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TRADIÇÃO DE 11 ANOS - A cultura de redução de custos se consolida nas minas e plantas e a 
busca de novos patamares de produtividade agora conta com uso crescente de automação. É neste 
cenário que a revista Minérios & Minerales estará realizando o 11º Workshop OPEX 2020 --Redução 
de Custos na Mina e Planta, em 5 e 6 de Maio de 2020, em Belo Horizonte, MG.

PROGRAMAÇÃO - Durante dois dias, as equipes técnicas e gerenciais das 200 Maiores Minas 
Brasileiras farão intercâmbio de suas experiências de sucesso na busca de menores custos, otimiza-
ção de processos e maior produtividade, em parceria com os fabricantes, fornecedores e prestado-
ras de serviços especializados - através de cases reais de aplicação inclusive com novas abordagens e 
tecnologias como automação e IoT.

AGENDA - Maximizar o uso dos ativos existentes ainda é a prioridade. Manutenção industrial 
centrada na confiabilidade; Softwares dedicados a gestão de processos; Detecção preventiva de 
anomalias - vibração e temperatura, para eliminar paradas não programadas; Lubrificação.

Perfuração e desmonte com explosivos; Cominuição (britagem + moagem) com foco no consumo de 
energia; Processos: flotação, separação gravimétrica, etc. e o uso crescente de Automação; Sistemas 
de correias transportadoras;  Gestão de frota móvel; Combate à corrosão; Reuso de água; Menor 
consumo de energia.

Tratamento de rejeitos para empilhamento a sêco;  Reforço e desativação de barragens de rejeito.

Comitê Coordenador: A agenda é organizada pelo Comitê Coordenador, que reúne os programas 
e projetos de sucesso realizados por mineradoras que forem eleitos pelo Júri Independente 
do 22º PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA MINERO-METALÚRGICA , e os cases dos fabricantes 
e fornecedores – sempre baseados em aplicação real de tecnologia na mina ou planta.

TEMÁRIO
As minas ampliam uso de automação

e as plantas ingressam na era Indústria 4.0
Premiação do 22º Prêmio de Excelência 

da Indústria Minero-Metalúrgica 
da revista Minérios & Minerales  

está programada para às 18h 
de 5 de Maio de 2020, 1º dia do workshop, 

às 18h, no auditório de palestras.

MRN - Mineração Rio do Norte • Anglo American • CMOC • Magnesita 
Hydro • Nexa Resources • Largo Resources / Vanádio de Maracás • Jacobina Mineração 

Kinross • Vale • Imerys • Rio Deserto • Mineração Apoena • J. Mendes 
Herculano Mineração • Mosaic • Usiminas Mineração • Ferbasa • Leagold 

Alcoa Juruti • CSN Mineração • Arcelor Mittal • Mineração Vale Verde

MINERADORAS QUE PARTICIPARAM 
DAS PALESTRAS EM 2019 (AUDITÓRIOS 1 E 2)



Espaço de Networking 
Estandes prontos para uso estão disponíveis para empresas interessadas. 

Neste espaço são servidos os coffee breaks do workshop 
e o coquetel da solenidade de premiação do 

22º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalurgica 2020.

Premiação do 22º Prêmio de Excelência 
da Indústria Minero-Metalúrgica 
da revista Minérios & Minerales  

está programada para às 18h 
de 5 de Maio de 2020, 1º dia do workshop, 

às 18h, no auditório de palestras.

PATROCINADORES 2019

Informações - tel. (11) 38958590  e-mail comercial@m3editorial.com.br
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Como editores da revista O Empreiteiro há 
mais de cinco décadas, acompanhamos - muitas 
vezes in loco - a trajetória da engenharia brasi-
leira que dominou com segurança as técnicas 
de construção das barragens das hidrelétricas.

Os primórdios dessa história remontam à usi-
na de Paulo Afonso, iniciada em 1949 no rio São 
Francisco, na Bahia, quando uma caverna gigan-
tesca foi escavada no canyon.  Ela teve a missão 
estratégica de fornecer energia para o desenvol-
vimento do Nordeste.

Esti vemos em Ilha Solteira, no Estado de São 
Paulo, onde se empregou pela primeira vez es-
camas de gelo na mistura do concreto a ser lan-
çado na barragem, para combater o calor de hi-
dratação; visitamos o canteiro de obras de 
Tucuruí, a maior hidrelétrica então erguida na 
Amazônia; e para coroar essa trajetória, teste-
munhamos a construção de Itaipu — a usina de 
maior capacidade média de geração no mundo, 
de 12.600 MW, superando a Três Gargantas, na 
China, embora a capacidade nominal desta fos-
se superior.

Eis que por circunstâncias não inteiramente 
identi fi cadas ainda, ocorre a tragédia do rompi-
mento da barragem de rejeitos de Fundão, e 

E D I T O R I A L

dois anos depois, repete-se a ruptura em pro-
porções muito maiores na de Brumadinho, am-
bas em Minas Gerais. 

Por mais dolorida a lembrança das perdas em 
vidas humanas, enquanto as investi gações das 
causas prosseguem, a engenharia se obriga a 
voltar para a urgência em elevar o padrão de 
monitoramento das barragens de rejeito exis-
tentes e dimensionar os trabalhos de reforço 
das estruturas sob condições de risco e sua 
eventual desati vação.

Podemos afi rmar com segurança que tais ta-
refas são inteiramente compatí veis com a capa-
citação das empresas de engenharia operando 
no País. As tecnologias de monitoramento em 
tempo real - via radar, scanner e instrumentos - 
estão prontamente disponíveis de fornecedores 
como Leica/Hexagon e Maptek. 

Empresas de consultoria já divulgaram que 
podem simular os danos em caso de rompimen-
to de barragem, permiti ndo que se projetem 
obras que possam miti gar os impactos. Quanto 
às obras de reforço ou desati vação, as proprie-
tárias dessas barragens de rejeito precisam to-
mar a decisão de executá-las — e como viabili-
zar seus custos, que afi nal é a questão crucial.

Empresas projeti stas devem ser 
convocadas para os estudos e fi r-
mas especializadas em geotecnia 
e fundações podem executar as 
obras específi cas. Será preciso 
ainda erguer novas edifi cações 
para realocar famílias que habi-
tam em áreas de risco imediato.

Às agências governamentais, 
cabe fi scalizar os trabalhos. A de-
mora em tomar a decisão em re-
forçar ou desati var as barragens 
de rejeito multi plica os riscos po-
tenciais dos danos em caso de 
ruptura. Não existem razões téc-
nicas para não fazer.

Reforçar ou desativar barragens de rejeito: 
não há razões técnicas para não fazer
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O ENDUR é um aço inoxidável de baixo 
custo e alta resistência mecânica com 
dureza nominal de 300 HB. Visite o nosso 
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Os episódios de subsidência em Maceió (Pinheiro/Mutange/Bebedouro): 
Como entender esse fenômeno com modelo 

geológico para  prevenir riscos futuros

No mês de fevereiro de 2018, rachadu-
ras foram observadas em imóveis no bairro 
de Pinheiro na cidade de Maceió (AL), sen-
do que no mês de março do mesmo ano 
ocorreu um evento sísmico (tremor) com in-
tensidade 2,4 na escala Richter, assustando 
a todos. Um ano depois, novas rachaduras 

surgem nos bairros de Bebedouro e Mutange (vizinhos a Pinheiro).
Uma equipe técnica do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) 

foi convocada para identi fi car e caracterizar quais os possíveis fenô-
menos de natureza geológica causadores dos abati mentos de ter-
renos (subsidência) e rachaduras em residências na região afetada.

O resultado dos estudos realizados pela SBG-CPRM divulgados 
conclui:
1. “Está ocorrendo desestabilização das cavidades provenientes da 
extração de sal-gema... provocando subsidência e deformações em 
superfí cie em parte dos bairros Pinheiro, Mutange e Bebedouro, 
Maceió-AL”
2. “No bairro Pinheiro, ...... a instabilidade do terreno é agravada pe-
los efeitos erosivos provocados pelo aumento da infi ltração da água 
de chuva em plano de fraturas/falhas preexistente. Este processo 
erosivo é acelerado pela existência de pequenas bacias endorreicas, 
falta de uma rede de drenagem pluvial efeti va e de saneamento bá-
sico adequado”.
Fonte: htt p://www.cprm.gov.br/imprensa/pdf/relatoriosintese.pdf

Como consequência, as ati vidades na mina e na planta que pro-
duz soda causti ca, PVC, ácido clorídrico, cloro, entre outros, foram 
paralisadas.

A seguir, uma abordagem para compreender esse fenômeno:

Contexto Geológico-Estrutural 
dos depósitos de Evaporitos (sal-gema)

Sal-gema é denominação para ocorrências de halita (NaCl) na 
natureza na forma de estratos (camadas sedimentares) ou domos 
(diápiros), em sequências evaporíti cas comuns nas bacias da mar-
gem conti nental brasileira, associadas ao episódio de migração con-
ti nental divergente em estruturas do ti po graben ou, de outra for-
ma, bacias confi nadas (“endorreicas”) controladas por sistemas de 
falhamento em regime distensivos (falhas normais), desenvolvidas 
em tempos geológicos de extrema aridez para permiti r a concentra-
ção de sais por evaporação.

O infl uxo de novas águas oceânicas necessariamente deve ser 
restrito para permiti r uma realimentação da bacia, com aporte de 
metais, para o desenvolvimento das camadas de evaporitos. Na me-
dida em que as concentrações (salinidade) aumenta, a sequência 
de deposição normal pela ordem decrescente de solubilidade é: (i) 
precipitação de calcário, (ii) gipsita e (iii) sais solúveis (pela ordem: 

halita (KCl), silvinita (KCl+NaCl), silvita (KCl) e carnalita (KMgCl3).
Fato relevante relacionado a depósitos de sal-gema: (i) esti lo es-

trutural extensional/falhas normais e (ii) bacias (graben) limitadas 
por falhas normais (Figura 1).

A Figura 2 mostra um croqui esquemáti co concebido para uma 
bacia costeira, mostrando uma alternati va possível de passagem 
restrita para águas oceânicas (infl uxo & refl uxo), para permiti r que 
o processo de evaporação deposite seleti vamente sais solúveis (ha-
lita, silvita etc.).

Métodos de Lavra de Sal-Gema
A extração de sal-gema para camadas de minério com grandes 

espessuras e profundidades acima de 500 metros uti liza poços de 
produção convencionalmente chamado de dissolução subterrânea, 
através de poços isolados ou interconectados.

O esquema de poço de produção de sal-gema é mostrado na 
Figura 3.

Inicialmente, realiza-se uma perfuração com sonda rotati va – di-
namômetro 12 1/5” -  até a base do minério (sal-gema). Em segui-
da, faz-se o revesti mento com coluna de aço-carbono até o topo da 
camada mineralizada, com pequeno avanço na camada de minério, 
sendo que o espaço anelar entre a parede do poço e o revesti mento 
é cimentado. 

Após esse procedimento são inseridos tubos de injeção (diâme-
tro menor, seta azul na Figura 3) e produção (diâmetro maior, seta 
vermelha, saída de salmoura), os quais são suspensos e seguros na 
superfí cie, o que permite arranjos adequados para o desenvolvi-
mento da lavra (gerando cavidades/cavernas cujas dimensões cres-
cem na medida em que a produção se desenvolve). 

A solução técnica para controlar a dissolução do minério na 

C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

Mas não paramos por aqui. Nossa vitalidade 
possui um brilho raro. O brilho nos olhos de 
quem quer alçar voos ainda mais altos. 

Saiba mais em:
www.aga185anos.com.br

A AngloGold Ashanti comemora 185 anos de um legado precioso. Essa é a prova 

de que o passar do tempo traz ensinamentos inestimáveis. Não é por acaso que 

somos a indústria mais longeva do Brasil: depois de tantos anos, sempre tendo a 

SEGURANÇA como primeiro valor, adquirimos experiência o suficiente para atuar 

com RESPEITO às PESSOAS, compromisso com o MEIO AMBIENTE, parceria 

com as COMUNIDADES, em constante busca pela EXCELÊNCIA.

Lívia Blom Figueiredo,  
Raul Blom Lana Figueiredo  
e Frederico Lana Figueiredo.  
Ele trabalha em Crixás (GO). 
Ela, em Nova Lima (MG). 
Destinos que se cruzaram  
na AngloGold Ashanti e 
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C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

zona de contato com a cobertura estéril é injetar óleo combustí vel 
pesado, com densidade menor que a salmoura (minério), o que, 
teoricamente, minimiza o efeito da dissolução na parte superior da 
cavidade/caverna (funciona como um colchão protetor no teto da 
caverna), induzindo o desenvolvimento da lavra horizontalmente 
em direções ortogonais ao eixo dos furos de injeção e produção (Fi-
gura 3).

O solvente uti lizado é água doce captada em represas construí-
das (superfí cie) e/ou poços tubulares perfurados em aquíferos (sub-
-superfí e) que, por sua vez, é injetada sob pressão (temperatura am-
biente), mas que – devido ao gradiente geotérmico – chega na base 
do tubo com temperaturas próximas a 50o C (profundidades entre 
900 m e 1.200 m correspondente à posição dos níveis mineralizados 
na bacia evaporíti ca de Maceió). Esse aumento de temperatura me-
lhora a capacidade da água como solvente na mina.

Para acompanhar a evolução da geometria das cavernas resul-
tantes em decorrência do processo de lavra, uti liza-se o “Sonar Cali-
per” que permite gerar informações sobre o tamanho e a forma das 
cavernas em cada poço de produção de salmoura.

A Figura 4 é um esquema modifi cado de mapa apresentado em 
tese de doutorado (Florêncio, C.P., 2001 – USP) indicando a localiza-
ção de 25 furos em produção no ano de 2001, distribuídos em área 
com aproximadamente 2 km de extensão por 1 km de largura (esse 
cenário hoje, certamente é diferente e deve ser atualizado).

Observando a distribuição desses 25 furos (em produção no ano 
de 2001) e considerando que a distância entre furos de produção é 
de 200 metros (ou próximo), há uma linha de furos que acompanha 
o limite leste da Lagoa Mundaú distribuídos ao longo de uma linha 
numa extensão de aproximadamente 1000 metros (Figura 4).

Então, isso posto, algumas perguntas surgem visando a com-
preender os episódios de subsidência (abati mentos) de terrenos na 
superfí cie, evidenciada por rachaduras de paredes de moradias e 

crateras em vias asfaltadas:
1. Qual é a dimensão (ou extensão) das cavernas produzidas 

pela lavra de sal-gema considerando todos os furos que produzem 
(e produziram) salmouras desde o ano de 1967, e o tempo de cons-
trução dos primeiros furos de produção?

Isso representa quase 50 anos de extração de salmouras e certa-
mente deve jogar luz sobre o problema socioambiental, no senti do 
de esclarecer o signifi cado de eventuais colapsos de tetos de caver-
nas em setores mineralizado com até 200 m de espessura, posicio-
nados entre as cotas 900 m e 1200 m (segundo Amaral, A.J.R. & 
Cabral de Melo, P.R., 1984).

2. No caso de colapso do(s) teto(s) de cavernas (produzidas 
pela extração de salmouras pelo método da dissolução subterrâ-
nea), qual é o refl exo desse(s) episódio(s) de acomodação numa 
pilha de sedimentos com 1000 metros de espessuras?

3. Existe registro sismológico de outros eventos sísmicos 
além do que foi registrado com 2,4 graus na escala Richter no mês 
de março 2019?

Bons argumentos para responder a boa parte dessas pergun-
tas (e outras) serão encontradas em modelo geológico, concebido 
a parti r de dados validados por controle de qualidade rígido pro-
duzidos em campanhas de sondagem, e geofí sica desde a fase de 
exploração (descoberta/desenvolvimento) até a fase de produção.

As conclusões publicadas pela ANM/CPRM são consistentes, 
porém é fundamental olhar com atenção a base de dados uti lizada 
para a elaboração do modelo geológico, que sustenta os argumen-
tos publicadas pela auditoria realizada.

A natureza não “sofre” com intervenções decorrentes de ações 
antrópicas, o que ocorre é uma adaptação natural como resposta a 
essas intervenções, o que, de alguma forma, certamente traz conse-
quências para a qualidade de vida hoje e no futuro.

*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração
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No X Workshop OPEX 2019 da revista Minérios & Minerales, 
em maio passado, em Belo Horizonte (MG), o engenheiro Bruno 
de Paiva Bati sta, da VLB Engenharia, realizou palestra sobre as 
técnicas e processos disponíveis que podem ser adaptadas para 
se reforçar as barragens de rejeito sob condições de risco - apro-
veitando a experiência acumulada na construção de hidrelétricas 
ao longo de décadas pela engenharia brasileira.
Os modos de falha de barragens de terra e de rejeitos podem 
ser resumidos conforme o seguinte, segundo a VLB Engenharia:
Galgamento - falha hidráulica, provocando erosão externa na 
crista, talude de jusante ou pé
Erosão interna (piping) - processo que provoca remoção de partí -
culas após estabelecida uma condição de fl uxo
Instabilização - instabilidade do talude montante ou jusante
Liquefação - instabilidade criada pela perda súbita de resistência 
em materiais, não coesivos, fofos e saturados

Nas barragens de rejeito que apresentam níveis piezométricos 
elevados e nas que não atendem aos critérios consagrados de se-
gurança - ou seja, FS menor que 1,3 para resistência não drenada 
de pico, ou FS menor que 1,0 - 1,2 para resistência não drenada 
pós-pico, no caso de materiais suscetí veis à liquefação, poços de 
rebaixamento forçado do nível d’água podem ser instalados no 
entorno do reservatório para captar as águas provenientes do 
lençol freáti co, reduzindo a contribuição do fl uxo vindo das om-
breiras.

O arti go 13 da Resolução 4 de 15.2.2019 do Ministério das Mi-
nas e Energia determina que “as barragens de rejeito construídas 
ou alteadas pelo método a montante...deverão ser até 15 de 
agosto de 2019, adequadas de forma a evitar o aporte de água da 
bacia de contribuição....”

O rebaixamento controlado da linha freáti ca, por bombea-
mento, através de poços, deve evitar impactos expressivos no ní-
vel de água em meio ao rejeito (que pode funcionar como even-
tual gati lho). Esse rebaixamento se soma ao efeito da drenagem 
natural. Há necessidade ainda de estudos hidrogeológicos tridi-
mensionais detalhados.

Colunas drenantes de areia e diafragmas plásticos
Colunas drenantes de areia podem ser executados na praia de 

rejeitos no reservatório, de modo a interceptar lentes de material 
impermeável, fazendo a comunicação entre si de rejeitos mais per-
meáveis, evitando a formação de lençóis suspensos. Elas podem 
também se conectar com a drenagem no fundo do vale, se esta 
ti ver sido instalada. As lentes de material impermeável é resul-
tado de lançamentos de rejeito efetuados de forma inadequada 
anteriormente.

Barreiras impermeáveis formadas por diafragmas plásti cos po-
dem ser instalados no senti do paralelo ao eixo da barragem, ao 
longo da seção longitudinal do vale, servindo para rebaixar a linha 
freáti ca por meio de perda de carga concentrada nos diafragmas.

Esses diafragmas plásti cos são executados com escavadeira, 
com a limitação de profundidade em cerca de 15 m por causa da 
lança do equipamento, ou escavados com clam-shell a profundi-
dade maior. É indispensável que o diafragma ati nja um horizonte 
impermeável na base.

Para construção de uma corti na impermeável, existe ainda a 
injeção de geoacrílico através de tubos extensíveis até a profundi-
dade desejada. É conveniente um projeto-piloto para se avaliar a 
efi ciência do processo.

Os poços de rebaixamento forçado no entorno do reservatório 
podem ser combinados com a instalação de diafragmas imper-
meáveis na porção intermediária a montante do reservatório, para 
rebaixar o nível freáti co.

Berma de reforço e nova estrutura a jusante
A VLB Engenharia aponta que outra medida é a construção de 

uma berma de reforço a jusante, ao pé da barragem, composto 
de enrocamento com fi ltro e transições. O fi ltro entre o maciço e 
a berma previne a possível erosão interna em função da elevada 
superfí cie piezométrica. Convém executar ainda fi nger drains —
drenos franceses em trincheira.

A construção de uma nova barragem independente a jusante 
serve para conter a água e a massa de rejeitos em caso de ruptura 
da barragem existente. Pode ter seção de terra, mista de terra e 
enrocamento, ou concreto. Da mesma forma, a execução de di-
ques drenantes a jusante — galgáveis — visam distribuir o volume 
gerado pela ruptura ao longo do vale e pode ter função fi ltrante, 
retendo os sólidos, melhorando a qualidade da água.

Essas duas alternati vas demandam estudos de ruptura de bar-
ragem detalhados e sua execução sofre restrição por causa das vi-
brações que se propagam durante as obras, as quais podem servir 
de gati lho para liquefação dos rejeitos depositados na barragem 
existente. Quando o risco de ruptura é elevado, resta aumentar a 
distância entre a barragem de rejeitos atual e a posição da nova 
estrutura.

O exemplo clássico dessa solução adotada foi a barragem de 
Saluda, em hidrelétrica localizada na Carolina do Sul, EUA, em 
que a barragem de terra foi executada com materiais sujeitos à 
liquefação. Foi erguida nova estrutura para contenção a jusante, 
consti tuída de barragem de concreto entre a de terra construída 
anteriormente e a casa de força, e barragem de enrocamento com 
núcleo de argila nos demais trechos.

Engenharia conta com extensa experiência das hidrelétricas
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Não há solução única aplicável
A palestra da VLB Engenharia conclui destacando que o reforço 

de barragens de rejeito em situações de risco demanda boa enge-
nharia e planejamento, porque as próprias intervenções propostas 
podem servir de gati lho para ruptura.

A recuperação das condições de segurança dessas barragens 
pode exigir um conjunto de técnicas de intervenção, em vista da 

No seu paper publicado na conferencia ASDSO, de junho 2002, 
Paul C. Rizzo, diretor da consultoria que leva seu nome, relata que 
a parti r de 1989 uma série de investi gações geotécnicas indicaram 
que a parte principal da barragem de Saluda, na Carolina do Sul, 
nos Estados Unidos, sofreria liquefação no caso de ocorrer o even-
to sísmico previsto no projeto. Esse evento se refere à possível re-
corrência do terremoto de Charleston de 1886, na escala entre 7.1 
a 7.3, cujo intervalo previsto é de 650 a mil anos.

A barragem de Saluda é de aterro semi-hidráulico, executado 
em 1930, mede 2.600 m de extensão, por 70 m de altura, dotada 
de usina de  206 MW. Seu colapso afetaria 120 mil habitantes, con-
taminaria a fonte hídrica da região, causando prejuízo econômico 
na casa de centenas de milhões de dólares.

Seçao tí pica da barragem de RCC

*Como a manutenção preventi va pode evitar desastres em barragens
Osvaldo Conegundes
*Refl exões sobre potencial de liquefação e a ruptura da Barragem 
de Brumadinho, à luz do trabalho De Silva (2010)
Kurt André Pereira Amann
*Improving load carrying capacity of copper tailings by waste ti re chip 
reinforcement
Gourav Gill e Ravi Kant Mitt al, Dept. of Civil Engineering, BITS Pilani, 
Pilani Campus, India
*Selati  tailing dam failure and remedial acti ons
Aj Strauss, Knight Piesold Consulti ng, South Africa, 2014
*Restorati on of a distressed dam
TCE, 2017

*ICMM members adapt new measures to prevent future tailings dam failures
Kylie Williams, 2017, ICMM
*Hundreds years of lessons learned in tailing dams failures
2017
*A review of dry cover placement on extremely weak compressible tailings
Christoph Wels e outros, Robertson GeoConsultants, Canada
*Shearing performance of lime-reinforced iron tailing powder based on 
energy dissipati on
*A conceptual cost comparison of alternati ve tailings disposal strategies in 
Western Australia
Paste 2018, R.J.Jewell e A.B.Fourie, Austalian Centre for Geomechanics
*Best practi ces for tailings dams design
2017, Klohn Crippen Berger, Canada

A solução adotada é designada como barragem seca, a ser er-
guida imediatamente a jusante da barragem de terra existente, 
que permanece em seu lugar como estrutura que forma o lago 
arti fi cial de Murray. A barragem seca será a principal barreira de 
contenção caso a barragem de terra se rompa, de modo que foi 
projetada para as condições seca e molhada, e considerando va-
lores de carga que refl etem pressões hidrostáti cas e de baixo para 
cima, além de forças sísmicas no senti do horizontal e verti cal.

A barragem seca mede 2.600 m com 1.833 m de enrocamento 
e cerca de 866 m de RCC-concreto rolado e compactado. No dese-
nho original, essas seções de barragem são chamadas de ”bermas“ 
por não reter água em condições normais. Foram lançados 570 mil 
m³ de RCC e 1,5 milhão m³ de enrocamento.

heterogeneidade dos materiais encontrados, e a necessidade de 
minimizar os riscos de perturbação nas vizinhanças da barragem 
sob risco.

Não há uma solução única aplicável a qualquer barragem — 
cada uma desta possui característi cas específi cas, que precisam 
ser investi gadas e avaliadas para defi nir as melhores medidas de 
reforço, tanto do ponto de vista de efi ciência quanto de segurança.

Remediação em Saluda incluiu barragens de enrocamento e RCC

Trabalhos técnicos sobre barragens de rejeito que podem ser acessados em www.revistaminerios.com.br

Seção tí pica de barragem de enrocamento

Rock Berms RCC Berms

Planta do projeto de remediação de Saluda
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CSN Mineração investirá US$ 500 milhões em Congonhas (MG)

AngloGold Ashanti acelera processo de disposição a seco

tado da lavra à britagem por meio de caminhões fora de estrada.
A extração do itabirito ocorrerá no complexo Casa de Pedra e as 

reservas ati ngem 2,7 bilhões t. A vida úti l para as reservas atuais se 
estende até 2053, podendo se ampliar até 2120.

 De acordo com a CSN, o teor médio de todos os itabiritos nas 
reservas é de 43%Fe, e o produto fi nal fi cará em torno de 67%Fe.

 O rejeito gerado nos processos produti vos da nova planta será 
fi ltrado e empilhado a seco, ou seja, não será necessário o uso de 
barragem. Serão instalados fi ltros-prensa para a desaguamento do 
rejeito, com capacidade de processamento de 11 milhões de t/ano.  
O rejeito fi ltrado com umidade de 14% será disposto conjuntamente 
com o estéril na pilha existente.

Quando a unidade de processamento de itabirito entrar em 
operação, ela representará 25% da produção de Casa de Pedra. Para 
a CSN, a exploração do itabirito representa a maximização de suas 
reservas e traz melhor qualidade ao seu produto fi nal.

A empresa pretende no futuro ter segunda unidade industrial 
de itabirito no complexo. A planta de hemati ta seguirá em operação 
normal até exaustão das reservas do mineral no fl uxo econômico de 
produção, informa a CSN.

em Goiás, a da Unidade de Cuiabá já tem hoje 50% de seu rejeito dis-
posto a seco e da unidade de Córrego do Síti o, o índice alcança 40%.

“Importante destacar que a segurança das barragens é priorida-
de. Elas são monitoradas diariamente por uma equipe, que verifi ca as 
condições de estrutura, avalia o nível de água e o funcionamento do 
sistema de drenagem. Em todas as barragens, além do monitoramen-
to por piezômetros , são realizadas auditorias internas e externas”, diz 
Camilo.  

 As operações brasileiras respondem por 15% da produção global 
de ouro do grupo. A mineradora afi rma ainda estar fazendo investi -
mentos de U$ 120 milhões em suas plantas no Brasil, para o desenvol-
vimento, exploração, equipamentos, substi tuição de frotas e infraes-
trutura de minas. 

“Quando falamos em investi mento em mineração estamos fa-
lando de um processo contí nuo. Não temos uma nova expansão de 
volume da mina programada para este ano. Temos investi mentos 
contí nuos principalmente para exploração, que é o que dá vida a uma 
empresa de mineração”, afi rma o diretor-presidente.

 Assim, o executi vo afi rma que seguirá proporcionalmente os 
programas de exploração, de desenvolvimento e produção. “A Unida-
de Cuiabá é que apresenta hoje maior produção e a que demanda a 
maior quanti dade de investi mentos”, diz.

A CSN Mineração investi rá cerca de US$ 500 milhões na constru-
ção de uma planta industrial para o processamento de itabirito no 
Complexo Casa de Pedra, em Congonhas (MG). A expectati va é que 
sejam geradas 1.300 vagas diretas na fase de instalação da planta e 
900 durante a operação. 

A implantação da unidade ocorrerá a parti r de 2020 em uma 
área de 862 mil m². A conclusão está prevista para 2022. No Comple-
xo Casa de Pedra predomina hoje a extração de hemati ta.

 Para ampliar os processos de lavra e benefi ciamento, a empre-
sa desenvolveu o projeto da planta que viabilizará a exploração do 
itabirito de baixo teor. A nova unidade terá capacidade de produção 
anual de 10 milhões de toneladas.

Em linhas gerais, a diferença da unidade industrial de benefi cia-
mento de hemati ta e de itabirito consiste na instalação do processo 
de moagem para redução da granulometria do minério itabiríti co, 
que proporcionará maior liberação de sílica presente no ROM e na 
fl otação de grossos para aumentar a recuperação de ferro.

O circuito de britagem da nova planta é composto por um brita-
dor de mandíbulas na fase primária, dois cônicos na fase secundária 
e três britadores cônicos na etapa terciária. O ROM será transpor-

Com operações na Unidade Cuiabá, em Sabará (MG), Córrego do 
Síti o, em Santa Barbara (MG) e Serra Grande, em Crixás (GO), a mi-
neradora AngloGold Ashanti  afi rma estar acelerando o processo de 
disposição a seco.

Segundo Camilo de Lelis Farace, diretor-presidente da empresa 
no Brasil, das suas cinco barragens de rejeitos em Minas Gerais e uma 

Barragem da rejeitos da Unidade Cuiabá

Augusto Diniz

Augusto Diniz
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Mineração 4.0
AngloGold Ashanti informa também que o desenvolvimento 

de tecnologia e inovação tem estado presente em toda a cadeia 
produtiva da empresa, desde a mina até a produção de bar-
ras de ouro. “A empresa agora vive o momento da preparação 
para o que se convencionou chamar de smart mining, ou seja, 
a implementação tecnologias inteligentes que vão proporcionar 
romper a barreira atual rumo à mineração 4.0”, conta Camilo. 

Alguns exemplos de inovação nas operações da empresa 
inclui a solução que permite a detonação das frentes de lavra 
acionada à distância, diminuindo sobremaneira os riscos.

Já a implantação de um rompedor hidráulico, na Mina Cuia-
bá, em Sabará (MG), está sendo responsável por reduzir a gra-
nonulometria do minério para as próximas fases do processo. 
O equipamento, localizado no subsolo, é operado totalmente à 
distância, da superfície, por meio de joysticks. 

 Já a carregadeira semiautônoma, também na Mina Cuia-
bá, tem foco na disponibilização de equipamento pesado a ser 
operado à distância e de forma semiautônoma. Neste caso, o 
operador, da superfície, trafega com a carregadeira LHD (Load, 
Haul, Dump machine) no subsolo, que "grava" o percurso a 
ser feito. Na sequência, a carregadeira faz o percurso de for-
ma autônoma, deixando para o operador apenas os ciclos de 
carregamento.

Para operações subterrâneas, no caso da AngloGold Ashan-
ti, a ventilação é um dos principais processos para manter um 
ambiente adequado, tanto em relação à temperatura quanto 
em qualidade do ar. Trata-se também de um dos principais con-
sumidores de energia. 

A evolução desses sistemas na mineradora é a base do VoD 
(Ventilation on Demand). A tecnologia é um sistema inteligente 
que permite o tele-acionamento – incluindo o sensoriamento 
de pontos estratégicos – de forma a orientar a tomada de deci-
são sobre quais exaustores devem operar e quando. O resulta-
do é um ambiente de alta qualidade e com eficiência energética 
muito superior.

Na unidade de Córrego do Sítio, em 
Santa Bárbara (MG), um dos principais 
destaques é o equipamento Ore Sorting 
para classificação do minério de ouro. 
Ele faz a segregação do minério de alto 
e baixo teor por meio de raio-X e laser. 
Assim, a empresa consegue pré-concen-
trar o minério logo nos estágios iniciais 
do processo de beneficiamento, redu-
zindo o volume de massa a ser tratada, 
bem como o rejeito depositado em barragens.

A AngloGold Ashanti, que se se reuniu com outras mine-
radoras para criar o Mining Hub, um centro de inovação para 
startups desenvolverem soluções para o setor, ela apadrinhou a 
temática da eficiência energética, com projeto-piloto da startup
Green Fuel. 

O projeto da Green Fuel – Sistema de Otimização de Com-
bustível e Emissão de Gases – usa célula de hidrogênio, instala-
da de forma autônoma produzindo sob demanda com controle 
eletrônica, embarcada no equipamento. 

“Pelo nosso prognóstico, a redução no consumo de diesel 
em carregadeiras e caminhões será da ordem de 4%. Além da 
diminuição do custo operacional, pela redução do consumo de 
combustível, esperamos melhoria também nas condições ope-
racionais, com a diminuição da concentração de poluentes nos 
gases emitidos pelos motores no interior da mina, além da di-
minuição da temperatura dos gases de escape”, conclui Camilo 
de Lelis Farace.

AngloGold Ashanti, atua no Brasil desde 1834.
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Trabalhos em andamento em uma mina subterrânea da AngloGold Ashanti 

Unidade industrial em Minas Gerais da mineradora
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Desde janeiro, cerca de 700 pessoas estão trabalhando 
no canteiro de obras do Projeto Aripuanã, da Nexa, no muni-
cípio de de mesmo nome em Mato Grosso. A expectativa da 
mineradora é terminar a terraplanagem até novembro deste 
ano para depois começar as fundações. A fase de construção 
deve ser finalizada até o início de 2021.

Quando estiver em operação, o beneficiamento previs-
to do projeto é de 2,3 milhões de t de minério bruto por 
ano, representando uma produção média anual 66,7 mil t de 
zinco, 23 mil t de chumbo e 3,7 mil t de cobre, com a vida 
útil estimada em 13 anos, considerando apenas as reservas 
minerais provadas e prováveis estimadas em 26,2 milhões 
de t. Os teores das reservas minerais são: 3,7% Zn, 1,4% Pb 
e 0,2% Cu.

O projeto Aripuanã considera a construção de uma plan-
ta de beneficiamento projetada para tratar 6,3 mil t/dia de 
minério stratabound (ou cerca de 5,2 mil t/dia de minério 
stringer), envolvendo as seguintes operações unitárias: bri-
tagem primária, silo de estocagem de minério britado, moa-
gem SAG e de bolas com rebritagem tipo pebbles, flotação 
sequencial de talco, cobre, chumbo e zinco, espessamento e 
filtragem de concentrados e rejeitos. 

A Licença de Operação está prevista para o terceiro tri-
mestre de 2020, com o funcionamento efetivo da planta

no ano seguinte.
O investimento total estimado no projeto é de US$ 392 

milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão). Os investimentos realizados 
até a presente data totalizam US$ 33 milhões e, até o final de 
2019, deverão chegar a US$ 140 milhões. 

De acordo com a Nexa, o projeto vai gerar 1.600 empre-
gos na fase de construção, que deve ser finalizada até o iní-
cio de 2021, e 750 na operação, além do crescimento de 3 a 
4 vezes na geração de empregos indiretos.

São três minas subterrâneas: Arex, Link e Ambrex, cada 
uma com seu  emboque e rampa principal, com profundida-
de máxima de 650 m.

O minério será transportado por caminhões das minas 
para o pátio de minério lavrado (ROM) junto à britagem pri-
mária. O carregamento do britador primário será realizado 
por pá carregadeira a partir do pátio de ROM.

A Nexa afirma que atua há mais de cinco anos na criação 
de alternativas ao uso de barragens tradicionais. O projeto 
Aripuanã considera a recirculação de 100% da água utilizada 
no processo produtivo, seja no overflow dos espessadores e 
filtros dedicados a cada processo (gerando assim economia 
de reagentes), seja após tratamento passivo em wetlands 
construídos, estado da arte das tecnologias de tratamento 
de águas sob a ótica ambiental e de sustentabilidade, segun-
do a empresa.

A tecnologia considera tratamento passivo, baseado em 
processos naturais de depuração e não mecanizados, nos 
quais não há consumo de energia, geração de ruídos ou 
emissão de gases.

Os resíduos sólidos obtidos nos filtros de rejeito serão 
transferidos para empilhamento a seco sobre base de pilha 
impermeabilizada em aterro controlado e compactado, e/ou 
transferidos para a planta de pastefill e daí para o interior 
das minas no preenchimento dos stopes (vazios) gerados na 
lavra subterrânea.

Logística
Na questão de logística do produto ao mercado, no caso 

de concentrado de zinco a granel, o transporte será rodoviá-
rio para a unidade da Nexa em Três Marias (MG). Os concen-
trados de cobre, chumbo e zinco acondicionados em bags
serão transportados por rodovia até o Terminal de Rondonó-
polis (MT) e, depois, despachados via ferrovia para a unidade 
industrial da Nexa em Juiz de Fora (MG) ou para o porto de 
Santos (SP) se destinados à exportação.

De acordo com o divulgado pela Nexa, quando o projeto 
recebeu Licença de Instalação, no final do ano passado, o 
Aripuanã vai contribuir para o plano de longo prazo da em-
presa de aumentar a produção de minas próprias e reduzir 
as necessidades de suprimento de concentrado de zinco de 
terceiros.

A algumas semanas atrás, a Nexa oficializou o desenvol-
vimento do projeto nas comunidades onde está inserido, e 
informou que um programa de qualificação profissional es-
tava em andamento com cursos em diversas áreas. Segundo 
a mineradora, ela pretende valorizar a mão de obra feminina 
e tem como meta 50% de profissionais femininas na futura 
operação do Projeto Aripuanã. Também garantiu a contrata-
ção de serviços e insumos locais. 

Em fase de terraplenagem, construção da planta começa em 2020

Empregados da Nexa catalogam os testemunhos, amostras para análise de presença de minério

Área com o início de instalação da usina no site do Projeto Aripuanã

Augusto Diniz
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C O B R E  /  A L A G O A S

Circuito de benefi ciamento do Projeto Serrote 
será instalado ano que vem

Com as obras de terraplanagem em andamento desde ju-
nho, o Projeto Serrote, destinado à produção de concentrado 
de cobre, segue em desenvolvimento no município de Craíbas, 
no agreste de Alagoas. 

O investimento previsto é de mais de R$ 700 milhões. O pico 
da obra ocorre no ano que vem, quando pelo menos 1.200 pes-
soas devem estar envolvidas no projeto. Intenso programa de 
qualificação na região tem sido realizado para preparar mão de 
obra para as obras. 

A Mineração Vale Verde se instala em Alagoas para a produ-
ção 4 milhões de t/ano de concentrado de cobre. Trata-se da 
primeira mina de cobre do Estado.

O chamado Projeto Serrote da Mineração Vale Verde terá 
na planta de beneficiamento as etapas de britagem, moagem, 
flotação e filtragem para produção de concentrado.

A empresa FLSmidth fará o fornecimento do sistema de 
moagem do projeto, que inclui  moinho de bolas (11MW), hi-
drociclones e bombas da moagem. A entrega desses equipa-
mentos na planta está prevista para o meio do ano que vem.

Já a Metso fará o fornecimento dos equipamentos de brita-
gem. Os serviços de terraplenagem, que inclui acessos à lavra, 
estão sendo feitos pela Construtora Terraço. Marcas dos equi-
pamentos de flotação e filtragem, até junho, ainda não estavam 
definidos.

M E R C A D O

Companhia Brasileira de Alumínio adquire operação da Arconic em PE

tentes. Até a conclusão do processo, as operações de ambas as 
empresas conti nuarão de forma independente.

A Arconic é uma empresa global de fabricação de metais e a 
venda da planta faz parte do projeto de desinvesti mento do grupo.

A CBA produz alumínio. Com quase 100% da energia uti lizada 
vinda de hidroelétricas próprias, a CBA minera a bauxita, transfor-
ma em alumínio primário (lingotes, tarugos, vergalhões e placas) e 
produtos transformados (chapas, bobinas, folhas e perfi s).

Recentemente, a empresa informou que investi rá R$ 20 mi-
lhões na modernização das linhas de produção rumo à chamada 
indústria 4.0.

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) e a Arconic assina-
ram contrato para aquisição por parte da CBA da operação da Ar-
conic localizada em Itapissuma (PE), em uma transação no valor 
de US$ 50 milhões.

Com uma capacidade produti va de 50 mil t/ano entre folhas e 
chapas de alumínio, a unidade localizada no Nordeste brasileiro irá 
complementar a linha de produtos laminados da CBA, contribuin-
do para melhorar a competi vidade da indústria nacional frente aos 
produtos importados, informa a empresa.

A conclusão da transação e a transferência do controle para 
a CBA está sujeita a autorização dos órgãos reguladores compe-



A Bamin-Bahia Mineração, instalada em Caetité (BA), projeta o 
primeiro embarque de minério de ferro proveniente de sua planta em 
2023. O Porto Sul, em Ilhéus, por onde serão escoadas 20 milhões de 
t de minério de ferro por ano, já deve começar as obras em breve. E o 
trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), que vai liga Cae-
tité a Ilhéus, está quase concluída. Com isso, a questão da logística, 
principal entrave de um dos maiores projetos de mineração da atuali-
dade no país, estará resolvido, podendo se dar início a construção da 
planta no interior da Bahia.

A mineradora Vale informou que os investimentos previstos em 2019 de US$ 4 bilhões serão cumpridos pela companhia. O restabeleci-
mento pleno da produção, atingida pelo rompimento da barragem de Brumadinho, só virá em dois a três anos. Em paralelo, a mineradora 
acredita chegar a um acordo final com as autoridades sobre reparações e remediações em consequência do desastre até o fim deste ano. No 
primeiro semestre de 2019, a perda da Vale chegou a R$ 6,4 bilhões, ante um lucro de R$ 5,1 bilhões de janeiro a junho de 2018.

A ArcelorMittal passou a adotar no Brasil serviço customizado destinado ao setor de construção. A solução prevê que a siderúrgica acompanhe o 
cliente desde o projeto até a finalização da obra. Na Europa, a companhia já opera o serviço, chamado de Steligence, desde o ano passado. Segundo 
a empresa, a metodologia é capaz de otimizar a obra e reduzir custos do aço de 15% a 20%, além de diminuir o tempo de construção. No primeiro 
semestre, foram vendidos 232 mil t de aço por meio desse serviço e a meta é dobrar a oferta dessa solução no curto prazo. No Brasil, a construção 
civil é o setor que mais consome aço, responsável por 34,1% - depois vem a indústria automotiva, com 22,1%, e bens de capital, com 20,9%.

Bamin projeta primeiro embarque para 2023 

A Vale vai cumprir sua meta de investimento de US$ 4 bilhões 

ArcellorMittal adota solução de atender cliente na obra 

N O V O S  P R O J E T O S



V A N Á D I O

Largo Resources conclui etapa de expansão em Maracás (BA)

Levou um ano o projeto de expansão da mineradora Vanádio 
de Maracás, na Bahia, da Largo Resources. A ampliação se concen-
trou no aumento da capacidade de produção das áreas de moa-
gem, fusão, lixiviação e fi ltragem.

O projeto, com investi mentos de US$ 21 milhões, representou 
crescimento de 25% da produção, passando das atuais 800 tone-
ladas/mês para 1.000 toneladas/mês. Ano passado, a mineradora 
teve recorde de produção de 9.830 t de pentóxido de vanádio.

A Promon Engenharia, que já havia realizado a engenharia 
conceitual, básica e detalhada, suprimentos e gerenciamento da 
construção da planta de Vanádio de Maracás, também atuou na 
etapa de expansão.

A reserva da mina de Maracás da empresa canadense tem alta 
concentração de vanádio e representa de 8 a 10% do que é pro-
duzido no mundo. A Campbell Pit, por enquanto a única mina em 
operação, tem reservas com teores de 1,15% V2O5 no minério e 
3,21% V2O5 no concentrado magnéti co.  

O vanádio é um minério usado na produção do pentóxido de 
vanádio, que é uti lizado como liga com o ferro. O custo de produ-
ção da planta esperado para 2019 é de US$ 3.45 – 3.65/lb V2O5 
(excluindo royalti es) e é um dos mais baixos do mundo. De acordo 
com a empresa, este desempenho é fruto de excelência operacio-
nal e da maior recuperação (80%) entre as plantas produtoras.

Novas sondagem
A Vanádio de Maracás possui 40 km de direitos minerários que 

estão sendo explorados. Apenas a mina Campbell Pit tem vida úti l 
para nove anos. Os demais corpos em exploração (8 km) já têm 
recursos para mais de 12 anos.

Recentemente, resultados de novas sondagens feitas pela Lar-
go Resources, ampliaram a potencialidade do depósito mineral 
de vanádio. Os estudos indicam que o depósito tem capacidade 
potencial de 23,5 milhões t. Até então, o volume esti mado de va-
nádio para a área era de 9,8 milhões t.

O próximo passo da empresa será o de defi nir um plano de 
exploração por conta do aumento do potencial do depósito.

S E G U R A N Ç A

A Mineração Para-
gominas, controlada 
pela Hydro e detentora 
de jazidas de bauxita no 
Estado do Pará, investi u 
R$ 8,3 milhões na im-
plantação de sistemas 
de alta tecnologia para 
prevenção de ocorrên-
cias. Tratam-se dos sis-
temas anti fadiga e an-
ti colisão instalados em 
toda a frota de cami-
nhões da mineradora.

A tecnologia usada 
no sistema anti fadiga 
possui câmeras com 
sensores infraverme-
lhos para monitorar e 

detectar olhos pesados, microssono e distrações, como, por exem-
plo, uso de celular durante a condução dos caminhões. O sistema 
é inteligente e gera alarmes em caso de fadiga, tanto na cabine do 
equipamento, como na sala de controle de operações, que solicita-
rá a parada do equipamento imediatamente.

“A Mineração Paragominas uti liza uma sala de controle para 
monitoramento online de todos os equipamentos da mina, onde 
são reportados indicadores de produção e status dos equipamen-
tos, em operação ou manutenção, a cada hora. Além disso, esta 

central recebe e controla todos os eventos de fadiga e distração 
ocorridos com os operadores dos caminhões durante 24 horas por 
dia”, explica Evilmar Fonseca, diretor industrial da mineradora.

Para complementar a aplicação dessa tecnologia, a empresa 
conta com sua área de serviço social para realizar acompanhamen-
to psicossocial sistemáti co dos empregados com maior incidência 
de fadiga, o que tem ajudado a entender os fatores externos que 
impactam na condição fí sica e predisposição para o trabalho, e 
orienta medidas preventi vas que permitam a realização das ati vi-
dades operacionais com mais segurança.

O sistema anti colisão uti liza tecnologia de algoritmo aliado a 
um GPS para detecção de distância, posição e direção de outros 
equipamentos na mina, e projeta uma esti mati va baseada na velo-
cidade e capacidade de frenagem desses equipamentos. Quando 
as projeções de dois equipamentos se sobrepõem, são gerados 
alarmes de colisão no display instalado no painel de controle do 
maquinário, que podem ocorrer em níveis disti ntos de periculo-
sidade, indicando para o operador a necessidade de frenagem ou 
mesmo parada total do veículo.

O sistema controla diferentes funcionalidades atreladas à 
segurança, como aproximação e velocidade dos equipamentos, 
além de fornecer informações de percurso e distâncias diárias 
percorridas. O uso dessas funcionalidades tem ajudado a evitar 
ocorrências nos pontos críticos de manobras, onde a visão do 
operador é limitada, como, por exemplo, basculamento na área 
de britagem, setores de manobra para carregamento nas fren-
tes de lavra e pontos onde estão sendo realizadas manutenções 
nas vias de acessos de mina.

Mineração Paragominas investe R$ 8,3 milhões 
em sistemas de prevenção de ocorrências 
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Para o presente estudo foi uti lizado um banco de dados que advém 
do sistema de despacho Modular, que é o atual modelo uti lizado na 
Anglo American – Minério de Ferro Brasil. O sistema atualmente é refe-
rência mundial em tecnologia de aquisição de dados. 

Os principais dados uti lizados na planilha foram as coordenadas 
georreferenciadas, incluindo dia, hora, equipamento (830E-AC Komat-
su), operador, origem e desti no, velocidade e carga.

O período em análise foi de agosto de 2017 até março de 2018. 
Filtrar os dados foi necessário, haja visto que o sistema de despacho 
fornece uma imensa gama de informações, de cerca de dois milhões 
de registros. Foram realizados fi ltros mensais, para se fazer uma análise 
comparati va entre os oito meses analisados.  

O soft ware @Datamine Studio 3 foi uti lizado para "plotar" os dados 
e para separar cada checkpoint (nuvem de pontos). Os pontos foram nu-
merados para serem analisados separadamente e comparados logo em 
sequência, com o objeti vo de identi fi car possíveis problemas pontuais.

Um dos parâmetros de análise consiste em se observar o compor-
tamento da porcentagem de medições em que o caminhão 830E-AC 
possui velocidade entre 515km/h. 

Percebe-se que o mês de fevereiro se comportou como um outlier, 
sendo, portanto, desconsiderado para que os valores não esti vessem 
enviesando o resultado verdadeiro. Neste período o índice pluviomé-
trico na região da mina foi aproximadamente o dobro da média dos 
últi mos 10 anos na região. 

Para prosseguir uma análise estatí sti ca do desempenho da veloci-
dade dos caminhões por ponto e por trecho, o soft ware uti lizado foi o 
@Minitab. A parti r disto, com o intuito de realizar a validação do propó-
sito da análise foi realizada uma comparação entre carga e velocidade, 
visando obter uma comprovação da relação inversamente proporcional 
entre carga e velocidade. 

Para a análise estatí sti ca dos dados, o trabalho apoiou-se na me-
todologia clássica Lean Six Sigma e para defi nição da meta uti lizou o 
método das Lacunas.  

Para uti lização do método das Lacunas, a primeira ati vidade é re-
conhecer os gaps de performance existente. Para isto, trabalhamos 
com os dados históricos através de dois gráfi cos: (i) Histograma e (ii) 
BoxPlot. Como o trabalho consiste em identi fi car a velocidade óti ma 
dos caminhões com o objeti vo de melhorar a taxa de alimentação da 
britagem, o gráfi co de BoxPlot apresenta dados de Q1; Mediana e Q3. 

Estati sti camente, o Q3 apresenta um resultado possível, mas que 
foi alcançado em somente 25% dos resultados. Sendo um pouco mais 
conservador, identi fi ca-se a média da amostra, soma-se o Q3 e, assim, 
identi fi ca-se a meta do trabalho. 

Para se analisar o trecho denominado cascalheira e o desempe-
nho na pilha de estéril, os checkpoints 7, 8, 9, 10, 11 e 12 foram excluí-
dos - nesses locais a performance dos equipamentos se demonstra-
ram sati sfatória, com porcentagem de medições de velocidade 5-15 
km/h entre 4-5%.  

Com isto, os checkpoints foram fi ltrados e este estudo residiu 
principalmente com foco da cascalheira e da pilha de estéril para veí-
culos com carga acima de 200 toneladas. A média de velocidade en-
contrada para esses dois trechos foi de 18,88 km/h. De acordo com a 
estatí sti ca, o equipamento opera em 95% do tempo com velocidade 

 Análise estatística revela trechos lentos no circuito de transporte
*Aldo José D. Ferrari, Ângelo Alessandro Miranda, Bridget Alldridge Perkins, José Caetano Neto, 

Otavio Henrique C. Lopes e Túlio Marcondes de Faria

Análise estatística por ponto

Performance na cascalheira e pilha de estéril

O trabalho se desenvolve na Anglo American, em seu empreendi-
mento Minas-Rio, que inclui, além das operações de lavra e benefi cia-
mento, o transporte de pellet feed de alto teor até o porto por um mi-
neroduto de 529 km. Os recursos e reservas estão localizados na mina 
da Serra do Sapo no município de Conceição do Mato Dentro (MG).

As operações de lavra consistem basicamente nas ati vidades de 
perfuração, desmonte, carregamento e transporte dos minérios e es-
téril para os seus desti nos respecti vamente a britagem primária e as 
pilhas de estéril. 

E uma das ati vidades que merecem maior atenção na oti mização 
de seus ati vos é o de transporte de materiais (minério e estéril). Qual-
quer pequena oti mização no sistema de transporte de mina pode tra-
zer ganhos em economia de combustí vel, maior longevidade dos pneus 
dos caminhões, maior disponibilidade e uti lização dos equipamentos, 
menor emissão de gases poluentes (CO2) e por consequência a viabili-
dade de créditos carbono. 

Em resumo, hoje a redução de custos de transporte na mina está 
baseada em esforços para um bom planejamento de transporte, num 
melhor entendimento dos gargalos de mina, em uma melhor qualidade 
das vias de transporte, bem como uma melhor qualifi cação dos ope-
radores. 

Esses esforços se traduzirão em maior produti vidade e, consequen-
temente, maior lucrati vidade. A uti lização de ferramentas estatí sti cas 
tem auxiliado na investi gação dos processos produti vos em vários se-
tores da indústria, e essas análises se fazem presentes cada vez mais 
no setor mineral. A estatí sti ca consiste no planejamento, coleta, con-
sistência, tabulação, análise e interpretação de dados, que auxiliam na 
detecção de anomalias e ou pontos que possam ser mais produti vos 
no processo.

Mina na Serra do Sapo em Conceição do Mato Dentro (MG)
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entre 18,13 km/h e 19.63 km/h. 
Além disso, para estes dois trechos foi encontrado um valor mé-

dio de 27% de medições de pontos com velocidade entre 5-15 km/h. O 
percentual ideal de pontos com velocidades entre 5-15 km/h segundo 
a metodologia Lean Six Sigma, seria no máximo de 11.5% (1º quarti l). 

Entretanto, com o objeti vo de ser mais conservador, pode-se uti -
lizar o método das lacunas e fazer a média entre a mediana e o 1º 
quarti l, totalizando 17.53%.

Com o intuito de seguir aprofundando e ser mais específi co, os 
trechos foram analisados separadamente.

A média de velocidade na cascalheira atualmente é 17.65 km/h. 
O valor máximo adotado na metodologia é igual ao 3° quarti l 
(20.75 km/h).  

Atualmente 33% dos pontos medidos na cascalheira possuem ve-
locidade entre 5-15 km/h. O valor máximo que pode ser alcançado, 
segundo a metodologia adotada, é o 1° quarti l (17.82%), que culmi-
naria em uma velocidade média igual a 20.75 km/h.

A média de velocidade na PDE atualmente é 20.20 km/h. O valor 
máximo adotado na metodologia é igual ao 3° quarti l (22.86 km/h). 

Constatou-se com o trabalho a presença de alguns pontos de 
anomalias de performance de operadores e/ou equipamentos. Estes 
casos deverão ser investi gados, pois não necessariamente estarão 
diretamente correlacionados ao processo improduti vo; por exemplo, 
um ponto de operador de baixa performance pode ser atribuído ao 
treinamento de novos operadores. Caso sejam confi rmadas baixas 
performances nestes pontos, ações correti vas das falhas produti vas 
deverão ser implantadas afi m de miti gá-los. 

Também foi possível observar com o estudo oportunidades de se 
reduzir os instantes de baixa velocidade na mina. Reduzir o núme-
ro de pontos com velocidade entre 5-15km/h para 10% representa 
um esforço muito grande, para obter um resultado muito pequeno. 
Recomenda-se para um resultado sati sfatório de custo benefí cio re-
duzir no máximo do total de viagens entre 5-15 km/h 20% dos pontos 
medidos. 

Pode-se também observar através da análise da Curva de Rimpull 
do caminhão 830E-AC, que a velocidade média óti ma (calculada) na 
região da cascalheira seria de cerca de 20.75 km/h, que por sua vez 

veio a confi rmar os resultados obti dos com o estudo estatí sti co 
dos dados do despacho para o mesmo trecho, demonstrando que 
o valor máximo oti mizado (apenas 20% dos pontos medidos entre 
5-15 km/h) culminaria em uma velocidade média igual a 20.75 km/h. 
Ao longo do trabalho, surgiram considerações que merecem destaques:
• Quanto melhor a qualidade e integridade da informação disponibi-
lizada pelo sistema de despacho, melhor serão os resultados obti dos 
com o emprego de técnicas estatí sti cas para a oti mização das ati vida-
des mineiras;  
• A análise de qualquer trecho de transporte ou de performance ca-
minhão e ou performance de operador devem ser sempre confronta-
dos com dados históricos estatí sti cos, afi m de avalia-lo corretamente 
de forma quanti tati va e qualitati va; 
• A curva de rimpull do fabricante é uma ferramenta poderosa para 
análise de performance das velocidades dos caminhões, quando bem 
uti lizada sinalizara o desempenho esperado dos caminhões em dife-
rentes situações.

*Aldo José D. Ferrari, gerente técnico de Planejamento; Ângelo Alessandro Miranda, es-
pecialista em Melhoria Contí nua; Bridget Alldridge Perkins, engenheira especialista de Ne-
gócios; José Caetano Neto, engenheiro especialista de Planejamento; Otavio Henrique C. 
Lopes, gerente técnico Projetos; e Túlio Marcondes de Faria, estudante de engenharia da 
UFMG. (Colaboradores da Anglo American)

Atualmente 20% dos pontos medidos na cascalheira possuem ve-
locidade entre 5-15 km/h. O valor máximo que pode ser alcançado, se-
gundo a metodologia adotada, é o 1° quarti l (5%), que culminaria em 
uma velocidade média igual a 22.86 km/h.

Para se reduzir o percentual da frota que opera com velocidade 
entre 5-15 km/h para: 10% - a velocidade média dos caminhões com 
carga >200Ton será de 23.11 km/h; para 20% - a velocidade média dos 
caminhões com carga >200Ton será de 22.98 km/h. 

Isto signifi ca que reduzir a porcentagem de pontos com velocidade 
entre 515 km/h para 10% representa um esforço muito grande, para 
obter um resultado muito pequeno. Recomenda-se ter no máximo do 
total de viagens entre 5-15 km/h, 20% dos pontos medidos. 

Traçando como valor desejável o 20%, conseguiu-se então observar 
quais os checkpoints estão com valores superiores. 

Após a identi fi cação de alguns checkpoints com porcentagem de 
medições acima de 20%, buscou-se identi fi car alguns moti vos uti lizan-
do a estatí sti ca dos milhares de pontos. 

Com isto, percebe-se que existe uma tendência de distribuição tri-
-normal. Existe uma nuvem de pontos que mostram uma tendência de 
7-14 km/h, outra com 21-28 km/h e o início da fi nal com 28-32 km/h. 

Seguindo a metodologia Six Sigma, obteve-se o valor mínimo 
(15.30 km/h), média (22.54 km/h) e o valor óti mo para este caso foi 
considerado como 23.58 km/h.

Conclusão
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Projeto Minas-Rio da Anglo American



C M O C

MONITORAMENTO TOTAL
Acompanhamento Geotécnico e Estrutural para salvar vidas
A Hexagon Geosystems possui tecnologia exclusiva para o gerenciamento e 
análise de dados espaciais para deformação.

GeoMonitoringHUB
SOFTWARE

Integrado, simples e seguro.
Solução completa e definitiva em uma  
única plataforma para controle de sensores.

Visite nosso estande na Exposibram 2019  
e conheça nossas soluções – P16.

leica-geosystems.com

Utilização da metodologia Seis Sigma 
reduz variabilidade da alimentação de minério

*Victor Augusto Nogueira Correia, Leonardo Vasconcelos Rangel, Bruno Palhares Milanezi, 
Gesner José Ilario dos Santos e Paulo Elias Carneiro Pereira 

A estabilidade e competitividade das organizações possui 
uma relação direta com a eficiência dos seus processos opera-
cionais e gerenciais. A ferramenta Seis Sigma/DMAIC tem de-
monstrado uma grande capacidade para promover a melhoria 
dos processos produtivos, direcionada principalmente para a 
redução da variabilidade dos índices operacionais. 

Em empreendimentos mineiros, a obtenção do produto fi-
nal, normalmente denominado concentrado, depende da recu-
peração do minério na usina de processamento, a qual possui 

uma relação direta com a qualidade do minério alimentado. 
Variações nas características do minério inevitavelmente 

causam oscilações na recuperação e, portanto, no total produ-
zido no período. Neste trabalho utilizou-se a ferramenta Seis 
Sigma/DMAIC com o propósito de reduzir as oscilações na pro-
dução de concentrado apatítico na Copebras, pertencente à 
CMOC International. 

Estudos baseados na cadeia produtiva identificaram que as 
causas mais relevantes para o problema estavam associadas à 

Planta da Copebras
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elevada variabilidade das características físicas e químicas das 
pilhas de minério. Baseado neste fato, foi formulada uma com-
posição ideal para as pilhas a fim de promover estabilidade na 
alimentação da usina.

Os resultados após a implantação do projeto mostraram que 
houve uma redução de 51% na variabilidade da produção de 
concentrado apatítico e aumento do valor da média de produ-
ção diária, garantindo o cumprimento do plano de produção.

O trabalho foi desenvolvido seguindo-se o ciclo DMAIC (Defi-
ne, Measure, Analyse, Improve e Control). Inicialmente (Define) 
foi delineado o processo a ser submetido ao estudo de melho-
ria, ou seja, o setor de processos, seguida de pesquisas sobre os 
problemas associados à elevada oscilação da produção diária na 
usina (Measure), efetuadas a partir de histogramas, brainstor-
ming e diagrama de Ishikawa. 

Pesquisas foram efetuadas (Analyse) em relação às causas 
raízes e à participação de cada área para a elevada variabilidade 
da alimentação da usina, o que consequentemente ocasionava 
em oscilações na produção de concentrado apatítico. A partir 
de todas as informações levantadas procedeu-se com a implan-
tação das melhorias no setor (Improve), as quais se trataram da 
determinação da mistura (blend) ideal de minério para constru-
ção de pilhas, de tal forma a alimentar a usina com material de 
qualidade ideal para o processamento. A partir dos resultados 
obtidos foram determinadas as alterações e diretrizes necessá-
rias para a manutenção das melhorias (Control).

A partir de avaliações efetuadas na usina de processamen-
to mineral da Copebras foram então identificadas oscilações na 
produção de concentrado apatítico e problemas frequentes de 
manutenção. 

Investigações no processo mostraram que as oscilações eram 
uma consequência da elevada variabilidade das características 
do minério empilhado, ou seja, em pilhas pulmão, gerando, 
portanto, uma falta de estabilidade quanto às características do 
material retomado das pilhas. 

Tal variação impactava diretamente a produção, impossibi-
litando, em alguns casos, o cumprimento da meta mensal de 
produção. O projeto Seis Sigma foi desenvolvido, então, com os 
seguintes propósitos: (i) reduzir a variabilidade entre as pilhas 
de minério para garantir uma alimentação (throughput) relati-
vamente mais estável; (ii) reduzir em 3% a variação da produção 
de concentrado apatítico (Figura 1); (iii) deslocar a média da 
produção para o cumprimento do plano de produção (Figura 1); 
e (iv) diminuir a ocorrência e o tempo necessário para as manu-
tenções corretivas. 

Todos os objetivos e/ou metas estiveram diretamente vincu-
lados com a necessidade de atender às especificações do pro-
duto (concentrado apatítico). 

O detalhamento dos processos/setores envolvidos no proje-
to Seis Sigma foi feito por meio da ferramenta SIPOC – Supplier 
(Fornecedores), Input (Entradas/Insumos), Process (Processo), 
Output (Saídas), e Customers (Clientes/Fornecedores). A partir 
de reuniões com os integrantes do projeto definiu-se o SIPOC.

A análise da capacidade do processo através da determina-
ção da capabilidade (CpK) e do sigma evidenciou que o proces-
so não se encontrava eficiente para produzir de acordo com as 
especificações de produção. Isso pode ser observado nos resul-
tados de CpK e de sigma, os quais foram 0,04 e 0,09 respecti-
vamente. 

Como referência, o resultado ideal para o valor de sigma 
deveria ser acima de 1,33, o que demonstra, portanto, a não 
capacidade do processo.

Uma reunião do tipo brainstorming permitiu uma análise do 
processo de beneficiamento e dos setores e/ou atividades que 
diretamente influenciam o mesmo, o que possibilitou à equipe, 
em outras reuniões, investigar os problemas em cada área e de 
que forma estes refletiam na variabilidade da produção. 

Os problemas levantados foram expostos em um diagrama 
de Ishikawa, relacionando-os às seis causas principais (6 M’s): 
Método, Meio Ambiente, Máquina, Mão de obra, Medidas e 
Materiais. 

As informações coletadas sobre os problemas evidenciados 
permitiram alinhar o projeto em relação às causas raízes e ao 
impacto de cada uma para a variabilidade da produção. 

A melhoria dos processos industriais depende fundamental-
mente de uma análise criteriosa para a identificação das causas 
raízes do problema e a priorização, de tal forma que as mais 
relevantes sejam corrigidas inicialmente. O detalhamento da 
cadeia produtiva de concentrado apatítico identificou que as 
causas mais relevantes estavam associadas à matéria prima, 
particularmente às características físicas e químicas do minério 
nas pilhas pulmão. 

A análise da relação entre a composição das pilhas e a pro-
dução associada permitiu estabelecer uma composição ideal 
em termos de litologia, dureza do material e perfil intempérico. 
A implantação da composição ideal no processo resultou em 
uma diminuição de 51% na variabilidade da produção diária, 
e concomitantemente a média da produção foi deslocada para 
um valor acima do limite inferior de especificação, garantindo, 
portanto, o cumprimento do plano de produção estabelecido. 

Além disso, a estabilidade das características da alimentação 
promoveu maior facilidade para a dosagem de reagentes em 
etapas do processo (flotação). Apesar da meta do projeto ser 
alcançada, torna-se necessária a contínua melhoria do mesmo, 
pelo fato de que o depósito não é homogêneo. Conforme se 
dá o avanço da escavação, é necessário rever a mistura (blend) 
ideal conforme as características do minério extraído na mina. 
Além disso, melhorias adicionais podem ser obtidas com a atua-
ção sobre as causas de menor importância para o processo (Me-
dida, Máquina, Meio Ambiente, Mão de Obra e Método).

*Victor Augusto Nogueira Correia da UFG/Regional Catalão, Leonardo Vasconcelos 
Rangel da CMOC International, Bruno Palhares Milanezi da CMOC International, 
Gesner José Ilario dos Santos da CMOC International e Paulo Elias Carneiro Pereira 
da UFG/Regional Catalão.
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Alterações no circuito de moagem culminaram 
com aumento de produção

*Gláucio Ferreira de Castro, Talita Chaves, Ricardo Antonio de Rezende, Hugo Cliger Santos Nadler e Daniel Dantas Cardoso
veitando ao máximo os recursos naturais disponíveis. 

Este trabalho tem como objetivo apresentar os dados bási-
cos e critérios de implantação do “Projeto +40 Mil toneladas de 
concentrado apatítico ano”, assim como os resultados alcança-
dos pela implantação do mesmo na Planta 76 da CMOC Interna-
tional Brasil, em Ouvidor (GO). 

O projeto viabilizou uma otimização no processamento mi-
neral de rocha fosfática através de alterações no circuito de 
moagem secundária. As alterações no circuito foram sucintas, 
baseadas em análises técnicas e pontuais, que culminaram no 
aumento de produção e otimização de processo. 

O conceito do projeto surgiu a partir da análise de disponi-
bilidade do moinho e da influência de sua operação no proces-
so. Através do levantamento de dados do OEE realizou-se uma 
análise do gráfico de pareto das reduções de carga dentro da 
planta e foi identificado que no ano de 2017, 41.6% de todas as 
ocorrências de reduções da taxa de alimentação foram prove-
nientes de paradas do moinho de bolas. 

Na planta existem quatro moinhos de bolas que trabalham 
em paralelo na moagem secundária que foram nomeados de 
moinho “A”, moinho “B”, moinho “C” e moinho “E” - os três 
primeiros de mesmas dimensões e capacidade e que estão ins-
talados desde o início das operações e o quarto com menor 
capacidade e dimensões. 

Dentre as principais substâncias minerais extraídas no Brasil, 
o fosfato merece destaque, representado pelo mineral apatita, 
fonte de fósforo (P). Está entre os 12 mais extraídos no Brasil, 
na quarta colocação, com uma produção de 6.800.000 em 2017.  
Por outro lado, a CMOC é uma empresa que busca minimizar e 
eliminar qualquer impacto negativo de suas operações, apro-
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O equipamento de foco neste trabalho foi o 
Moinho “E”, que iniciou sua operação na con-
figuração em paralelo aos demais em meados 
de 2014. O motivo do foco pode ser percebi-
do através da análise no período de janeiro a 
agosto de 2017, quando houveram 536 horas 
de redução de carga devido a este moinho, o 
que representou 87% das ocorrências dos moi-
nhos.

O incremento de taxa de alimentação era 
evidente, porém aquém do esperado pelas 
dimensões e capacidade do equipamento. Os 
ganhos que o moinho estava gerando não es-
tava proporcional ao aumento de alimentação. 
Diante destas análises foi realizado com apoio 
da equipe de processos uma amostragem de 
on/off para o Moinho “E”, e através do mesmo 
percebe-se que que após a parada do moinho 
a taxa de alimentação caiu de uma média de 313 toneladas/
hora para 286 toneladas/hora, ou seja, uma redução de 27 to-
neladas/hora.  

Entretanto, apesar do incremento de taxa de alimentação, a 
recuperação mássica global da planta após a parada do moinho 
sobe de 24,78% para 26,87%, ou seja, um aumento de 2,06%.

A partir destas análises podemos concluir a avaliação inicial 
de que apesar da parada do moinho acarretar redução da taxa 
de alimentação, a produção de concentrado final se mantém a 
mesma devido ao aumento da recuperação mássica.

Após as constatações discutidas acima foi realizada análise 
geral dos motivos para os problemas evidenciados: baixa dispo-
nibilidade, falta de eficiência de moagem e consequente perda 
de recuperação quando o moinho está em operação. 

Percebe-se que, todos os problemas estavam interligados, 
onde a baixa disponibilidade era causada por eventos de entu-
pimentos nas diversas etapas do circuito, pois a necessidade de 
alta porcentagem de sólidos para operação correta do moinho 
aumentava as chances destes eventos, e o layout (distância/ni-
velamento entre os equipamentos) e dimensionamento inicial 
inadequado não favoreciam esta operação.  

Pelo motivo de alta incidência de entupimentos restringia-
-se a taxa de alimentação do moinho “E” e também adiciona-
va-se muita água no sistema de moagem acarretando perda de 
eficiência de moagem e diluição no circuito de classificação, o 
que operacionalmente resultava em aumento da carga circulan-
te (trata-se de um circuito reverso de moagem fechado, onde o 
underflow da classificação é a carga circulante que alimenta os 
moinhos e retorna na alimentação da classificação junto com a 
alimentação do processo anterior) e também em aumento do 
by-pass de finos para o underflow, que ocasionava sobremoa-
gem das partículas ampliando as perdas nas etapas de deslama-
gem -  e por isso havia a queda na recuperação mássica global.   

Frente aos gargalos identificados, o projeto focou na ade-
quação da % de sólidos na alimentação do moinho “E”, que an-
teriormente trabalhava em 30% e tinha como objetivo atingir 
70% de sólidos para ganho na eficiência de moagem e também 
no retorno para caixa de alimentação da classificação em 50% 
de sólidos, para evitar diluição e aumento no by-pass de finos na 
classificação. Para alcançar tal objetivo foi necessário redimen-
sionamento dos conjuntos das bombas 08 e 102 e instalação de 
uma bateria de hidrociclones de 15” para desaguamento.

A partir das alterações realizadas foi possível contabilizar 
através do levantamento de dados de OEE, que as horas de re-
dução na taxa de alimentação no moinho “E” diminuíram con-
sideravelmente ao comparar com período utilizado para estudo 
de caso com o mesmo período do ano atual.

 Percebe-se que houve um decréscimo no tempo de redução 
que variou entre 57,14% a 95,64% quando comparado ao perío-
do anterior, proporcionando uma média de redução para este 
período de 79,70%. Fica evidente que ainda há oportunidades 
de melhorar a disponibilidade do circuito e otimizar sua utili-
zação com o objetivo de proporcionar ganhos para o processo 
de uma maneira geral, pois a maioria destes eventos tratam-se 
ainda de casos de entupimentos. 

Aproveitando-se de uma parada no “Projeto +40” para rea-
lização de manutenção corretiva, foi possível fazer uma amos-
tragem on/off para o moinho “E”, assim como a realizada antes 
da aplicação do projeto. Com a realização do mesmo foi feito 
comparativo da taxa de alimentação, e através do mesmo per-
cebe-se que após a parada do moinho a taxa de alimentação 
caiu de uma média de 337 toneladas/hora para 292 toneladas/
hora, ou seja, uma redução de 45 toneladas/hora. 

Desta forma, pode-se perceber que o moinho “E” aumentou 
a sua participação no processo de moagem do processo, visto 
que antes do projeto, ele se mostrava aquém do almejado para 
ele, com as medidas e dimensões que o mesmo possui. Nota-se 
que na amostragem on/off realizada antes do projeto, houve 
uma diminuição de 27 toneladas/hora na alimentação da usina, 
enquanto após a execução a redução passou a ser de 45 tonela-
das/hora, ou seja, um aumento de 66,6% na taxa de alimenta-
ção do moinho “E”.

A melhoria implantada tem ajudado bastante frente aos 
desafios cada vez maiores nos atingimentos das metas de pro-
dução e qualidade, o mesmo foi bastante eficiente e de baixa 
complexidade de implementação frente aos potenciais ganhos.  
O projeto apresentou potencial de ganhos maiores que 40 mil 
toneladas de rocha apatítica ano, o que representa um aumento 
de aproximadamente 7% na produção anual da usina onde foi 
realizada a implantação.

*Gláucio Ferreira de Castro, Talita Chaves, Ricardo Antonio de Rezende, Hugo Cliger 

santos Nadler e Daniel Dantas Cardoso. (Colaboradores da CMOC Brasil)

Aumento de participação no processo
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Adaptação de chave de impacto pneumática gera produtividade
*Kelven de Faveri, Rodrigo da Silva, Sidnei Carniato e Vantuir Barbosa Ribeiro 

Redução do consumo de energia elétrica em horário de pico 
*Aurélio Pazzetto Neto, Gian Garcia, Murilo Pertele, Ricardo Nordio e Ramiriz Rita

Com uma revisão tarifária da Aneel, a Certrel passou a cobrar 
no horário de ponta de R$/KWh 1,07 para R$/KWh 2,70, tornando 
assim um custo a mais na fatura da unidade. 

A unidade de extração de carvão mineral Cruz De Malta, da Rio 
Deserto, atualmente trabalha com três frentes de serviço, mais o 
BackFill (preenchimento de galerias anti gas com o rejeito do car-
vão), com uma área 602 hectares e com cento e sessenta funcioná-
rios no subsolo divididos em quatro turnos de trabalho.  
Para que a empresa consiga extrair a matéria prima é necessária 
uma infraestrutura grandiosa, entre essas necessidades existem 
duas vitais: drenagem e venti lação da mina. A drenagem é com-
posta, a grosso modo, por um sistema de represas que onde a 
água é movimentada através de bombas elétricas até a superfí cie.

Já a venti lação é feita por três exaustores, sendo dois exaustores 
operando 24 horas e um sendo de emergência ligado ao gerador.

Os exaustores estão dispostos no fi nal do canal de venti lação, 
fazendo que o ar entre de maneira forçada para dentro da mina e 
sai através dos exautores.  
A equipe então começou a procurar formas de economizar energia 

elétrica, e identi fi cou-se que entre as 19h às 22h (horário de pico) 
existem motores elétricos (bombas hidráulicas e exaustores) que 
poderiam fi car desligados nesse horário, sendo que seu desliga-
mento não prejudicaria suas respecti vas funções. 

Com o intuito de reduzir do consumo de energia elétrica em ho-
rário de ponta e contribuir com a preservação de recurso natural, 
projetou-se a instalação de temporizadores não analógicos que 
permitam que os motores do subsolo sejam programados para fi -
carem desligados no horário de pico (19h às 22h). 

Para a implantação do projeto foram necessários R$ 1.002,70 
de investi mentos e com a implantação do projeto, mais um pla-
nejamento do bombeamento de água do subsolo para superfí cie, 
deixou-se de serem gastos R$ 54.918,00 por mês com energia 
elétrica, sendo que em um ano pode chegar à economia de R$ 
659.016,00.   

Em fevereiro de 2018 foram instalados temporizadores não ana-
lógicos permiti ndo que as bombas fi quem desligadas das 19h às 22h 
de segunda a sexta-feira, pois sábados, domingos e feriados nacionais 
não possui horário de ponta e os exaustores principais foram progra-
mados para fi carem com a rotação reduzida para 850RPM, ao invés 
de 1000RPM das 17h às 22h de segunda a domingo.  

Esse resultado permiti u que a unidade consiga um orçamento 
maior para investi r em novas tecnologias para o bombeamento hí-
drico do subsolo para a superfí cie e uma responsabilidade ambien-
tal mais ampla, pois está economizando um recurso não renovável 
para o meio ambiente. 

*Aurélio Pazzett o Neto, eletricista de subsolo; Gian Garcia, técnico de segurança; Mu-
rilo Pertele, eletricista de conjunto Mecanizado; Ricardo Nordio, eletricista de subsolo, 
Ramiriz Rita, eletricista de conjunto mecanizado. (Colaboradores da Rio Deserto)

Na Unidade de Extração e Benefi ciamento Mina Cruz de Malta, 
da Rio Deserto, os pneus da máquina LHD eram substi tuídos manual-
mente com alavanca e chave. O funcionário ti nha que subir em cima 
da alavanca, para afrouxar as porcas emperradas, o que gerava um 
elevado risco de acidente. 

Com o intuito de reduzir o tempo para reti rada e disposição das 
porcas, deixando a máquina para operação mais rapidamente, me-
lhorar as condições ergonômicas e reduzir os riscos de acidentes, 
desenvolveu-se o projeto para realizar a substi tuição do pneu com 
auxílio de chave de impacto pneuamáti ca, uti lizando o próprio ar do 
reservatório da máquina. 

A unidade Cruz de Malta 
em Treviso (SC), que atua na 
extração e benefi ciamento 
de carvão em subsolo realiza 
tal ati vidade basicamente por 
meio de dois métodos: máqui-
na de extração contí nua e de-
tonação. 

O painel que uti liza explo-
sivos conta com uma máquina 
denominada LHD (load-haul-
-dump) para transportar o mi-
nério. A máquina possui quatro 
pneus montados no aro mode-

lo 1800/25 L-5 40 lonas, fi xado através de 19 parafusos e 19 porcas. 
Eventualmente durante a ati vidade de transporte de minério ocorre 
a perfuração do pneu, o que gera a necessidade de substi tuição na 
frente de serviço. 

Tal ati vidade era realizada de maneira manual com auxílio de chave 
“cachimbo” de 1 1/2’’ cabo de força e uma barra de cano para aumen-
tar o torque. A parti r da difi culdade na reti rada e disposição das porcas, 
desenvolveu-se o projeto para realizar a substi tuição do pneu com au-
xílio de chave de impacto pneumáti ca, uti lizando o próprio ar do reser-
vatório da máquina.  A proposta surgiu de colaboradores das Empresas 
Rio Deserto, a parti r do Programa de Inovação e Qualidade (PIQ).
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Recuperação efi ciente da caixa da gaxeta   
 *André Luiz Maravai, André Valentin Zanellato, Clavius Forgiarini Nascimento, 

Clesio Joaquim Machado e Juliano Rodrigues dos Santos 

Com o intuito de diminuir o custo da manutenção, reduzir os gas-
tos e o desperdício de material, elaborou-se a recuperação da parte 
do diâmetro interno da caixa da gaxeta, que apresentava grande des-
gaste. Com isso, não precisou substi tuir inteiramente a peça, mas sim 
“recuperar” o diâmetro interno que apresenta desgaste. 

Para a implantação do projeto não foram necessários inves-
ti mentos, pois houve apenas a mudança de processo. Ao invés 
de comprar uma peça nova, a mesma passou a ser recuperada. 
Com a implantação do projeto, deixou-se de serem descartados 
880 kg de sucata por ano, reduzindo o custo anual da ati vidade de 
R$ 25.260,00 para R$ 10.120,00, gerando uma economia anual de 

R$ 15.140,00.    
A proposta surgiu de colaboradores das Empresas Rio Deser-

to, a parti r do Programa de Inovação e Qualidade (PIQ). O proje-
to “Recuperação da Caixa da Gaxeta” foi estudado na Unidade de 
Extração Mina Cruz de Malta, pertencente ao grupo, situada na 
cidade de Treviso, no sul do estado de Santa Catarina.   

De acordo com estudos, apenas o diâmetro interno da peça 
apresentava desgaste comprometendo o desempenho da bomba. 
Com o intuito de reaproveitar a mesma peça, pensou-se em recu-
perar o diâmetro interno fazendo “embuchamento”, deixando a 
peça danifi cada em perfeitas condições de uso, ao invés de subs-
ti tuir por uma nova.

Este processo foi feito nas 11 bombas do benefi ciamento. Para 
acompanhar as mudanças, a técnica uti lizada foi o PDCA (método 
plan, do, check e act).
Antes da mudança:

*André Luiz Maravai, líder de benefi ciamento; André Valenti n Zanellato, mecânico de 
manutenção de benefi ciamento; Clavius Forgiarini Nascimento, mecânico de manuten-
ção de benefi ciamento; Clesio Joaquim Machado, mecânico de manutenção de benefi -
ciamento; e Juliano Rodrigues Dos Santos, mecânico de manutenção de benefi ciamen-
to. (Colaboradores da Rio Deserto)

Com a chave de impacto pneu-
máti ca o funcionário executa o tra-
balho com mais facilidade e com 
pouco empenho de força fí sica. 
A ati vidade ainda é realizada por 
dois funcionários, entretanto um 
apenas posiciona o acoplamento 
e outro opera a chave de impacto 
pneumáti ca. 

Depois da implantação desse sistema não houve mais a ne-
cessidade de subir sobre a alavanca para reti rar as porcas, o que 
reduziu drasti camente do risco de acidente. Além disso, ocorreu 
uma oti mização de 84% no tempo da substi tuição do pneu dimi-
nuindo as perdas de produção pois a máquina fi ca disponível mais 
rapidamente. 

Para a implantação do projeto, foram investi dos R$ 150,60. 
Os cálculos de redução de custo foram elaborados a parti r da 

redução de tempo obti do na reti rada/colocação das porcas. Não 
estão contemplados limpeza e ajuste do pneu da LHD. A mão de 
obra do operador de LHD e a quanti dade de produção não realiza-
da com a máquina parada foram associadas apenas na substi tuição 
dos pneus em frente de serviço, visto que a substi tuição na ofi cina 
não afeta a produção, pois se trata de manutenção preventi va.

Com a implantação do projeto, a empresa economizou 
R$ 55.416,42 em um ano, sendo R$ 4.618,04 por mês. 
*Kelven de Faveri, técnico em Segurança do Trabalho; Rodrigo da Silva, mecânico auto-
moti vo; Sidnei Carniato, técnico mecânico; e Vantuir Barbosa Ribeiro, técnico mecâni-
co. (Colaboradores da Rio Deserto)

A ati vidade de reti rada e disposição das porcas necessita de 
dois colaboradores e demora em média 120 minutos visto que 
existem 19 porcas. As desvantagens deste método consistem em 
perda de produção, más condições ergonômicas (esforço excessi-
vo, postura inadequada), demasiado tempo gasto na reti rada das 
porcas, elevado risco de acidente. 

Supondo que ti vesse que instalar uma rede de ar comprimido 
até as frentes de serviço para possibilitar a uti lização da chave de 
impacto pneumáti ca, seriam necessários 3.162 metros de tubu-
lação. 

Considerando a necessidade de uma tubulação de Polipropile-
no Copolímero Random com diâmetro de 32 mm seria necessário 
um investi mento de R$ 36.890,00 e R$ 2.835,26 de luvas o que 
totalizaria R$ 39.725,26. É válido lembrar que essa tubulação teria 
que ser prolongada constantemente juntamente com o avanço da 
extração da camada.

Diante do tempo e difi culdade na reti rada das porcas durante 
a substi tuição do pneu da LHD nas frentes de serviço, a proposta 
do presente projeto é realizar a substi tuição do pneu com auxílio 
de chave de impacto pneumáti ca, uti lizando o próprio ar do reser-
vatório da máquina. Para tal foram necessárias adaptações para 
uti lizar a chave de impacto pneumáti ca nas frentes de serviço. Este 
processo foi implantado em 2 LHD sendo que a unidade possui 4 – 
mas está programado para padronizar em todas. 

Prática existente

Proposta de substituição do pneu

Depois da mudança:



Professor da Ufopa realiza pesquisa com biofiltro de caulim
Apesar de viverem no município de 

Santarém (PA), cercadas pelo rio e onde 
há a maior bacia de água doce do plane-
ta, as comunidades rurais desta região 
não contam com sistema de saneamen-
to adequado nem têm acesso à água de 
qualidade, precisando, em alguns casos, 
consumir diretamente do rio, que con-
tém sedimentos e dejetos lançados por 
embarcações e fossas rudimentares.

Com o propósito de contribuir para 
melhorar a qualidade da água e conse-
quentemente da saúde destas popula-
ções, desde 2014 o professor doutor em 

Física Manoel Roberval Pimentel Santos, do Instituto de Engenharia e 
Geociências (IEG) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), 
pesquisa o potencial do caulim como matéria-prima para a produção 
de zeólita, material com estrutura cristalina capaz de reter e filtrar de-
terminados elementos. Ela funciona como uma peneira molecular e é 
utilizada industrialmente na composição de detergentes com a função 
de remover moléculas de gordura.

Santos coordena a pesquisa junto ao estudante de mestrado Er-
nelison Angly da Silva Santos, bolsista da Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao 
Ministério da Educação. A proposta é desenvolver um biofiltro de baixo 
custo e sustentável, produzido a partir do caulim, argila popularmente 
conhecida no Pará como "Tabatinga". "Optamos pelo caulim por ser 
muito presente em nossa região, o que facilita a implantação da tecno-
logia pela disponibilidade desta matéria-prima", declara o pesquisador.
Além do material disponível em Santarém, o pesquisador conta com 
a colaboração da Imerys, mineradora que opera a maior planta de be-

neficiamento de caulim do mundo no Pará, que enviou amostras do 
caulim utilizado em sua planta de Barcarena para Santos (SP) realizar 
testes de sínteses de zeólitas e comparar o grau de filtragem com os já 
testados na Ufopa. 

"É uma oportunidade para cooperarmos com o desenvolvimento 
de pesquisas que fomentem a saúde e economia das comunidades 
ribeirinhas de nossa região. Enviamos amostras de caulim de nossa 
planta industrial para a Ufopa, para que verifiquem a utilização deste 
minério de melhor teor e deixamos nossas instalações industriais à 
disposição da pesquisa", explica Paulo Serpa, diretor de Relações Ins-
titucionais da América do Sul da Imerys. 

Os pesquisadores já desenvolveram o protótipo do biofiltro, que é 
feito em PVC com três camadas de materiais filtrantes: areia, zeólita 
obtida do caulim e o carvão ativado. Após a filtragem, a água será 
submetida a análises físico-químicas para verificar se houve retenção 
de matéria orgânica, alterações na acidez, turbidez e odor. 

Também será verificada se as pastilhas de zeólita são capazes de 
eliminar coliformes fecais e bactérias. Testes com água de esgoto pré-
-tratada, realizados pela estudante da Ufopa Tatiane Costa, já mos-
traram bons resultados na coloração e em alguns parâmetros físico-
-químicos. 

Na próxima fase da pesquisa, também está previsto o processo de 
transformação em escala da zeólita em pastilhas porosas, produzidas 
a partir da conformação e queima para adquirir resistência mecâni-
ca e ser utilizado no biofiltro. "Se atestarmos que o caulim industrial 
tem mais qualidade, vamos avançar na pesquisa, testando como rea-
proveitar o rejeito deste minério, do qual também pode ser obtida a 
zeólita e poderá ampliar as oportunidades de implantação em escala 
da tecnologia com baixo custo junto às comunidades que demandam 
água de qualidade para consumo em nossa região", relata o pesqui-
sador da universidade.  
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Soluções para separação de sólidos e líquidos 
e automação para a indústria 

O grupo internacional de tecnologia Andritz apresentará sua 
ampla gama de comprovadas tecnologias de separação sólidos 
e líquidos e serviços para a indústria de mineração, bem como 
soluções digitais e de automação, durante a Exposibram, que 
acontece este mês de setembro em Belo Horizonte (MG).

Uma inovação a ser apresentada no evento pela primeira vez 
é o fi ltro prensa inteligente da Andritz. Os parti cipantes terão a 
oportunidade de ver como o fi ltro prensa aumenta a capacidade, 
oti miza os parâmetros de processo e garante as condições ideais 
para equipamentos a jusante e, ao mesmo tempo, aumenta a 
confi abilidade e reduz as perdas inesperadas de produção.

Para este novo produto, a empresa combinou os resultados 
obti dos das tecnologias da Internet Industrial das Coisas (IIoT) 
com soluções de automação para o fi ltro prensa, criando novos 
mecanismos e recursos que prometem um aumento na quali-
dade do produto e uma redução nos custos operacionais resul-

tantes da oti mização do processo – desde sensores inteligentes 
para coletar todos os dados operacionais relevantes do fi ltro 
prensa, até sofi sti cadas análises dos dados para transformá-los 
em informações relevantes.

Um novo produto a ser apresentado na feira também é a 
centrífuga decanter A10-4 Andritz para o tratamento de rejeitos, 
com recursos como a placa vertedora TurboJet para menor con-
sumo de energia, o GentleFeeder para redução de turbulência e 
forças de cisalhamento na fase de alimentação. 

O tema digitalização será abordado pelo sistema de controle 
Metris addIQ, que foi lançado pela Andritz e reúne várias solu-
ções de automação sob uma única marca. As soluções Metris ad-
dIQ refl etem o que há de mais moderno no setor da IIoT e com-
provaram seu valor agregado, aumentando a disponibilidade e 
minimizando os custos de produção, ao mesmo tempo em que 
aumenta a efi ciência geral dos equipamentos e reduz o risco de 
erros operacionais – não apenas para novas linhas de produção, 
como também para as operações já existentes e em execução. 

Além disso, no evento, os especialistas em processos An-
dritz oferecerão uma visão aprofundada do abrangente portfó-
lio de serviços, desde consultoria inicial até contratos de servi-
ços e otimização de processos até programas de treinamento. 
Os visitantes poderão conhecer as ofertas de serviço, como 
peças de reposição, locações, serviços locais, reparos, atuali-
zações ou modernização de equipamentos e sistemas, e ainda 
os novos recursos disponíveis para os produtos apresentados 
na Exposibram.

GROUNDPROBE LANÇA O CENTRO 

groundprobe.com

DE MONITORAMENTO EM SANTIAGO

+51 1 622 3311

Muito mais que uma simples engenharia
Com experiência adquirida nas 

principais indústrias brasileiras, a 
Full Engenharia adota uma meto-
dologia diferente das praticadas do 
mercado.

Com métodos focados no clien-
te, tem o objetivo principal de forne-

cer o que o realmente precisa com respaldo técnico, qualidade 
e baixo custo. 

A Full Engenharia oferece equipe personalizada onde o 
cliente pode acompanhar integralmente os profissionais que 
estão comprometidos com seu projeto. Nossas ferramentas 
de gerenciamento garantem que os resultados esperados pelo 
cliente sejam monitorados durante toda a fase de engenharia.

Empresa cria centro de monitoramento no Chile
A GroundProbe lançou um 

centro de monitoramento dedi-
cado em Santi ago, no Chile, para 
fornecer os seus serviços de mo-
nitoramento de radar e laser em 
tempo real e 24 horas por dia e 
sete dias por semana (24/7) para 
barragens de rejeitos e minas 
em toda a América do Norte e 
do Sul.

Monitorando dados de estabilidade de taludes ao vivo e responden-
do aos alarmes para garanti r a máxima segurança das pessoas e comu-
nidades, os centros de alta tecnologia conectam os sites remotos com 
especialistas da indústria em três idiomas. Com uma equipe de 45 en-
genheiros geotécnicos especializados, os centros fornecem perícia 24/7 
para mais de 30 clientes em todo o mundo.

A GroundProbe é reconhecida como líder global em tecnologias em 
tempo real, usadas para detectar instabilidades e prever quando ocorre-
rão colapsos em minas e barragens.

A parti r do evento de lançamento em Santi ago, o CEO da Groun-
dProbe, Brian Gillespie, disse que o novo centro deu um passo importan-
te para o crescimento do futuro da GroundProbe, especialmente para o 
conti nente.

"Nós testemunhamos a um boom no Brasil para o monitoramento 

contí nuo e em tempo real das barragens de rejeitos, com um enorme 
aumento na demanda por nossa experiência geotécnica remota e 24/7", 
disse Gillespie.

“Vimos isso como uma necessidade absoluta para reforçar a nossa 
oferta e ampliar os nossos serviços de suporte da Ásia-Pacífi co para as 
Américas. Colocar o centro em Santi ago e garanti r as suas capacidades 
em três idiomas nos permite fazer exatamente isso."

A GroundProbe conti nua fornecendo assistência aos seus clientes a 
parti r do seu centro de monitoramento da Ásia-Pacífi co. O acréscimo de 
um segundo local, operando em espanhol, português e inglês, faz com 
que a empresa permaneça na vanguarda do setor.

“O nosso centro de monitoramento remoto de Santi ago está ope-
racional desde o primeiro dia, com as nossas equipes já monitorando 
muitas barragens de rejeitos”, disse David Noon, COO da GroundProbe.

“Não só é essencial para os nossos clientes que a nossa equipe seja 
de falantes nati vos de espanhol e português, mas ter um centro na Amé-
rica Lati na mostra o nosso nível de comprometi mento com a região e a 
criação de empregos nas comunidades locais que atendemos”, diz David.

Os centros de monitoramento da GroundProbe abrigam a equipe 
de Serviços de Suporte Geotécnico (GSS) da empresa. O segundo centro 
de monitoramento em Santi ago fornecerá os seguintes serviços: o GSS-
-Remote, solução de monitoramento remoto 24 horas; o GSS-Training, 
serviço especializado de treinamento em SSR e laser; e o GSS-Reporti ng, 
serviço personalizado de análise e relatórios. 
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Locação de conjunto de britagem

Enroladores de alta tecnologia

A Conti nental Máquinas, empresa do mercado de locação de 
máquinas e equipamentos para a mineração, oferece conjunto de 
britagem móvel sobre esteira da marca Sandvik.

Um deles é o britador primário de mandíbula móvel sobre es-
teira, modelo QJ 341, ano 2013, com capacidade até 400 t/hora. 
Outro é o britador secundário cone móvel sobre esteira, modelo 
QH 331, ano 2012, com capacidade até 200 t/hora.

A peneira móvel sobre esteira da Sandvik modelo QA 450, ano 
2013, e capacidade até 600 t/hora, também integra o conjunto de 
equipamentos disponíveis para locação.

Desde 1977, a EMH tem 
como um dos principais itens de 
seu porti fólio os enroladores de 
cabos e mangueiras. Com know 
how próprio e fabricação de mi-
lhares destes equipamentos, a 
EMH fornece ao mercado enro-
ladores com o que existe de mais 
avançado em tecnologia. 

Prati camente todos os seg-
mentos de mercado, que uti lizam 
máquinas para movimentação de 
cargas, demandam por enrolado-
res. Esses equipamentos são uti li-
zados para enrolar cabos elétricos 
de força, de comandos, de fi bra 

ópti ca ou mangueiras, em perfeito sincronismo com as respecti vas má-
quinas onde estão instalados sem a necessidade de controles externos. 

Os enroladores podem ser acionados por molas, contrapesos, cor-

rentes ou motores, sendo os enroladores motorizados os mais deman-
dados. Os enroladores EMH motorizados são divididos em três grupos: 
alto escorregamento, motor com inversor e embreagem.

Enrolador com motor de alto escorregamento - os enroladores que 
uti lizam esta tecnologia de acionamento são robustos, de fácil manu-
tenção e indicados para menores percursos.

Enrolador com motor controlado por inversos - os enroladores que 
uti lizam motores controlados por inversores são extremamente versá-
teis, pois permitem um ajuste excelente da tração no elemento enrola-
do, além de disso disponibiliza vários sinais de controle e monitorização 
via rede ou sinais discretos. Estes enroladores são indicados para pe-
quenos, médios e longos percusos.

Enrolador controlado por embreagem - estes enroladores uti lizam 
motores convencionais associados às embreagens magnéti cas. As em-
breagens magnéti cas permitem que sejam feitos ajustes mais fi nos nos 
torques de enrolamento do enrolador, minimizando o esforço de tração 
no elemento enrolado. Os enroladores com embreagens têm manu-
tenção simples, são robustos e podem ser aplicados em pequenos e 
médios percursos.

Aço 3 vezes mais resistente do que das gerações anteriores

A Aperam South America, produtora integrada de aços ino-
xidáveis, elétricos e carbono, apresenta ao mercado brasileiro o 
Endur, um aço de alta resistência que permite a construção de 
estruturas mais leves e com um ganho de vida úti l até três vezes 
maior do que as gerações anteriores de aço inox. A novidade foi 
desenvolvida e produzida dentro da empresa brasileira e eleva o 
nome da Aperam no mercado nacional e global.  

A Aperam segue apostando em pesquisa e desenvolvimento para 
impulsionar o crescimento de seu negócio. Para a criação do Endur, 
foram cerca de três anos de estudos sobre as novas tecnologias. A 
novidade chega ao mercado neste mês, com uma produção inicial de 

50 t/mês, concentrada na usina de Timóteo (MG).
A solução traz seu principal atributo, a resistência, 

no nome (Endur vem do inglês endurance que quer dizer 
resistência). É uma liga de baixo teor de carbono, com 
adições de cromo e níquel, e possui aplicação destaca-
da em ambientes que combinam abrasão e corrosão, 
além de evitar o desgaste que gera a perda de espessura 
acelerada dos aços comuns. O emprego desse material 
traz diversos benefí cios para o mercado, principalmente 
relacionado ao aumento da vida úti l dos equipamentos, 
a redução de custos, de tempo de manutenção e de pre-
servação da espessura.

De acordo com o presidente da Aperam South Ame-
rica, Frederico Ayres Lima, o Endur pode ser aplicado em 
diversos setores, como construção civil, mineração, au-
tomóveis, açúcar e álcool e agronegócio. 

“Na mineração, por exemplo, pode ser uti lizado em 
vagões de trem, equipamentos para benefi ciamento e 
transporte, sistema de escoamento de lavagem de mi-
nério de ferro, peneiras e outros. A tecnologia oferecida 
pelo Endur agrega vantagens competi ti vas importantes 

aos equipamentos, como a melhora da produti vidade, efi ciência e 
segurança da matéria-prima”, enfati za.

Por ser extremamente resistente à corrosão e pela alta resis-
tência mecânica, o aço especial também é uma solução ideal para 
canteiros de obras e ambientes úmidos, onde há contato frequen-
te com água e materiais altamente abrasivos, como cimento, areia, 
brita, ti jolo, entre outros. Pode ser uti lizado em basculantes, linha 
amarela (escavadeira, carregadeira, retro-escavadeira, compres-
sor, grua, guindaste), chapas expandidas e perfuradas, equipa-
mento para benefi ciamento e transporte, roadbuilding (constru-
ção de estradas), betoneiras manuais e caminhão betoneira.



-Escavação, carga e transporte 
de minério e estéril;

-Obras de terraplanagens;

-Movimentação de materiais 
em usinas;

-Locação de equipamentos 
pesados;

-Transportes rodoviários.

T E C N O L O G I A  E  P R O C E S S O S

Logística de atendimento ao setor de mineração
doviário, transporte emergencial, transporte especial, transporte aéreo 
e armazenagem e distribuição. 

A empresa realiza diariamente transporte de cargas expressas en-
tre Minas Gerais, São Paulo e Pará, atendendo com prazo recorde as 
regiões do Pará de Parauapebas, Marabá, Belém e Oriximiná (Porto de 
Trombetas). A empresa também possui acesso ao “portal hora certa” 
das principais mineradoras da região, o que deixa a sua logísti ca ainda 
mais eficiente para o agendamento e entrega da mercadorias. A Trans-
cota possui toda documentação que a credencia para coleta e entrega 
de mercadorias nos principais portos do Pará.

Neste senti do, a empresa realizou um grande investi mento na re-
gião, dispondo de uma filial e centro de distribuição com infraestrutura 
própria, ampla e moderna, inclusive no tocante ao cuidado com o meio 
ambiente, pois busca atender as exigências para a certi ficação de “Selo 
Verde”, onde toda energia consumida é gerada por placas fotovoltaicas, 
além da captação, tratamento e reuti lização de água da chuva e biodi-
gestor para os resíduos.

O investi mento na filial no Pará foi uma estratégia da Transcota para 
suprir a crescente demanda de soluções em logísti ca e transporte da 
região, especialmente da indústria de mineração, uma das principais 
ati vidades econômicas da região, que é, também, uma das regiões mais 
importantes para a extração mineral do Brasil.

A Transcota oferece há mais de 30 anos soluções em transporte e 
logísti ca às indústrias e empresas de variados setores com agilidade, se-
gurança e competência. Essa experti se faz dela uma empresa completa, 
capaz de atender demandas com característi cas pontuais e que exijam 
soluções personalizadas, à medida do negócio e necessidade de cada 
cliente, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, cobrindo todo o 
país e ainda o exterior.

A frota da Transcota é composta por veículos de diversos modelos, 
tamanhos e capacidades, que se adequam às mais variadas necessida-
des dos clientes. Entre os principais serviços, destaca-se o transporte ro-

Reforma do alto forno da maior 
siderúrgica da América Latina

Entre os meses de junho e outubro, a Companhia Brasileira de Serviços de Infraes-
trutura (CBSI) vem atuando de forma signifi cati va em um projeto desafi ador de ma-
nutenção integrada dentro da maior siderúrgica da América Lati na, a CSN, localizada 
em Volta Redonda (RJ).

Com mais de dois mil profi ssionais dedicados, sendo a maior parte mobilizado em 
curto intervalo de tempo para essa necessidade, os trabalhos estão concentrados na 
execução da reforma do alto forno, que envolve também a aciaria, sinterização, lami-
nação, uti lidades, entre outros setores.

De forma simultânea, dentro da mesma unidade, a CBSI atua ainda nos reparos 
gerais dos gasômetros, rotas de abastecimento, esteiras e resfriadores, tendo como pi-
lares essenciais a segurança dos colaboradores e a qualidade dos serviços executados. 
A CBSI desenvolve serviços nos segmentos de manutenção eletromecânica, constru-
ção e manutenção civil industrial e predial, montagem e manutenção de estruturas 
metálicas, telhados e tapamentos, jateamento e pintura industrial, manutenção de 
malhas ferroviárias e pontes rolantes, bem como serviços de limpeza profi ssional (in-
dustrial e social), conservação de áreas verdes, recuperação ambiental e ati vidades de 
apoio logísti co.

Com o portf ólio especializado e de excelência, a CBSI, com suas Soluções Integra-
das em Serviços, reduz a necessidade de diversos fornecedores, contribuindo para a 
oti mização de recursos desti nados aos contratos de conservação e manutenção de 
seus clientes, nos mais diversos segmentos de atuação.
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Confi abilidade em sistemas hidráulicos e maior disponibilidade da frota
A Hidrau Máquinas é um dos maiores distribuidores de manguei-

ras, conexões e peças para uso hidráulico e industrial do país. Com 
ampla experiência e equipe técnica especializada, fornece produtos e 
serviços para diversos segmentos.

Com intuito de oferecer soluções efi cientes para os sistemas hi-
dráulicos a seus clientes, a Hidrau Máquinas realizou um trabalho de 
análise técnica focado em redução de paradas correti vas, melhores 
índices de disponibilidade e preservação efi caz das funções dos equi-
pamentos. Para tal, promoveu a inclusão de várias metodologias e pro-
cessos, uti lizando-se de padronização de equipamentos e máquinas; 
construção de books exclusivos; suporte de engenharia no cliente; de-
senvolvimento de soluções e aplicação de novas tecnologias; realização 
e acompanhamento de análises de falha; visitas periódicas e estrutura 
de lojas in company com suporte técnico e treinamentos sobre produ-
tos, aplicação e montagem.

As soluções nos sistemas hidráulicos envolveram vários casos, 
como mangueiras com problemas em atrito e choque severos; des-
gaste excessivo; alta temperatura nas linhas de trocador de calor da 
transmissão e refrigeração de eixo; arraste e fricção contra superfí cies 
ásperas, porosas e quinas com cantos vivos; fl exibilidade em concha de 
carregadeira; erro por repeti ção; turno de trabalho, entre outros.

Resultados obti dos:

• Reduções de até 32% das horas de manutenção correti va de frota 
ocasionadas por falhas em mangueiras hidráulicas.
• Redução do impacto na indisponibilidade de equipamento de 2,9% 
para 1,3%.
• O trabalho contribuiu com o aumento de disponibilidade da frota 
em 1,6%.

• Redução de 47% das horas de manutenção correti va da frota 
ocasionadas por falhas em mangueiras hidráulicas.
• Redução do impacto na indisponibilidade de equipamento de 
4,4% para 1,6%. 
• O trabalho contribuiu com o aumento de disponibilidade da frota 
em 2,8%.

Diante de tamanha responsabilidade, a Hidrau Maquinas mantém 
equipe de engenharia especializada e realiza também projetos de di-
mensionamento e efi ciência energéti ca, aplicação de novas tecnologias 
e produtos, manutenção em conjunto montado, alinhamento e verifi -
cação de polias, tensionamento de correias, análise de falhas e soluções 
e aplicação de ferramentas especiais para manutenções em sistemas.

A empresa parti cipa da Exposibram, que acontece de 9 a 12 de setem-
bro, em Belo Horizonte (MG), apresentando as suas mais efi cientes solu-
ções para o setor de mineração no estande G14, no pavilhão do Minascentro.

Jumbo

Fandrill

Martins Lanna melhora produtividade com chapas resistentes 

Na década de 70, a economia brasileira experimentava uma expan-
são do mercado interno, com investi mentos públicos e privados nas áreas 
de infraestrutura. Foi neste contexto que a Marti ns Lanna, empresa mi-
neira que atua na extração, benefi ciamento e comercialização de agre-
gados derivados de gnaisse e granito para construção civil, iniciou suas 
ati vidades. 

Durante as três décadas de sua existência, a empresa adquiriu expe-
riência e investi u em qualifi cação empresarial e profi ssional, tecnologia 
de ponta e pesquisa.

E neste quadro de inovação que a Marti ns Lanna vem uti lizando as 
chapas de alta resistência ao desgaste da siderúrgica NLMK. As chapas 

Quard vêm sendo usadas há mais de quatro anos na Construtora Marti ns 
Lanna e MBV, a Mineração Bela Vista. 

Neste período, a equipe técnica da Marti ns Lanna realizou comparati -
vos em relação à vida úti l com outros aços similares. Porém, com a Quard, 
ela tem alcançado excelentes resultados em comparação à aplicabilidade 
no segmento de atuação, chegando a ter vida úti l de até três vezes mais.

Na mineração, a Marti ns Lanna extrai e processa o mineral gnaisse, 
que é um mineral de altí ssima abrasão. Eles realizaram aplicações de 
Quard em setores primários, secundários e terciários em suas plantas de 
benefi ciamento de agregados.

Nos setores primários obti veram uma duração de 4.800 horas de 
vida úti l em chutes e bicas de alimentadores, peneiras e britadores. Nos 
setores secundários alcançaram uma média de 800 horas de vida úti l, 
mesmo sendo uma aplicação muito severa devido a altí ssima velocida-
de que o material percorre por sobre as chapas aplicadas. Nos setores 
terciários as chapas ati ngem média de 1.500 a 1.800 horas de vida úti l 
trabalhada.

“Ulti mamente estamos uti lizando somente chapas Quard em nossas 
operações, pois tem gerado excelente performance na aplicabilidade”, 
afi rma Marti ns Lanna.

“Para a NLMK é uma honra ser fornecedor da Marti ns Lanna”, afi rma 
o diretor geral da NLMK South America, Paulo Seabra. Ele explica que o 
Quard melhora a produti vidade e a lucrati vidade da mina, pois reduz o 
tempo de parada para manutenção. “Por ser feito de minério de ferro 
puro, este aço especial de alta resistência ao desgaste e impacto garan-
te maior qualidade se comparado a produtos similares feitos à base de 
sucata”, diz.



Atuando na compatibilização da 
extração com desenvolvimento

sustentável

www.grupocurimbaba.com.br

A Mineração Caldense é uma 
empresa do Grupo Curimbaba.

S
mineração

A bauxita extraída pela Mineração Caldense
é utilizada nos mercados de refratários, 

cerâmicas, abrasivos, fluxo de solda, 
petroquímico, óleo e gás.

 

www.revistaminerios.com.br | 43         

Pioneiro em técnicas 
de remanejo de rejeitos

O Grupo Toniolo atua há mais de 10 anos em projetos ligados a ma-
nutenção de barragem de rejeitos. Ele foi pioneiro no desenvolvimento 
e construção de escavadeiras anfíbias hoje usadas no Brasil. 

A Toniolo desenvolveu as técnicas de remanejo de rejeitos de mine-
ração com o uso de escavadeiras anfíbias, que permitiu em várias bar-
ragens o aumento de sua vida útil. A técnica desenvolvida pelo grupo 
possibilitou a ocupação de rejeito na barragem de forma controlada e 
planejada, garantindo a qualidade da água e aumento da estabilidade 
mecânica dos rejeitos. 

O Grupo Toniolo criou um sistema totalmente novo de dragagem 
que permitiu que algumas minas continuassem em operação, mesmo 
com a área de rejeitos extremadamente avançada no sentido à região 
das balsas de captação, sem interferir na produção das usinas. 

A expertise da Toniolo evitou a parada de oito usinas por problemas 
nas barragens e manteve 30 barragens operacionais com a técnica de 
remanejo e dragagem localizada em todo Brasil.

A empresa tornou-se referência em soluções de barragem, com 
seus equipamentos desenvolvidos especialmente para essa finalidade 
e sua expertise técnica trazendo o desenvolvimento de soluções efi-
cientes para as dificuldades no segmento. 
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Processo desidrata grande volume de resíduos

A Matec projeta, fabrica e instala plantas completas para purifi ca-
ção e fi ltração de águas residuais e lama decorrentes de processos in-
dustriais e de mineração. Usando equipamentos da empresa pode-se 
desidratar grandes volumes de material, de forma a recuperar a água 
para reúso e dispor o material sólido.

A melhor forma de explicar a função dos produtos da Matec é des-
crevendo-os através do processo de desaguamento. Ele inicia-se a par-
ti r de um pequeno fosso feito de concreto ou aço inoxidável que coleta 
a água residual que a planta irá tratar. 

Bombas submersíveis verti cais enviam a água do fosso para o es-
pessador através de um tubo. Mas antes de focar no silo, os sistemas 
Bifl oc e Doson da Matec desempenham uma função essencial para ob-
ter os resultados perfeitos no desaguamento. 

No tubo de alimentação do espessador, o polieletrólito fl oculante é 
injetado. O fl oculante é um produto químico biodegradável e não-tóxi-
co que reage com os sólidos em suspensão e acelera sua decantação no 
fundo do espessador. O produto é preparado e regulado automati ca-
mente no Bifl oc, reduzindo entre 20% e 30% o consumo de fl oculantes 
graças ao sistema Doson.

O sistema Doson trabalha coletando amostras da lama a cada 2,3 

minutos. Elas são analisadas por fotocélulas e, de acordo com a quanti -
dade de sólidos e velocidade de decantação, o Doson regula a dosagem 
de produto. É a bomba dedicada Matec que aumenta ou reduz a quan-
ti dade necessária de fl oculante.

O espessador é feito em aço inoxidável AISI 304 (ou aço carbono 
revesti do) e projetado especifi camente para uma determinada capaci-
dade e material a ser tratado. Ele promove a clarifi cação, um processo 
contí nuo que pode recuperar grandes quanti dades de água. Os espes-
sadores Matec são baseados no princípio da decantação estáti ca e na-
tural dos sólidos em suspensão.

A água entra no espessador através do cone inverti do posiciona-
do no topo e é clarifi cada. A lama se torna mais pesada, graças a ação 
do polieletrólito, e se separa da água, decantando no fundo, contando 
ainda com a pressão da coluna d’água acima. Ao mesmo tempo, a água 
clarifi cada sobe e transborda pelas calhas de dreno para terminar no 
tanque de água limpa. Para acelerar o processo de clarifi cação, cada 
componente do espessador é precisamente dimensionado. Esta água 
está purifi cada e pronta para ser reuti lizada.

Uma vez alcançada a compactação necessária, as válvulas automá-
ti cas descarregam a lama, que cai no Bifang da Matec, que é o tanque 
usado para homogeneização. Um moto redutor com lâmina mantém a 
lama agitada até que esteja pronta para ser enviada para o fi ltro prensa. 
Somente quando a lama possui a densidade desejada (40-50% em vo-
lume) o sistema Vibron abre as válvulas.

Os fi ltros-prensa Matec uti lizam HPT (High Pressure Tecnology 
– Tecnologia de Alta Pressão) para trabalhar a pressões muito mais 
elevadas quando comparadas a outros fi ltros prensa (5/7 bar), alcan-
çando pressões de 16/30 bar. É o fi ltro prensa que realiza o verdadeiro 
e autênti co processo de fi ltragem, desaguando a lama. Quando todas 
as placas estão fechadas a bomba de alimentação começa a encher as 
câmaras com a lama do tanque homogeneizador Bifang. 

Graças a pressão, as partí culas sólidas são reti das pelas lonas de 
fi ltragem enquanto a água fl ui através delas e é recolhida pelos tubos 
de drenagem. O fi ltro prensa produz tortas secas com uma umidade 
residual muito baixa, que caem e estão prontas para serem descartadas 
através de pás carregadeiras ou transportadores de correia.

A abertura do fi ltro prensa é feita de uma só vez ou em seções, para 
oti mizar o tempo e assegurar a descarga completa das tortas, graças ao 
sistema de abertura TT2 e aos sacudidores Gasser.

Soluções múltiplas de monitoramento de deformação 

Conhecida pela efi ciência e qualidade dos seus radares interfe-
rométricos, estações totais de monitoramento e receptores GNSS 
de monitoramento, a Hexagon consolidou a marca em território na-
cional em 2019. 

A grande inovação do ano na área de monitoramento é uma 
solução completa e defi niti va para controle de sensores: o Soft ware 
HxGN Geomonitoring HuB, uma plataforma de integração de dispo-
siti vos geodésicos e geotécnicos. E o Rockspot, um radar que permi-
te a detecção e alarme de objetos em movimento.

O HxGN Geomonitoring Hub possui uma visão holísti ca para 
compreensão de comportamento estrutural. É capaz de combinar, 
analisar, visualizar e cruzar todas as medições fornecidas pelos sen-
sores de monitoramento em uma mina.

Totalmente automati zado, o HxGN 
GeoMonitoring Hub sincroniza dados do 
soft ware Leica GeoMoS e IDS Guardian e 
fornece integração de dados em tempo 
real a parti r de uma ampla gama de sen-
sores disponíveis no mercado, trazendo 
radar terrestre, estações totais, GNSS, 
satélite InSAR, piezômetros, acelerôme-
tros e todos os outros sensores geodési-
cos e geotécnicos juntos. 

Com base em dashboards e ferra-
menta de relatório simples e rápidos, 
todos os dados importantes estão dis-

poníveis em uma visão unifi cada, para uma tomada de decisão mais 
rápida e mais bem informada.

O RockSpot é uma solução de radar inovadora que pode monito-
rar e alertar durante um evento de queda de rochas. Tem a função de 
preencher a lacuna no monitoramento críti co, onde os radares interfe-
rométricos podem medir uma pequena deformação antes do evento. 

Uma única unidade de radar é capaz de cobrir toda uma parede 
da mina com alta resolução, e a cobertura pode dobrar, com outro 
sensor dentro da mesma confi guração. O sistema tem um campo de 
visão de 80° Azimute, 40° de elevação e uma faixa operacional de 50 
m a 2000 m, bem como GNSS embuti do para georreferenciamento 
automáti co e uma câmera que fornece gravações de vídeo da área 
monitorada durante a ocorrência de eventos de queda de rochas.



Aços de alta resistência para uso em mineração

A SSAB, multinacional sueca de fabricação e comercialização 
de aços de alta resistência, participa da Exposibram 2019, que 
acontece em setembro em Belo Horizonte (MG), apresentando 
aos visitantes as linhas antidesgaste Hardox e estrutural de alta 
resistência Strenx.

 Um dos destaques para a feira será a apresentação do Har-
dox 500Tuf, principal aposta da SSAB para mercado de básculas 
mais leves e resistentes. “Este tipo de báscula é uma antiga de-
manda das mineradoras por permitir um aumento direto de carga 
e redução no consumo principalmente de pneus e combustíveis a 
cada ciclo operacional, sem perda de vida útil. Porém, a engenha-

ria e fabricação de implementos 
com reduções agressivas de peso 
sempre esbarraram em limita-
ções de propriedades e proces-
samento dos aços existentes até 
então no mercado”, explica Luiz 
Felipe Frayha, Gerente Regional 
de Vendas da SSAB. 

“Diante disso, a SSAB buscou 
desenvolver o Hardox 500Tuf, 
material que combina proprie-
dades superiores de resistência 
ao desgaste por abrasão com 
500 Brinell de dureza e altíssi-
ma resistência ao impacto e à 
deformação, passando assim a 
viabilizar projetos inovadores de 
básculas significativamente mais 
leves e duradouras”.

  Na Exposibram, a SSAB 
apresenta diversos exemplos de aplicação de peças de desgaste 
tanto para a área de usina de processamento de minério quanto 
para os equipamentos móveis, tendo como foco principal o au-
mento de vida útil e intervalos entre manutenções, redução de 
custos e aumento de produtividade. 

“A alta resistência ao desgaste, que é marca registrada do Har-
dox, combinada a consistência de propriedades em todas as cha-
pas produzidas que somente a SSAB garante, oferece ao cliente 
uma oportunidade única de melhoria nas condições de operação 
e previsibilidade de manutenção, além da redução de custos em 
toda a sua cadeia produtiva”, diz Luiz Frayha.
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Dispositivo mantém controle eficiente de abertura de britadores
Os impactos da variação da granulométrica ao longo do processo 

de concentração de minério de ferro podem ser bastante significativos 
em termos de custos operacionais e produtividade. Apesar do avanço 
dos mecanismos de regulagem eletrônica da abertura dos britadores 
cônicos, ainda existem variáveis que podem impedir a correta regula-
gem e a realização de uma medição física para confirmar a abertura 
real é importante. 

Quando a granulometria errada é alimentada na classificação ela 
altera o percentual das faixas granulométricas e a carga recirculante e 
pode reduzira vida útil das peneiras e das telas, causando um impacto 
direto no Capex e Opex da unidade.

Com a utilização do dispositivo Gaugetec, que substitui os tradicio-
nais corpos de prova de chumbo na aferição da abertura dos britadores, 
é possível manter um estrito controle de abertura dos britadores com 
inúmeras vantagens. Além disso, o instrumento é ecologicamente cor-
reto e não precisa de descarte especial. Ele é também até 10 vezes mais 
leve que o chumbo, não projeta partículas, sendo mais ergonômico 
para o operador que está realizando a aferição.

Existem tamanhos padronizados para as principais aberturas de 
britador utilizadas, mas ele também pode ser confeccionado em tama-
nhos sob encomenda. O produto é fornecido em caixas com 50 unida-
des e está presente nas maiores unidades mineradoras do país, incluin-
do a unidade da Vale S11D. A Hefest Minerals é o distribuidor exclusivo 
homologado desta tecnologia para todo a América do Sul.



L E A G O L D  M I N I N G

Projeto melhora rendimento dos britadores cônicos
*Antonio Amâncio Filho, Gabriel Sapucaia dos Santos, Handerson Alves Silva, Elias do Nascimento Zorzan, 

Elias Oliveira da Silva, Deibson Davi do Carmo e Leandro Alves Oliveira

O benefi ciamento do minério na unidade de Fazenda Brasileiro 
Desenvolvimento Mineral - Leagold Mining objeti va recuperar o 
ouro disseminado no minério composto basicamente de metape-
lito vulcânico com Work Index 16,75 kwh/st, sendo responsável 
pelo desgaste dos revesti mentos dos britadores. O minério ali-
mentado pela mina passa por três estágios de britagem: britagem 
primária, através de um britador de mandíbulas; britagem secun-
dária, através de um britador cônico e britagem terciária, através 
de dois britadores cônicos de menor capacidade.    

O objeti vo dessa etapa é a redução granulométrica do minério 
a 80% passante em 7,00 mm, uma vez possuindo alimentação na 
britagem secundária com top size de 127 mm e P80 de 95 mm. 

Nesse processo de cominuição foi constatado através de estu-
dos de performance que os revesti mentos dos britadores cônicos 
estavam sendo substi tuídos precocemente e com efi ciência abaixo 
do desejado pela Fazenda Brasileiro tornando o custo da britagem 
elevado. 

Nesse processo verifi cou-se um desgaste preferencial no reves-
ti mento do bojo que também propiciava o baixo rendimento com 
a substi tuição precoce. Com o intuito de melhorar o rendimento 
dos revesti mentos, foi realizada uma campanha de testes de novas 
ligas e de modelos diferentes do mesmo fornecedor e de fornece-
dor diferente, modifi cando também a metodologia de substi tuição 
com monitoramento técnico diariamente.      

Metodologia
Os testes foram realizados com acompanhamento diário da 

equipe de Fazenda Brasileiro e apoio técnico dos fornecedores, 
desde o recebimento das novas peças, até a aplicação, substi tui-
ção e estudo de performance.   

Durante as avaliações foram monitorados vários parâmetros 
de controle citados abaixo: acompanhamento da montagem; pe-

sagem dos revesti mentos novos; registro da data de aplicação e 
substi tuições; registro de horas trabalhadas e massa processada; 
controle da granulometria de alimentação (top size); acompanha-
mento diário de performance; acompanhamento diário da corren-
te elétrica dos equipamentos; inspeções mecânicas (trincas, bati -
mento de anel, vazamentos, etc.); controle diário de APF (abertura 
do britador na posição fechada) e pesagem dos revesti mentos 
usados.  

O monitoramento foi registrado via planilhas de controle e ima-
gens capturas nos momentos das inspeções. 

Os testes foram desenvolvidos uti lizando três tratati vas princi-
pais, sendo o desbaste (corte) do “bico de pato” (desgaste prefe-
rencial) formado no revesti mento do bojo, aquisição e avaliação 
de novas ligas, e substi tuições alternadas dos revesti mentos do 
bojo e manto dos britadores cônicos terciários.      

Tratativa 1
Para os testes foram adquiridos novos itens do mesmo fornecedor 
e itens de fornecedor diferente. Na tabela abaixo seguem os itens 
adquiridos com seus respecti vos custos:

Os revesti mentos que apresentaram baixa efi ciência foram, na brita-
gem secundária, B-610 e M-610 e na britagem terciária B-720 e M-720.
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Analisando os testes individualmente, a confi guração que apre-
sentou melhor resultado foi a uti lização do revesti mento B-710 no 
bojo e do revesti mento B-610 no manto, aumentando o ganho mé-
dio em produção mássica aproximado de 30.000 t por conjunto. 
Segue abaixo:

Com a uti lização de ligas deferentes no bojo e manto do brita-
dor, obti veram-se os melhores resultados, sem a necessidade da 
uti lização de recursos para corte no bojo e troca alternada. 

Considerando a melhor confi guração obti da e sendo a uti lizada 
atualmente, segue abaixo o estudo fi nanceiro do consumo de re-
vesti mentos da britagem secundária para 2018 - o mesmo poden-
do ser estendido para 2019.

Considerando a produção esti mada para 2018 de 1.320.000 t, o 
ganho esti mado uti lizando a revesti mento do bojo 710 e o revesti -
mento do manto 610 para 2018 será de R$ 181.259,95. 

Tratativa 2
Foi executado um procedimento interno de desbaste do bojo 

dos britadores cônicos amenizando o desgaste preferencial “bico 
de pato” que difi cultava o escoamento do minério britado, forçan-
do a substi tuição. O desbaste foi testado em todas ligas, anti gas e 
novas, dos britadores cônicos, visando aumentar a vida úti l, uma 
vez que, o consumo de massa dos revesti mentos até a substi tuição 
estava inferior ao indicado pelo fornecedor. 

O consumo médio dos revesti mentos dos britadores terciários da 
liga B-720 e M-720 era 23% da massa total, sendo recomendado pelo 
fornecedor 50%. 

Os desbastes (cortes) foram executados com maçarico nos dias 
das paradas programadas, evitando baixa disponibilidade dos 
equipamentos. 

Tratativa 3
Verifi cado o desgaste preferencial nos revesti mentos do bojo foi 

testada uma nova metodologia de substi tuição de revesti mentos nos 
britadores terciários visando maior aproveitamento do revesti mento 
do manto que era trocado simultaneamente a substi tuição do bojo.

Foi apurado que o desgaste no revesti mento do bojo era maior que 
o desgaste no manto. Então, foi aplicado essa nova metodologia com 
a primeira substi tuição da série sendo realizada simultânea, bojo e 
manto; a segunda substi tuição apenas o bojo; a terceira substi tuição 
apenas o manto; a quarta substi tuição apenas o bojo e a quinta subs-
ti tuição retornando ao início da série, simultânea, bojo e manto. Sen-
do assim, nesse período, foram uti lizados três revesti mentos do bojo 
e dois revesti mentos do manto. 

Durante a realização dos testes foi realizado a troca alternada ape-
nas nos 2 britadores terciários, pois foram obti dos bons resultados 
nas trocas simultâneas de ligas diferentes no secundário. 

A substi tuição simultânea ocorreu a cada 15 dias, consumindo em 
45 dias três revesti mentos do bojo e três do manto totalizando 6 re-
vesti mentos. Com a nova metodologia o consumo foi reduzido para 5 
revesti mentos, 3 revesti mentos do bojo e 2 revesti mentos do manto.

Resultados
Os testes desenvolvidos apresentaram ganhos signifi cati vos 

tanto na britagem secundária como terciária. 

Britagem Primária
Todos os testes realizados apresentaram resultados melhores que 

a confi guração uti lizada antes da aplicação do Programa de Melhoria 
Contí nua na britagem, mesmo considerando o período de janeiro a 
junho de 2017, onde os resultados foram melhores que julho a ou-
tubro de 2017. Dois períodos foram desconsiderados nas análises: 
janeiro e abril de 2018 devido a baixa alimentação no circuito não uti -
lizando o revesti mento em carga máxima. Segue abaixo comparati vo 
dos períodos antes e depois do início dos testes:



Anúncio
1/3

CONJUNTO DE BRITAGEM MÓVEL 
SOBRE ESTEIRA MARCA SANDVIK

Britador Primário de mandíbula móvel sobre esteira marca Sandvik modelo QJ 341, ano 2013 chassi 
1886SW11851, prefixo A 6702, capacidade até 400 t/hora, horas de painel 3258 h.

Ficha Técnica:
Motor: bomba d’agua - unidade injetora - turbina c/ 3258 h.
Sistema Elétrico: chicote - faróis e lanternas - motor de partida - alternador, em bom estado 
Sistema Hidráulico: em bom estado.
Chassi: em bom estado.

Britador Secundário cone móvel sobre esteira, marca Sandvik modelo QH 331, ano 2012 chassi 
1884BG12362, prefixo A 6802, capacidade até 200 t/hora, horas de painel 3541 h.

Ficha Técnica:
Motor: bomba d’agua - unidade injetora - turbina c/ 3541 h.
Sistema Elétrico: chicote - faróis e lanternas - motor de partida - alternador, em bom estado.
Sistema Hidráulico: em bom estado - bomba hidráulica com 133 h.
Chassi: em bom estado.

Peneira móvel sobre esteira marca Sandvik modelo QA 450, ano 2013 chassi 1886SW13020, prefixo A 
6802, capacidade até 600 t/hora, horas de painel 2436 h.

Ficha Técnica:
Motor: bomba d’agua - unidade injetora - turbina c/ 2436 h.
Sistema Elétrico: chicote - faróis e lanternas - motor de partida - alternador, em bom estado.
Sistema Hidráulico: em bom estado.
Chassi: em bom estado.

Contatos:
Lauro Domecq - Celular (21) 99982-2755 - E-mail: lauro@continentalmaquinas.com.br
Luís Drumond - Celular (21) 98169-3877 - E-mail: luis@continentalmaquinas.com.br

Britagem Secundária
No estudo da britagem terciária foi considerado a hora de utili-

zação dos equipamentos, pois não se tem um controle específico 
de massa processada, uma vez que, a massa processada na brita-
gem secundária é dividida entre os dois britadores da britagem 
terciária de forma manual, não havendo balança integradora. 

Os testes foram executados nos dois britadores secundários 
aplicando o corte do ‘bico de pato”, revestimento de novo fornece-
dor e substituição alternada. Os experimentos testados mostraram 
que os revestimentos do Fornecedor 2 apresentaram melhor per-
formance além de possuírem custo inferior. E, executando a troca 
alternada, foi acrescentado ganho aos revestimentos do Fornece-
dor 2. Seguem estudos realizados nos dois britadores terciários: 

Britador Cônico BR02 
A seguir, mostra-se a comparação entre os revestimentos utiliza-

dos do Fornecedor 1 (antes) e Fornecedor 2 (depois) com a substitui-
ção alternada do revestimento do Fornecedor 2. Não foi executado 
a substituição alternada dos revestimentos do Fornecedor 1, pois, o 
corte do “pico de pato” desse mesmo revestimento já apresentava 
baixo rendimento comparado ao corte no revestimento do Fornece-
dor 2.

Foi excluído dessa análise os revestimentos desbastados pois foi 
realizado apenas um teste no britador BR02 para cada Fornecedor. 

Nota-se que houve um ganho médio de 75,6 horas de utilização 
do revestimento do Fornecedor 2 em comparação com o Fornece-
dor 1, e um ganho de 41,1 horas de utilização dos revestimentos 
do Fornecedor 2 com a substituição alternada.
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Com a substi tuição de fornecedores obteve-se ganho de R$ 
147.384,00 em cada britador da britagem terciária, com ganho to-
tal de R$ 294.768,00. 

Os ganhos obti dos foram considerados uti lizando a mesma 
base de dados de produção em 2018 considerando a possível uti -
lização de uma ou outra confi guração. O ganho real integral será 
adquirido em 2019 onde iniciará o ano já com a nova confi guração 
que apresentou melhores resultados.

Conclusão
Os projetos de melhoria contí nua aplicados nos revesti mentos 

da britagem secundária e terciária aumentaram a performance 
dos revesti mentos com ganho de vida úti l e redução no custo de 
aplicação anual total em R$ 476.027,95. Além da redução do cus-
to, houve ganhos na redução da carga de trabalho na substi tuição 
de revesti mentos, como também redução do consumo de itens 
também substi tuídos como óleo lubrifi cante, resina e graxa. 

Além dos ganhos já obti dos, na britagem terciária há grande po-
tencial uti lizando o novo método de substi tuição de revesti mentos 
de forma alternada (bojo e manto) como também o desbaste do 
“bico de pato” formado no bojo que será novamente experimen-
tado. 

Além das novas metodologias que estão sendo e serão apli-
cadas, novos revesti mentos com ligas especiais foram adquiridos 
afi m de aprimorar ainda mais a performance de consumo com re-
dução de custo. Porém, ainda sem resultados conclusivos.

*Antonio Amâncio Filho, engenheiro de processos; Gabriel Sapucaia dos Santos, ge-
rente de planta operação/manutenção; Handerson Alves Silva, engenheiro de proces-
sos sênior; Elias do Nascimento Zorzan, coordenador de engenharia de manutenção e 
projetos; Elias Oliveira da Silva, técnico de processos; Deibson Davi do Carmo, analista 
de processos e Leandro Alves Oliveira, técnico mecânico. (Colaboradores da Leagold 
Mining)

Segue abaixo mesma comparação realizada nos revesti mentos do 
BR02 também excluindo o revesti mento desbastado.

Verifi ca-se que também houve ganho na uti lização do revesti men-
to do Fornecedor 2, de 59,4 horas, em comparação com o Fornecedor 
1 e, um ganho de 32,9 horas de uti lização dos revesti mentos com a 
substi tuição alternada. 

Comparando os resultados dos dois britadores secundários, a me-
lhor performance adquirida foi a uti lização do método de substi tuição 
alternada dos revesti mentos do Fornecedor 2. Segue abaixo compa-
ração dos resultados:

Além da substi tuição alternada, o desbaste do revesti mento do 
Fornecedor 2 possui grande potencial. Foram executados 2 testes de 
desbaste, e ambos apresentaram bons resultados com 433,3 horas 
médias de uti lização. 

Atualmente, está sendo uti lizado os revesti mentos do Fornecedor 
2 com a substi tuição simultânea das duas peças, bojo e cabeça. Con-
siderando essa confi guração e a confi guração anti ga (Fornecedor 1), 
tem-se o estudo fi nanceiro considerando 17,73 horas trabalhadas por 
dia - média adquirida de janeiro a setembro de 2018.

Britador Cônico BR03 
Seguem estudos dos revesti mentos:
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Viva o Progresso.

A escavadeira sobre esteiras Liebherr R 966
  Mais robusta, mecanismo de translação reforçado
  Novos opcionais de conforto e segurança
  Com uma terceira bomba independente dedicada ao giro, a R 966 fornece máximo 
torque durante o giro  e as duas bombas restantes ainda têm força máxima para as 
outras funções da escavadeira. 
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