no leito fixo menor tempo será de operação do
sistema.
Este parâmetro representa a vazão de eletrólito em metros cúbicos por hora divido pelo volume ocupado pelo carvão no interior
da coluna. Normalmente, projetos atuais de eluição Zadra sob pressão são dimensionados com taxas de fluxos entre 2 a 4 bv/h. Isso

– Damião Freitas de Araújo – supervisor de produção, Gabriel
Sapucaia dos Santos – gerente de planta, Handerson Alves Silva
– engenheiro de processos sênior, Idalmar Souza Teixeira – engenheiro responsável pela manutenção, e Elias do Nascimento
Zorzan – coordenador de engenharia de manutenção e projetos.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

YAMANA GOLD/JACOBINA

Recuperação de finos de carvão
A usina de processamento mineral da Jacobina Mineração e Comércio, da Yamana Gold, atualmente tem capacidade nominal instalada de 6.500 t/dia. O processo envolve as seguintes atividades: britagem do minério em três estágios; moagem e classificação do
minério britado; concentração gravimétrica do ouro grosseiro; lixiviação em solução de cianeto por meio de tanques agitados; adsorção do ouro em carvão ativado; eluição (dessorção) do carvão rico;
e recuperação do ouro em cubas eletrolíticas.
Uma ação de reforma da peneira de classificação de carvão
permitiu a melhoria na eficiência do processo. Já a construção de
sistema de decantação, classificação e desaguamento na área de
desorção, resultou na classificação de finos de carvão e material or-
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gânico do processo, assim separando material de resíduo e carvão.
A construção de duas peneiras estáticas possibilitou a classificação e retirada de finos de carvão. A disponibilidade de recipiente
para coleta de finos de carvão no final do processo representou
controle de finos de carvão gerado em cada turno medido e estocado em bags.
Por fim, a construção de processo de decantação e filtragem
tem como resultado projetado retenção do carvão ultrafinos com
granulometria abaixo de 0,60 mm.
Autor: Raimundo Jeronimo S Carvalho.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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MINA SUBTERRÂNEA
FERBASA

Metragem anual a ser perfurada para cada método

Utilização do método
raise boring na abertura de face
livre em mina subterrânea
O trabalho apresenta um comparativo entre dois métodos de
abertura de faces livres (slots) para desmonte em leques: o método
tradicional drill and blast, utilizando perfuração in the hole (ITH),
versus o método raise boring.
Os testes foram realizados na Mina Ipueira, pertencente ao grupo Ferbasa, localizada no município de Andorinha, norte do estado
da Bahia. Os métodos sublevel caving e sublevel open stopes, utilizados na Mina Ipueira, demandam perfuração ascendente e sequenciamento de lavra em recuo, tendo como característica a abertura
do slot, crucial para o sucesso inicial da atividade de extração.
Atualmente em uso, o processo drill and blast acarreta baixa
produtividade e rendimento, desvios de perfuração, eventual necessidade de retorno ao local para carregar e detonar alguns furos e
possibilidades de insucesso no alcance ideal da altura da face livre.
Diante desta problemática, a equipe técnica da companhia conduziu, durante oito meses, diversos testes com uso do equipamento
raise borer, resultando em vinte e um slots abertos, tornando possível mensurar as vantagens e desvantagens desta metodologia. Os
resultados obtidos demonstraram uma redução em torno de 60%
na mão de obra e de 48% nas horas programadas.
Diante das melhorias obtidas e de um ganho na ordem de 64%
nos custos operacionais, foi elaborada uma análise técnico-econô-

mica sugerindo a substituição do método atual (drill and blast) pelo
método raise boring. Adicionalmente, observaram-se ganhos qualitativos, tais como maior segurança operacional, possibilidade de
uso em resgates e menor geração de ruído e poeira.
As atividades da mineração subterrânea demandam grande tecnologia. Isso significa por vezes a realização de grandes investimentos. Portanto, é fundamental que haja um estudo bem detalhado
antes de qualquer tomada de decisão.
O processo de tomada de decisão para mudança no método de
abertura de face livre envolve a análise de diversos fatores, levantamento de dados operacionais, de custos e de segurança, além de
elencar os ganhos qualitativos advindos do novo processo.
Com a necessidade de redução de custo, a adoção da tecnologia de perfuração por raise borer tornou-se bastante promissora,
uma vez que ela traz consigo ganhos significativos na redução dos
gastos de abertura da face livre, aumento de produtividade e rendimento, garantia de abertura em menor tempo, flexibilidade em um
possível aumento de produção, maior segurança operacional, menor geração de ruído e poeira.
Diante dos benefícios esperados, existem ainda fatores intangíveis, como a possibilidade de uso em resgates, no caso de desmoronamento onde possa a ocorrer a perda de acesso em um subnível
ou galeria.
Considerando o estudo prático realizado ao longo de oito meses, que foi exposto neste artigo, pode-se concluir que o uso de um
equipamento tipo raise borer para abertura de faces livre é altamente recomendado.
Autores: Álvaro Vinicius Alves da Silva, Gustavo Brenno Sousa
Souto, Laércio Cavalcante Morais, Homero José Loureiro
Sarmento e Aarão de Andrade Lima.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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MINA SUBTERRÂNEA
YAMANA GOLD/JACOBINA

Redução nas falhas de energia
na mina no subsolo

No ano de 2017, a planta de Jacobina, da Yamana Gold,
possuía 49 subestações móveis e fixas em todo seu complexo de minas, demandando uma potência média instalada de
6,22 MW e enfrentando um problema de 76 horas mensais
de paradas elétricas com seu desenvolvimento em crescente
expansão.
Com o objetivo de reduzir as falhas e melhorar a confiabilidade do sistema elétrico, a Gerência de Manutenção de
Mina resolveu patrocinar este Projeto 6 Sigma.
Pelo fato da maior oportunidade de ganho estar em problemas relacionados à lavra (perfuração vertical), o tema tornou-se foco principal da mineradora. Existe possibilidade de
ganhos não mensuráveis intrínsecos a condições de segurança operacional, que podem ser obtidos na redução falhas elétricas no caso de redução das falhas do sistema rádio comunicação e de ventilação.
As estratégias utilizadas foram levantar as causas mais
recorrentes e impactantes que levam às falhas elétricas no
fornecimento de energia à mina.
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Assim, implementou-se uma inspeção na rede compacta
e convencional, de forma visual e termográfica, e conseguiu-se identificar previamente alguns pontos quentes na rede e
atuar de imediato antes de ocorrer a falha e parada geral
nas minas.
Estes componentes principalmente garantiam o equilíbrio entre as fases e o mensageiro da rede compacta, que
apesar de ser protegida, não isola plenamente o cabo, e
pode entrar em curto caso os cabos venham a se entrelaçar.
Como alternativa para reduzir a falha em painéis relativas
a pinos de conexão da tomada, isoladores, chaves de fim de
curso e demais componentes do circuito de comando, a
equipe técnica da oficina realizou uma força tarefa em conjunto com a equipe de campo, retirando os mesmos das
frentes de serviço, realizando manutenções e melhorias, deixando sempre um painel liberado para a equipe de campo
instalar nas frentes e realizar continuamente a permuta dos
painéis.
Autor: Carlos Teixeira de Andrade Neto.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
RIO DESERTO

Redução de custo e aumento de disponibilidade
dos equipamentos com foco nos pneus
Na Mina 101, uma das unidades de extração da Indústria Carbonífera Rio Deserto,
percebia-se grande dificuldade relacionado à baixa disponibilidade e paradas de produção decorrente das trocas de pneus, assim como ao alto custo com consertos e
aquisição de pneus.
Com o intuito de identificar a causa raiz do problema foi proposto um cheklist para
levantamento dos motivos das substituições realizadas em subsolo.
Devido aos avançamentos feitos em subsolo, alguns materiais metálicos acabam
sendo deixados pelo solo como: pedaços de eletrodos, pequenas sucatas, parafusos e
pregos usados, entre outros. Como os equipamentos precisam trafegar por esses locais, as chances de furar os pneus são grandes.
Os tratores são responsáveis por abastecer a mina com insumos, e são de extrema
importância para o bom andamento e continuidade da produção. Portanto, quando
estes equipamentos paravam por causa de pneu furado, várias equipes acabavam sendo prejudicadas porque os seus suprimentos demoravam mais tempo para chegar.
Além dos tratores, existem outros equipamentos de apoio com pneus: minicarregadeiras, LHD’s e Hauler, os quais também são de extrema importância para o andamento
dos trabalhos no subsolo, e que quando tinham os pneus furados, também atrasava.
Quando os pneus dos shuttle-cars furam por causa do óleo lubrificante, gera perda
de produtividade ou até mesmo a parada total da produção, dependendo do local em
que o shuttle-car para, pois este pode interromper o tráfego do outro shuttle-car.
É realizada a troca dos pneus das máquinas (em casos de avarias) e são feitas as manutenções dos pneus em empresas terceirizadas.
Tendo em vista solucionar o problema, este projeto propõe diminuir consideravelmente as paradas de produção e de equipamentos pelo motivo de pneus furados. A
proposta surgiu de colaboradores das Empresas Rio Deserto, a partir do Programa de
Inovação e Qualidade (PIQ).
Com a realização do estudo, observa-se que as alterações apresentaram resultados
importantes para o processo de mineração, trazendo vantagens, como redução da
mão de obra dos mecânicos na substituição de pneus, podendo ser realizados outros
serviços de manutenção preventiva; redução dos custos com consertos de pneus em
empresas terceiras; redução das paradas de máquinas, ou seja, aumento da disponibilidade das mesmas, entre outros.
Autores: Adilmar da Silva - mecânico, Alexsandro Heerdt - mecânico, Jeferson
Bittencourt – técnico em mecânica, Jefferson Rodrigues – mecânico, Rauan Martins – servente de superfície, Fabio Vanzeloti da Rosa – gerente de mina, e Geovane Rosso Felipe – coordenador de manutenção mecânica.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
ANGLO AMERICAN

Escaneamento térmico evidenciando a diferença entre 2 moinhos na mesma condição operacional

Rotina preditiva por termografia
infravermelha define vida útil
de revestimentos de moinhos

intervenções.
A prática já gerou ganhos significativos na eficiência dos revesti-

O trabalho aborda os resultados obtidos com implantação de

mentos dos moinhos de bolas e vertmill. Com a aplicação dessas

novas rotas preditivas de termográfia infravermelha, na rotina de

novas rotinas de termografia infravermelha na área dos moinhos,

manutenção dos equipamentos de moagem do projeto Minas-Rio

está se tendo vários resultados positivos.

da Anglo American. Neste projeto, propõe-se utilizar esta tecnolo-

Na moagem primária conseguiu-se ganhos significativos na efi-

gia para introduzir maior confiabilidade quanto as condições reais e

ciência dos últimos dois revestimentos, que foram monitorados e

atuais da saúde dos equipamentos, focando na busca da maior efi-

trocados conforme condição termográfica.

ciência operacional dos equipamentos e componentes de desgaste,

Já na moagem secundária, obteve-se um aumento de perfor-

onde através desta análise pode-se tomar uma decisão mais asser-

mance do revestimento em 8% no último ciclo de troca, e espera-se

tiva, quanto ao momento ideal para a intervenção e ao grau de

reduzir o número de intervenções anuais em 20% a priore, saindo

desgaste e integridade do equipamento.

dos atuais 32 para 25 com a utilização dessa rotina.

Os relatórios divulgados procuram demonstrar para a equipe
de planejamento e execução o grau de criticidade e urgência para a
intervenção no equipamento monitorado, de forma a ter tempo hábil para mobilização de recurso. Os resultados obtidos sinalizam
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Autores: Ricardo Oliveira Coutinho – engenheiro metalurgista,
e Marlon Fábio Marques Lino – técnico de manutenção preditiva.
O trabalho completo está disponível no site
www.revistaminerios.com.br
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Liebherr Mining atende exigências
da mina do futuro

A Liebherr apresentou na Bauma 2019, realizada em abril em
Munique, na Alemanha, um duo de máquinas montadas para atender às exigências das minas do futuro: a R 9200 E e o T 236.
Funcionando em conjunto, a escavadeira R 9200 E e o caminhão T
236 reduzem emissões de gases e a poluição sonora de qualquer
operação de mineração. A R 9200 E na configuração de implemento
shovel pode facilmente encher um T 236 em cinco passagens, uma
combinação perfeita para aumentar a produtividade em escala, segundo a marca alemã.
A R 9200 E foi projetada para suportar todos os requisitos da
indústria de mineração. Com uma potência nominal de 850 kW
(1.139 HP), a R 9200 E elétrica de 210 t equilibra desempenho e
consciência ambiental.
O equipamento possui maior ciclo de vida do motor e redução
de até 25% nos custos de manutenção em comparação com uma
escavadeira a diesel. Para reduzir a corrente de partida, todas as escavadeiras elétricas Liebherr Mining estão equipadas com autotransformadores de partida para evitar quedas na rede elétrica da
mina ao iniciar a escavadeira.
Além disso, a Liebherr oferece uma bobina para cabos opcional
para todas as escavadeiras de acionamento elétrico. Esse conceito
oferece maior mobilidade à máquina e economia de mão de obra
no local, pois não é preciso mover o cabo. A bobina para cabos é
totalmente autônoma e tem uma capacidade de 245 a 300 m, dependendo do tipo de escavadeira.
Já o caminhão de mineração T 236, um diesel-elétrico de 100 t,
capitaliza décadas de comprovada experiência em tecnologias de
caminhões fora da estrada. O T 236 se beneficia das inovações do
sistema elétrico de tração Liebherr com a introdução do sistema de
tração Litronic Plus Generation 2 AC verticalmente integrado.
O T 236 executa o trabalho com tração contínua para maximizar a
velocidade em inclinações, de acordo com a marca.
Todos os componentes desse caminhão foram projetados e
construídos para atuar nas condições de mineração mais extremas e
resistir a elas. Como resultado, os caminhões Liebherr possuem intervalos de reparos de componentes mais longos, o que permite
economizar tempo e dinheiro.
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Mascarenhas Barbosa Roscoe
celebra 85 anos

A Mascarenhas Barbosa Roscoe (MBR) comemora, em abril deste ano, os seus 85 anos de atividades, o que a torna a empresa mais
antiga no setor de construção civil de Minas Gerais.
Para sua história, a construtora pode se orgulhar das grandes
obras realizadas nas mais diversas regiões brasileiras, para órgãos
públicos e empresas privadas, nos setores industrial, siderúrgico, de
arte especiais e saneamento.
Dentro dessa longa trajetória, a Mascarenhas buscou sintonizar-se com o mercado globalizado, que exige das organizações o treinamento constante de seus colaboradores, o relacionamento de
parceria com fornecedores, a excelência no atendimento aos clientes e o respeito ao meio ambiente.
Entre seus principais clientes estão a Vale, Hydro Alunorte, ArcelorMittal Mineração Rio do Norte, CST, Grupo Votorantim, Açominas, MBR – Minerações Brasileiras Reunidas, Samarco, Fiat, Usiminas, Unifi, Lafarge, Mercedes Bens, DER e DNIT, além de diversas
prefeituras de todo o país.
Para essas empresas, a MRB realizou serviços de engenharia,
obras civis, infraestrutura, fundações, estruturas de concreto, terraplenagem, pavimentações, obras de arte, drenagem, urbanização e
revitalização.
“Ao longo de seus 85 anos de existência a MBR atuou em quase
todos os segmentos da engenharia de construção e eles trouxeram
muitos aprendizados para a empresa”, conta Luiz Fernando Pires, diretor-presidente da MBR.
O setor minero-industrial tem, no entanto, um destaque especial
para a MBR porque a empresa nasceu e cresceu a partir de Minas Gerais, onde a mineração no país se desenvolveu e a companhia teve participação nesse processo.
Luiz Fernando aponta que outros setores no estado também se desenvolveram em função da mineração, como o têxtil, siderúrgico e automobilístico, os favorecendo nos projetos realizados para o mercado.
“Em todos estes setores aprendemos a trabalhar com segurança, preservação da vida e saúde dos envolvidos, com qualidade, planejamento e melhoria de processos para cumprir prazos e custos”,
afirma.
Entre os grandes diferencias da Mascarenhas Barbosa Roscoe
está o compromisso de entregar ao cliente o que foi contratado,
respeitando as cláusulas contratuais, as leis do país, as pessoas envolvidas e todos os participantes do empreendimento, assim como
a sociedade onde a empresa atua.
“A MBR tem buscado trabalhar sempre cumprindo com os compromissos firmados, em obediências aos contratos, respeitando e
buscando sempre o ganha-ganha nas relações, sem favorecimentos
ou vantagens indevidas”, conta o diretor-presidente.
Para o futuro, o executivo avalia que o aprendizado é um desafio permanente. “Por isso, temos que investir sempre na formação
das pessoas, em métodos, processos, equipamentos e novas tecnologias. Os desafios não param, a competição é permanente e cada
dia mais acirrada”, finaliza.
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Soluções de engenharia
para eliminar rejeitos

O descarte e armazenamento de rejeitos de minas vem criando
manchetes de jornais em todo o mundo. Cada vez mais a indústria
reconhece que os rejeitos devem ser gerenciados de uma maneira
que proteja o meio ambiente. Boas práticas comerciais também fazem sentido nos negócios, afirma Adam Holland, gerente de Desenvolvimento para Mineração da CDE.
Embora os problemas de segurança em torno dos rejeitos de minas estejam bem documentados e devam ser a principal prioridade, o
que talvez seja menos conhecido é que os rejeitos de minas contêm
um valor considerável.
A chave para desvendar esse valor está na recuperação das frações finas de rejeitos de minério ou o reaproveitamento de resíduos
em materiais de construção valiosos; e a solução, em última análise, é
evitar a necessidade de barragens de rejeitos.
A CDE, que tem mais de 30 projetos na América Latina, tem
como objetivo proteger, preservar e revigorar o meio ambiente usando os métodos mais sustentáveis.

Inox aumenta produtividade
na mineração

A Aperam South America apresentará suas soluções e aplicações
de aço inoxidável para o setor de mineração. A empresa mostra aos
participantes do Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta
como o inox proporciona melhoria de processos, produtividade e redução de custos, além de diminuição no peso dos equipamentos.
“O aço inoxidável obtém ótima performance na mineração, a
exemplo de outros setores que precisam de materiais resistentes à
corrosão, desgaste e com os menores custos de manutenção possíveis”, diz Roberto Guida, gerente Executivo de Marketing da Aperam.
O aço inox aplicado em equipamentos de mineração apresenta
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Como resultado, projetou novas soluções para processar materiais antes considerados rejeitos ou resíduos de minas - trabalho que
faz da empresa reconhecida como pioneira de uma nova era no gerenciamento de resíduos de minas.
Essa experiência mostra que a boa notícia é que as barragens de
rejeitos podem ser reabilitadas. Mais há, ainda, um valor significativo
a ser recuperado ao utilizar esse processo.
Atualmente, os avanços no processamento por via úmida desempenham um papel crucial na eliminação de barragens de rejeitos e,
em particular, no desenvolvimento da CDE de soluções de gerenciamento e beneficiamento de rejeitos modulares sob medida.
Há muito para demonstrar os benefícios positivos que as operações de mineração podem trazer para a economia local, transformando resíduos de mineração em fluxos de receita ou materiais para uso
na reabilitação ambiental.
Tomemos, por exemplo, os projetos da CDE em Minas Gerais,
onde - antes da curva de recuperação e remediação de rejeitos na região - a empresa desenvolveu um sistema de desaguamento para reabilitar uma barragem de rejeitos, utilizando os sólidos recuperados
em remediação de solo e fabricação de tijolos.
O projeto empregou seis unidades de lavagem CDE EvoWash
para desidratar 30.000 toneladas por mês de materiais que foram armazenados como um produto seco. Dois bancos de ciclones reduziram 30% da massa enviada ao filtro-prensa, com os bolos resultantes
usados na
 composição do solo e no fabrico de tijolos para estradas.
Esta solução de processamento úmido modular feita sob medida
permitiu que 45.000 toneladas de material fossem desviadas mensalmente da barragem de rejeitos do cliente.
Em suma, embora a gestão de rejeitos sustentáveis seja uma necessidade para proteger o meio ambiente e atender cada vez mais à
legislação ambiental, tecnologias inovadoras e sistemas de recuperação de rejeitos modulares contribuem para o bom senso comercial e
abrem novos fluxos de receita para os clientes.
Gestão sustentável e responsável de minas e rejeitos é um cenário ideal para todos.
grande resistência ao desgaste por corrosão e abrasão, proporcionando um aumento da vida útil de peças e componentes de máquinas de duas a três vezes em comparação ao aço carbono comum.
Pode ser usado em peneiras, chutes, lavadores, chapas expandidas e
diversos outros equipamentos. É a solução ideal para melhorar a performance do setor, reduzir as paradas para manutenção e aumentar a
vida útil dos equipamentos.
A planta industrial da Aperam, localizada em Timóteo, Minas Gerais, conta com dois altos-fornos que utilizam apenas carvão vegetal,
como energia renovável, evitando a emissão de 700 mil toneladas de
CO² na atmosfera. O aço inox da Aperam é um aço verde pois é produzido com energia limpa e 100% sustentável.
A Aperam South America é uma produtora integrada de aços
inoxidáveis, elétricos e carbono especial. A partir de uma gestão baseada nos valores liderança, inovação e agilidade, consolida-se como
líder no mercado brasileiro em seu segmento.
Sua planta industrial, localizada em Timóteo, possui capacidade
produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano. Em sua
trajetória de mais de 70 anos, a empresa possui amplo portfólio destinado a segmentos como automotivo, construção civil, energia,
transportes, linha branca, utilidades domésticas e saúde.
Desde 2011, a planta integra o Grupo Aperam composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica cuja capacidade
instalada alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano.
Atenta às necessidades do mercado, a Aperam oferece solução global e produção local.

Viva o progresso.

Soluções inovadoras Liebherr para Mineração
Tecnologias inteligentes integradas reduzem o custo total por tonelada
Design inteligente para aumentar o tempo de atividade e a confiabilidade
Alta produtividade e eficiência através do gerenciamento inteligente de energia
Design ergonômico para operação e manutenção seguras e fáceis de usar
Suporte focado no cliente durante todo o ciclo de vida do equipamento
Foco contínuo da Liebherr para reduzir o impacto ambiental em todos equipamentos

www.liebherr.com.br
info.lbr@liebherr.com

