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• Menor consumo de combustível da categoria em comparação com mesma performance de arrasto 
• Máximo conforto operacional graças ao joystick de controle intuitivo
• Máxima segurança com visão excelente do equipamento e da área de trabalho
• Confiabilidade: componentes-chave fabricados internamente pela Liebherr
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info.lbr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Viva o Progresso.
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No evento global Autodesk University realizado em novem-
bro em Las Vegas, Estados Unidos, destacaram-se alguns cases de 
inovação, entre muitos outros. A VW alemã escolheu o clássico 
Kombi como protóti po de inovação, criando o modelo conceito 
Type 20, equipado com motor elétrico de 120 HP e carregador de 
bateria embarcado, câmera de reconhecimento facial para aces-
so do usuário, rodas e peças projetadas por design orgânico que 
imita a natureza para obter maior resistência e menor consumo 
de material.

A Airbus, ao desenvolver uma nova aeronave, alterou o pro-
cesso construti vo da cauda e das asas — que usam fi bra de car-
bono — para oti mizar o trabalho que envolve robôs, mas também 
extensa montagem manual dos técnicos. 

A construtora holandesa BAM se consorciou à Weber para 
desenvolver a construção de elementos de concreto via impres-
são em 3D, empregando um braço robóti co. Nesse processo, o 
concreto precisa ser fl uido e os elementos produzidos podem ser 
vazados, consumindo menos material, mas mantendo a mesmo 
resistência estrutural.

O protóti po exibido é uma pequena ponte para pedestres e 
bicicletas, que já foi testada (desavisadamente) por tratores agrí-
colas ao ser instalado em Eindhoven, na Holanda.

Está em fase de projeto uma porta inteligente que incorpora 
sensores indicadores da sua posição aberta e fechada - e outras 
informações como a quanti dade de pessoas que passaram, tem-
peratura e umidade do ambiente, qualidade do ar etc. São dados 
hoje coletados por diversos dispositi vos disti ntos que alimentam o 
sistema de gestão predial.

Nesses exemplos, as inovações deslocaram conceitos e mate-
riais tradicionais, reduziram o volume de elementos usados por 
unidade produzida, e abriram espaço para novos compostos.  É o 
caso da popularização dos motores elétricos automoti vos, a médio 
prazo, que vai reduzir o consumo dos metais empregados nos mo-
tores a explosão e a demanda por petróleo, mas expandirá o uso 
de cobre, zinco, cobalto e outros materiais. 

Na economia digital, as indústrias tradicionais dependem da 
inovação para sobreviver. Quem produz o automóvel tradicional 

precisa desenvolver o modelo elétrico, para reduzir 
as emissões de carbono. As montadoras automoti -
vas começam também a pensar num novo modelo 
de negócios, porque as novas gerações podem não 
ter tanto apego à propriedade do automóvel — e 
preferir andar de Uber ou alugar carro. Henry Ford 
jamais imaginaria possível tal reviravolta quando 
concebeu o modelo T.

Há de se lembrar os casos clássicos de tecno-
logias desrupti vas como o telefone celular com 
câmera que sepultou em pouco tempo a máquina 
fotográfi ca e a indústria de fi lmes; e os países da 
África que pularam a fase de redes fí sicas terres-
tre de telefonia e ingressaram diretamente na era 
do celular. Este se popularizou de tal forma que 
na África e Ásia os aplicati vos de pagamento por 
celular foram pioneiros a nível global, substi tuindo 
as agências bancárias que nem existi am em muitas 
regiões.

Nessa linha de raciocínio, acreditamos que a 
mineração deva construir uma aliança estratégica 
com a extensa base industrial do País, para juntas 
desbravar novos mercados e inovar seus produtos 

tradicionais. Ao acompanhar de perto seu consumidor fi nal, a mi-
neração pode se antecipar a possíveis mudanças na demanda.

Um exemplo recente são as baterias para armazenar a energia 
gerada pelas fontes intermitentes, como a eólica e a solar, visando 
a atender a demanda nos períodos quando não há ventos ou in-
solação e nos picos de consumo à noite.  A capacidade de geração 
eólica e solar cresce exponencialmente e o País tem a maioria dos 
minerais exigidos para produzir essas baterias.

Sobrevivência das indústrias na economia digital depende da inovação

Protótipo de ponte de pedestres com elementos de concreto impresso em 3D

Kombi com motor elétrico
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C O L U N A  D O  G E Ó L O G O

A indústria da mineração lida cons-
tantemente com expectati vas de acionis-
tas ou empreendedores interessados em 
aportar recursos fi nanceiros em projetos 
mineiros em que governanças corporati -
vas estejam focadas também em compro-
missos sociais.

Por outro lado, a implementação do 
empreendimento mineiro depende de 
análise técnica realizada por equipes mul-
ti disciplinares dos órgãos licenciadores 
(IBAMA), que aprovam (ou não) relatórios 
EIA/RIMA elaborados durante o desen-
volvimento do empreendimento (Licença 
Prévia/Licença de Instalação/Licença de 
Operação), sempre com foco na relação 

custo/benefí cio entre impacto ambiental e benefí cio social.
A decisão de empreendedores (públicos ou privados) para aprovar 

investi mentos em qualquer empreendimento (especialmente no setor 
mineral) está ancorada por um novo paradigma - sustentabilidade - onde 
todos os atores envolvidos, em qualquer etapa da cadeia produti va, exa-
minam com atenção o balanço entre demandas e crescimento na produ-
ção de recursos naturais (indispensáveis ao conforto das sociedades) e o 
consequente impacto ambiental decorrente da produção desses recursos 
(commoditi es essenciais para o desenvolvimento das sociedades).

Desastres ambientais catastrófi cos recentes relacionados ao colapso 
das barragens de rejeito em Bento Gonçalves (Barragem do Fundão) e 
Brumadinho (Barragem Córrego Feijão), ambas no Quadrilátero Ferrífero 
(MG), desencadearam ações mais rigorosas para políti cas de gerenciamen-
to de riscos operacionais, ambientais e sociais na indústria mineral global. 

No Brasil, em decorrência desses episódios, a Agência Nacional de Mi-
neração publicou a Resolução Número 4 de 15 de fevereiro de 2019 onde, 
em seu Arti go 2, se lê:

“Art. 2º Fica proibida a uti lização do método de construção ou altea-
mento de barragens de mineração denominado "a montante" em todo o 
território nacional.

Parágrafo único. Para fi ns desta Resolução, entende-se por:
I - método "a montante": a metodologia construti va de barragens 

onde os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedi-
mento previamente lançado e depositado;

II - método "a jusante": consiste no alteamento para jusante a parti r 
do dique inicial, onde os diques são construídos com material de emprés-
ti mo ou com o próprio rejeito;

III - método "linha de centro": método variante do método à jusante, 
em que os alteamentos sucessivos se dão de tal forma que o eixo da bar-
ragem se mantém na posição inicial, ou seja, coincidente com o eixo do 
dique de parti da”

Essa resolução, além de banir a construção de barragens de rejeitos 
à montante, estabelece também prazos para o descomissionamento ou 
remoção desse ti po de barragem que estejam em operação em todo o 
território nacional (fonte: htt p://www.in.gov.br/materia/-/asset_publi-
sher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/63799094/do1-2019-02-18-resolucao-
-n-4-de-15-de-fevereiro-de-2019-63799056).

Do ponto de vista legal, já existem mecanismos - claros e objeti vos 
- para gerenciamento de riscos em qualquer setor produti vo e especifi ca-
mente em relação ao setor mineral: (i) o texto da Consti tuição Federal Bra-
sileira de 1988 onde são tratados assuntos perti nentes aos Recursos Natu-
rais; (ii) Lei 6. 938 de 1981 que trata da Políti ca Nacional do Meio Ambiente 
relacionados aos Recursos Ambientais (Renováveis e Não Renováveis), (iii) 
o Código de Mineração e, complementando, (iv) a Norma Internacional de 
Especifi cação Ambiental - ISO 14001/2015.

Tecnicamente, qualquer método de barragem de rejeitos ou efl uen-
tes gerados no benefi ciamento de minérios sempre tem um risco poten-
cializado, o qual precisa ser adequadamente (efi cazmente) gerenciado 
(monitorado) para assegurar (garanti r) sua operação (estabilidade) hoje 
e no futuro, especialmente depois do fechamento da mina ao se esgotar 
suas reservas minerais (descomissionamento).

A escolha do sistema de armazenamento de rejeito - quando o em-
preendimento mineiro exige - é determinado pelas característi cas geológi-
cas do minério explotado.

O sucesso de um empreendimento (sobrevivência) no “mining busi-
ness” globalizado, exigente e competi ti vo está relacionado às estratégias 
corporati vas focadas em sustentabilidade e isso implica na busca de so-
luções inovadoras que permitam resultados efi cazes nas diversas etapas 
do processo produti vo em todas as fases do ciclo de vida de uma mina: 
(i) exploração/descoberta do depósito mineral, (ii) desenvolvimento/ca-
racterização fí sico-química das reservas minerais e defi nição de rotas de 
benefi ciamento, e (iii) produção/planejamento de lavra, processamento, 
armazenamento de resíduos e efl uentes/barragens. Isso se traduz em 
oportunidades para melhorar processos já conhecidos em circuitos de 
britagem/cominuição, transporte na mina, fl otação e armazenamento de 
rejeitos.

A população no planeta aumenta todos os dias e isso signifi ca inevita-
velmente demandas crescentes para commoditi es minerais (aço, cobre, 
metais para produção de baterias, cimento, agregados para construção 
civil e, parti cularmente, mais ferti lizantes).

Produzir commoditi es minerais signifi ca produzir rejeitos (ganga) e 
efl uentes (fl uidos carregados em metais) em plantas de processamento 
que, por sua vez, implica na necessidade de sistemas adequadamente 
construídos para armazenamento desses resíduos. Isso traz oportunida-
des para transformar rejeitos e fl uidos poluentes em recursos caso seja 
possível recuperar metais de valor econômico a parti r de reprocessamen-
to de rejeitos e reciclagem de água industrial.

Nesse cenário, empresas que investem na capacitação de seus pro-
fi ssionais (pessoas/lideranças) frente às novas tecnologias (transformação 
digital) estarão em vantagem para usar competências desenvolvidas por 
seus colaboradores para produzir soluções inovadoras (insights)-- forte-
mente atreladas à responsabilidade social.

Os episódios recentes de colapso de barragens de rejeito de minério 
de ferro no Brasil (ao custo de pelo menos duas centenas de óbitos e algu-
mas dezenas de desaparecidos) colocou o foco da mídia internacional em 
assuntos relacionados a impactos ambientais e suas consequências em 
relação às comunidades envolvidas.

Esse fato acelerou a implementação de políti cas rígidas de gestão de 
rejeitos, impulsionando a busca de soluções inovadoras - reengenharia 
de processos na mina e na planta - visando a oti mizar recursos essenciais 
(críti cos) como água, energia e combustí veis fósseis, com o objeti vo de 
minimizar danos ambientais (poluição), oti mizar resultados operacionais 
(produti vidade), reduzir emissão de CO2 (veículos elétricos), recuperar 
confi ança nas comunidades locais (licença social) e dar segurança para de-
cisões de investi mentos (retorno fi nanceiro).

Qualquer que seja a alternati va a ser pensada e desenvolvida, ela está 
diretamente relacionada às característi cas geológicas dos corpos de miné-
rio a serem explotados. Se a mineralização é complexa na sua paragênese 
mineral, a cominuição do minério pode ser mais onerosa pela necessida-
de de se obter uma granulometria adequada, que permita um grau de 
liberação do mineral para maximizar os resultados em circuitos que, por 
exemplo, uti lizam células de fl otação. Preparar cargas de minério em gra-
nulometrias muito fi nas signifi ca (i) maior consumo de energia e (ii) maior 
difi culdade para extrair água desses rejeitos.

Grandes e médias corporações buscam alternati vas técnicas inovado-
ras visando a novas políti cas para gerenciamento do consumo de água, 
produzindo, por exemplo, rejeitos mais secos para descarte. Isso signifi ca 
barragens de rejeitos com expectati va de segurança em patamares mais 
elevados e, mais importante, melhora a oferta de água industrial (poluen-
te) para reciclagem visando ao reuso na mina e na planta.

Água é recurso essencial em toda a cadeia produti va do setor mineral 
e compreender a dinâmica (demandas) desse recurso no empreendimen-
to possibilita identi fi car alternati vas que, implementados e monitorados, 
defi nem e consolidam boas práti cas na uti lização desse recurso. O meio 
ambiente e a sociedade (em parti cular as comunidades locais) agradecem.

Há muito trabalho a ser feito e, sem nenhuma dúvida, fará muita falta 
a experiência do engenheiro de minas e metalurgista José Mendo Mizael 
de Souza que nos deixou recentemente.

José Mendo sempre nos mostrou que o conhecimento (pessoas) é o 
melhor recurso que uma empresa pode possuir. São as pessoas que criam 
alternati vas para enfrentar qualquer desafi o.

Mineração e desenvolvimento sustentável

*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração 
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Quem faz esse comentário é um funcionário de quase 6 anos de casa, Paulo Roberto Bati sta, de 50 anos, que é 
operador de equipamento na planta química em Maracás, BA. Paraense de Belém, casado e com fi lha de 15 anos, ele 
afi rma que vivenciou uma experiência surpreendente com a cultura da empresa - e a liga dentro da equipe entre co-
legas. Aponta ainda que a cultura ambiental posta em práti ca na região da mina e complexo industrial, em pleno ser-
tão da Bahia,  é diferenciada e “para valer”.

Outros membros da “orquestra” concordam com ele. Italo Costa é engenheiro de minas formado em Salvador.  
Com 29 anos, atua como engenheiro de processos na planta química que conhece de ponta a ponta há prati camente 
6 anos. Começou como estagiário de geologia na mina - e o vanádio por suas característi cas peculiares e o processo 
de produção que é única no mundo o levaram a decidir pelo trabalho em Maracás. “Conheci pessoas incríveis ali e 
ainda consegui ajudar a pagar a faculdade do meu irmão”, disse.

Agnaldo dos Santos Sales, engenheiro mecânico de manutenção, de 47 anos, também de Salvador, casado, está na 
empresa há 5 anos e 7 meses. Ele lembra que a carreira profi ssional dele tem “antes e depois”. Ao buscar novos horizon-
tes ao deixar um emprego onde fi cou 12 anos e permanecer inati vo por 8 meses, entrou na Vanádio de Maracás S/A 
(VMSA) via processo seleti vo. Ele brinca que “casou-se” com seu trabalho e sua esposa na mesma época.  

Manoel Machado Barbosa, 54 anos, casado, com casal de fi lhos, é um mineiro que vive na Bahia há 10 anos. É técni-
co de automação que comissionou a planta desde a moagem até a planta química e acabou fi cando por 6 anos. De-
fende que a automação de processos não ti ra empregos; ao contrário, facilita toda a cadeia de processos porque o 
operador não precisa mais fi car preocupado em “ligar ou desligar equipamentos”. 

Marco Antonio Bomfi m é nascido de Iramaia, na região de Maracás. Está há 7 anos e 4 meses na casa e trabalha 
como técnico de segurança. Começou como motorista de ambulância e com o passar do tempo, senti u que sua fun-
ção “não ti nha futuro”. Fez o curso de segurança com o propósito de permanecer na Vanádio e conseguiu.

Claudio Santos Alves, de Sergipe, tem 43 anos, casado com 3 fi lhas. É operador de equipamentos na planta há 5 
anos. Ao fazer o exame de admissão, constatou-se um problema de saúde que foi tratado a tempo de ele ainda con-
seguir a vaga. A esposa Eloá nasceu em Maracás.

Jamille Quizia Carvalho é de Mascote, sul da Bahia. Tem 36 anos, casada, e completou 5 anos e dois meses de 
VMSA. Quis primeiro desbravar Salvador, onde trabalhou no Hospital de Olhos e depois numa locadora de equipa-
mentos. Aí a gerência de RH na Vanádio começou a montar o setor, incluindo treinamento. Ela aceitou o desafi o e 
mais tarde implementou o conceito de “business partner” na empresa. Nessa função, conheceu diversos países.

Vanádio de Maracás é uma orquestra cada vez mais afi nada

E S P E C I A L
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O empreendimento da VMSA abarca uma área já degra-
dada pela intensa ati vidade pecuária na região e ocupa na 
uti lização direta 222,4 ha. Mantém uma Reserva Legal de 
1.248 ha e uma área de compensação ambiental de 222,4 
ha de mata nati va no bioma caati nga. Mudas nati vas são 
produzidas no viveiro para uso no programa PRAD e com o 
monitoramento da fl ora, já é visível a expansão das áreas 
ocupadas pela vegetação visível onde antes era pasto ou de 
vegetação rala, formando corredores ecológicos que favore-
cem à multi plicação da fl ora e fauna. As ati vidades de pre-
servação ambiental esti mulam a biodiversidade na região.

No bioma caati nga, a água é certamente o recurso natu-
ral mais precioso. Segundo o diretor de produção, Álvaro 
Resende, no fl uxograma de processos da VMSA , o reuso 
d’água ati nge 96%, fazendo-se captação efeti va de 23 m3/h 
em média, frente ao consumo do processo produti vo de 
585 m3/h.

A empresa patrocinou a publicação do li-
vro “A Fauna e Flora na área da Vanádio de 
Maracás” que traz as principais iniciati vas efe-
tuadas pela empresa ao implantar esse em-
preendimento - resgate e monitoramento de 
fauna e fl ora, espécimes encontradas e um 
relato das espécies representati vas dessa bio-
ma. O livro foi distribuído nas escolas, biblio-
tecas e órgãos públicos da região de Maracás. 

Esses testemunhos reforçam o sentimento de que os 
quadros da Vanádio de Maracás formam uma verdadei-
ra orquestra, que está cada vez mais afinada. A empresa 
completa 5 anos de operação e concluiu a 1ª etapa de 
expansão, para 1.000 t/mês de pentóxido de vanádio - 
considerado de alta qualidade e com o 2º menor custo 
de produção em escala global. Detém os direitos de 
pesquisa geológica numa extensão de 20 km, onde fica 
a cava Campbell, com vida útil estimado até 2040 mas 
contendo extensas continuidades de mineralização ain-
da a explorar.  

Como disse seu presidente, Paulo Misk, VMSA como 
1º produtor do metal nas Américas, está bem posiciona-
da - mesmo considerando novos cenários competitivos. 

Se o uso de 1 kg de vanádio na produção de 1 tonela-
da de aço pode aumentar sua resistência 80%, imagine 
seu potencial na indústria siderúrgica - em especial nas 
aplicações aeroespaciais. Já estão nos planos da empre-
sa produzir TiO2, que hoje fica no rejeito, cuja planta pi-
loto está em montagem, e também ferrovanádio - am-
bos vão agregar mais valor à produção e ampliar sua 
sustentabilidade. 

Paulo ressalta ainda que o empreendimento da Vaná-
dio de Maracás é um exemplo a inspirar novos projetos, 
porque a Largo Resources - sua controladora canadense 
- atraiu investimentos de fundo de pensão daquele país, 
que tem longa tradição em mineração e financiamento 
de junior companies através de recursos levantados na 
Bolsa de Valores de Toronto. A empresa brasileira ainda 
financiou sua dívida no mercado nacional com diversos 
bancos, que foi inteiramente quitada em 2019, período 
em que houve a alta do metal no mercado global após 
longa baixa.

Projetos ambientais e reuso d’água

Programa ambiental estimulou o adensamento da mata típica de caatinga

Paulo Misk

Álvaro Resende



As etapas marcadas em verde são as que geram economia e reuso de água
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O depósito em produção em Maracás é formado por mi-
nério maciço de alto teor de magnetita e poucos contami-
nantes, e o corpo de minério disseminado, que é heterogê-
neo ao extremo, com teores entre 10% a 40% de magnetita 
e alta percentagem de silicatos. O projeto inicial visava ape-
nas o minério maciço e teve que ser modificado, incluindo a 
separação magnética a seca após a britagem, obtendo-se 
pré-concentrado com 45% de magnetita. Isso permitiu zero 
consumo d’água e disposição de rejeitos em pilhas, além de 

elevar a recuperação de V2O5 da concentração magnética a 
úmido, na sequência, de 48% para mais de 90%.

Na etapa de moagem e separação magnética a úmido, 
onde se demanda 395 m3/h de água - equivalente a 68% do 
consumo total da planta - recorre-se a bacias revestidas 
com mantas e grelha de PEAD para o descarte de rejeito 
não magnético, de modo que toda a água é na prática rea-
proveitada no processo. O índice de reuso d’água na etapa 
de moagem atinge 97,5%. 
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A dura trajetória para dominar o processo e reduzir custos 

Segue-se a lixiviação que na VMSA é diferenciada das 
outras plantas de vanádio, que uti lizam o chamado “leach 
dam”, por meio de grandes tanques. Em Maracás, o pro-
cesso é contínuo, ocorrendo a lixiviação em tanques com 
agitação. Após espessamento, a polpa é filtrada e o rejei-
to empilhado a seco em bacias revestidas. Nesse proces-
so, há consumo reduzido d’água e alta recuperação meta-
lúrgica.

Na planta química, ocorre a precipitação do metavana-
dato de amônia, que é fi ltrado, seco, transformado em se-

guida em V2O5, que é fundido para ser comercializado. A 
solução fi ltrada, com sulfato de amônia e sulfato de sódio, 
é tratada em torre de evaporação, que recupera os sais - e 
o condensado da torre, que equivale a toda a água usada 
pela planta, é 100% reaproveitado na etapa de lixiviação.  
Não há desperdício de recurso hídrico.

Aliás, esse performance hídrico da VMSA é um exemplo 
inspirador do baixo consumo da ati vidade de mineração se 
comparado a outras demandas - apenas 0,8% do total, 
conforme fi gura.

Lixiviação em tanques com agitação
Bacias revestidas no descarte do rejeito não magnético 
permitem 97,5% de reuso de água na etapa de moagem

Mineração responde por apenas 0,8% d’água consumida no País
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A Vanádio produziu a sua primeira batelada de pentóxido 
de vanádio em flake em agosto de 2014. Desde então, tem 
apresentado expressiva evolução na taxa de produção mensal 
média passando de 206t/mês em 2014 para 819t/mês em 
2018, o que representou aumento aproximado de 400% - 
crescimento este, em grande parte, pela recuperação global 
que passou de 18% para 77% nesse mesmo período. 

O processo produtivo consiste basicamente em realizar 
concentração magnética após duas etapas de cominuição, ex-
trair o vanádio contido no minério através de calcinação e lixi-
viação, remover os contaminantes, precipitar o vanádio e pro-
duzir os flakes de pentóxido de vanádio.

A principal estratégia no início da operação foi combinar o 
entendimento dos processos e a formação das pessoas, com a 
gestão orientada ao processo. Dessa forma, toda a equipe es-
tava direcionada a entender e atuar nos gargalos do empreen-
dimento, tanto do ponto de vista de produção quanto de qua-
lidade. Como exemplos podem ser listados a implantação de 
uma etapa de separação magnética a seco na britagem, o que 
melhorou a qualidade do minério alimentado na moagem, 
além de reduzir a necessidade de água e aumentar a capaci-
dade de produção desse processo; a implantação de uma 
nova etapa de separação magnética a úmido na moagem per-
mitiu a redução de contaminantes no concentrado, aumen-
tando a taxa de alimentação no forno de calcinação e assegu-
rando um salto de produção e recuperação nessa etapa do 
processo. Além disso, houve o repotenciamento dos princi-

Melhoria contínua no DNA

Aqui vale lembrar que a 
planta da VMSA é única no 
mundo por suas caracterís-
ticas e a equipe operacional 
teve um período de apren-
dizado desafiante. 

Como mostra o trabalho 
da equipe operacional 
quando ocorreu uma falha 
prematura no revestimento 

refratário do forno rotativa. Esse desgaste do refratário provo-
cou o aquecimento em pontos de maior fragilidade do reves-
timento, na região da chama do forno e na entrada do resfria-
dor. Para controlar a temperatura, reduziu-se a alimentação e 
tentava-se induzir a “colagem”naquela zona usando minério 
com sílica acima de 3%. A produção caía por causa desse gar-
galo na calcinação, e os estoques intermediários eram consu-
midos na tentativa de se estabilizar o forno. 

Quando essas medidas não surtiram efeito, o forno era pa-
ralisado para se recuperar os pontos afetados. Ao retomar a 
produção, surgia novos pontos de aquecimento no forno - for-
mando um ciclo - prejudicando a produção entre outubro 
2017 e fevereiro 2018. Para solucionar essas falhas, formou-se 
um grupo multidisciplinar com integrantes de operação, ma-
nutenção e processos. Aplicando a Teoria de Restrições, deci-
diu-se pela parada imediata do forno ao se identificar o 1º 
ponto quente, para se recuperar todo o anel da zona afetada 
conforme recomendação dos fabricantes do refratário. Para 

reduzir o impacto na produção, a equipe propôs três paradas.
Para neutralizar o impacto na produção nessas paradas, 

criou-se pulmões estratégicos nas etapas após o forno. Como 
o gargalo estratégico está na etapa de remoção de amônia, 
aumentou-se os estoques intermediários quando o forno 
operava a plena carga.

Efetuadas as paradas, atingiu-se a maior média de produ-
ção diária em junho - 29,4 t/dia, além de recorde de  produ-
ção no 3º trimestre de 2018 e a melhor marca do índice de 
desvio operacional (estabilidade).

Trabalho de equipe nos mesmos moldes conduziu os estu-
dos para substituir o sulfato por carbonato de sódio na calci-
nação lixiviante, para produzir V2O5 em Maracás. Na calcina-
ção, o concentrado de magnetita contendo vanádio e 
carbonato de sódio é alimentado ao forno rotativo, que está a 
1.100° na carga, para transformar o metal em composto solú-
vel. É a partir do sódio que se obtém o vanadato, solúvel em 
água - que é a medida de recuperação do forno.

Até maio de 2018, eram empregadas duas fontes de sódio 
- carbonato de sódio e o sulfato de sódio, este sendo subpro-
duto da planta de evaporação da solução estéril. O uso deste 
substituía o primeiro, gerando economia, mas reduzia recupe-
ração de vanádio na calcinação. Mesmo com consumo maior 
de carbonato de sódio, a operação sem o uso do sulfato, a 
partir de maio de 2018, proporcionou ganhos em recupera-
ção que compensaram essa troca, além de preservar o refra-
tário do forno ao manter a temperatura interna em 1.100° C 
na carga.

A dura trajetória para dominar o processo e reduzir custos 

pais equipamentos da lixiviação, o que garantiu maior confia-
bilidade na operação nessa planta e aumento sustentável da 
recuperação global. Além das grandes alterações de projeto, 
todas as áreas tiveram seu aumento de produção e recupera-
ção pautados no aumento da estabilidade operacional, o que 
foi possível graças aos estudos de processo baseados em 
amostragens, tratamentos estatísticos e simulações, bem 
como o aumento da confiabilidade das plantas e equipamen-
tos e o controle das operações.
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A Alcoa completou em setembro últi mo 10 anos desde que 
iniciou em Juruti  (PA) um projeto de mineração na Amazônia, im-
plementando elevados padrões de sustentabilidade. A empresa 
iniciou as operações com capacidade produti va anual de 2,6 mi-
lhões de toneladas de bauxita e atualmente opera com capacidade 
para 7,5 milhões de toneladas de minério. 

O investi mento total da Alcoa para a implantação do empreen-
dimento em Juruti  foi de US$ 1,8 bilhões. Juruti  possui um dos 
maiores depósitos de bauxita de alta qualidade do mundo, com 
um potencial de cerca de 700 milhões de toneladas. 

Dos cerca de 1.600 funcionários diretos e indiretos que traba-
lham na planta em Juruti , 83% são do Pará. Do efeti vo total, 12% 
são mulheres, mas a empresa afi rma estar elevando esse índice.

Até o fechamento do ano de 2018, a implantação e operação 
da mina da Alcoa em Juruti , com total consolidado de mais de 44,7 
milhões de toneladas de minério de bauxita de alta qualidade pro-
duzidas e embarcadas, injetou na economia paraense mais de R$ 
668 milhões em pagamentos de compensações e mais R$ 120 mi-
lhões em investi mentos voluntários.

A extração  de bauxita começa no decapeamento do estéril 
(solo, argila e outros) e lavra do minério a céu aberto por método 
em ti ras ou faixas. Antes de qualquer ati vidade, a equipe de meio 
ambiente da empresa realiza monitoramento e resgate de fauna 
e fl ora, garanti ndo o registro do ambiente original e a coleta de 
amostras de plantas para reprodução de sementes e mudas para 
refl orestamento futuro, além do resgate e soltura dos animais e 
local seguro e de habitat semelhante ao original.

Já a reabilitação ocorre imediatamente após a lavra, gerando 
maior aproveitamento na movimentação de solo e reduzindo as per-
das de sementes e nutrientes do solo orgânico. A reabilitação é reali-
zada com a compra de mudas de espécies fl orestais nati vas culti vadas 
pelas comunidades de Juruti  e os comunitários também são contrata-
dos para realizar o planti o diretamente nas áreas mineradas.

A Mineração Capixaba, localizada em Cachoeiro do Itapemirim 
(ES) e com 50 anos de existência, trabalha na extração de mármore 
branco e seu benefi ciamento. A jazida é considerada a maior desse 
ti po no país.

 A empresa trabalha com 90% da sua produção direcionada 
para o mercado nacional, e 10% para o mercado externo. A empre-
sa desenvolve projetos socioambientais em sua região de atuação.

Um deles é um projeto de refl orestamento de uma área equi-
valente a 13 ha, localizada em Cachoeiro do Itapemirim, na mesma 
propriedade rural onde se localiza a lavra, distante cerca de 1,5 km 
da mesma. 

O PRAD – Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - já 
começou e será executado em quatro etapas – hoje encontra-se 
na primeira. A previsão de desenvolvimento deste projeto é de 
quatro anos.

O objeti vo é aumentar a cobertura vegetal e também compen-
sar o dano causado pela ati vidade de mineração (alteração paisa-
gísti ca, topográfi ca e de cobertura de solo).

Essas áreas são de fragmentos fl orestais remanescentes de 
Mata Atlânti ca presentes na propriedade, em que uma dessas 
áreas é reserva legal da propriedade. Com a união desses fragmen-

O benefi ciamento em Juruti  consiste na britagem e na lava-
gem simples com água, sem adição que qualquer produto quími-
co. Toda a água uti lizada é reaproveitada por meio de sistema de 
recirculação e lagoas de disposição. Cerca de 80-90% da água é 
recirculada.

A mina de Juruti  é certi fi cada pela Aluminium Stewardship In-
ti ti ati ve (ASI), atestando que suas operações atendem a elevados 
requisitos de responsabilidade social e ambiental, considerando 
toda a cadeia do alumínio.

Criação de instituto
Desde o início da história da Alcoa em Juruti , ainda na etapa de 

construção da mina, a empresa iniciou uma robusta estratégia de 
sustentabilidade, impulsionando a criação Tripé Juruti  Sustentável, 
hoje traduzido no Insti tuto Juruti  Sustentável (IJUS). 

O IJUS é a primeira e única organização do município com sta-
tus de sociedade civil de interesse público e que conta com fundo 
de fi nanciamento de projetos de sustentabilidade estabelecida 
com investi mento inicial pela Alcoa. 

Desde quando se instalou em Juruti , foram entregues quase 
14 mil certi fi cados por meio de parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Senai), em cursos que atendem a vo-
cação local e as necessidades de pessoal da ati vidade industrial.

A Alcoa investi u e entregou também ao poder público 50 obras 
nas áreas de saúde, segurança e justi ça, educação, cultura, assis-
tência social, e infraestrutura urbana e rural como parte da agenda 
positi va. 

Foram resultado desta agenda, por exemplo, a construção do 
Hospital 9 de Abril, com estrutura para atendimentos de média 
complexidade e que já contabiliza mais de 131 mil procedimentos 
médico-hospitalares em Juruti ; além da implantação do campus 
da Universidade Federal Oeste do Pará (Ufopa) e do Complexo Ju-
diciário no município.

tos, a mineradora teria a área total de fl oresta e refl orestamento 
de cerca de 33 ha.

Já dentro da área de extração, a empresa realiza a coleta, se-
paração e desti nação dos resíduos ali produzidos, como sucatas, 
papéis, plásti cos, dentre outros. Esses materiais inicialmente vão 
para a baia de armazenamento, onde  a empresa responsável pela 
desti nação fi nal realiza a coleta e desti nação. 

Este projeto começou em fi nal de 2017 e a pequena central 
fi ca logo na entrada da mina, próximo ao refeitório. A maioria dos 
resíduos é sucatas metálicas, e também materiais provenientes do 
refeitório.

Dentro da área de benefi ciamento, a Mineração Capixaba possui 
ainda projeto de captação de água de chuva (fase de implantação). 
Nesta iniciati va a empresa faz a coleta de água de chuva através de 
suas áreas cobertas, e será direcionado através de tubulações para 
cisternas instaladas em pontos estratégicos da empresa. 

Essa água captada nos telhados das áreas de benefi ciamento é 
uti lizada no processo produti vo, bem como em banheiros e limpe-
za de páti os, carros etc. As cisternas instaladas de armazenamento 
de água de chuva atende à demanda mensal do empreendimento, 
sem que ocorra o total esvaziamento do reservatório.

Alcoa completa 10 anos de operação sustentável em Juruti (PA)

Mineração Capixaba implementa PRAD e coleta água de chuva
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Producão
De acordo com a Mineração Capixaba, a empresa teve produ-

ção na pedreira de 59.867,838 m³, sendo que desse total 6.660,29 
m³ viraram blocos de mármore e calcita, e o restante (53.207,548 
m³) foram comercializados para empresas de moagem, para fabri-
cação de calcário. 

Cada bloco de mármore tem em média 10 m³, o que signifi ca 
que foram produzidos no ano de 2018 um total de 666 blocos de 

mármore e calcita.
Desse total, 5.753,190 m³ foram uti lizados para benefi ciamen-

to na própria indústria da Mineração Capixaba. 
O número de chapas que sai de um bloco depende diretamen-

te do tamanho do bloco. Porém, a média é de 60 chapas por bloco 
de mármore/calcita. 

O tamanho da chapa também varia muito devido ao tamanho 
do bloco. A média do tamanho de uma chapa em mármore branco 
Paraná é de 2,80 m x 1,80 m, segundo a mineradora.

Na fronteira Brasil-Bolívia Apoena desenvolve projetos de educação

Rio Deserto incentiva projeto Leite Solidário ao sul de Santa Catarina

A mineradora Apoena decidiu investi r na educação empreen-
dedora, levando-a para as zonas urbana e rural, na fronteira Brasil-
-Bolívia. Em 2018, a mineradora fi rmou parceria com o Sebrae e as 
secretárias de educação das prefeituras de Pontes e Lacerda, Porto 
Esperidião e Vila Bela da Santí ssima Trindade, a qual resultou na pro-
moção do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) 
em nove escolas, benefi ciando 70 turmas, envolvendo 2.370 alunos.

“Por meio de ati vidades lúdicas, a educação empreendedora sen-
sibiliza os estudantes a assumirem riscos calculados, a tomarem deci-
sões e a terem um olhar observador para que possam identi fi car, ao 
seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafi a-
doras”, ressalta Helber Serrou, gerente da Agência Sebrae de Cáceres.

A minerador forneceu os materiais necessários para a realização 
da feira de negócios, últi ma etapa do programa. “Acreditamos que 
não há nada mais transformador do que a educação. Nos senti mos 
honrados em apoiar o ensino do empreendedorismo para as crianças 
e adolescentes da região. A disciplina já faz parte da grade curricular 
de escolas em outros países há muito tempo, mas ainda é novidade 
no Brasil. Temos a certeza de que o JEPP contribuirá, no longo prazo, 
para o desenvolvimento de outras ati vidades econômicas nos três 
municípios, resultando em mais oportunidades para a população”, 
destacou Jorge Camargo, gerente-geral da Apoena. 

Durante a feira de negócios, cada série desenvolveu produtos 
com foco em um tema: O mundo das ervas aromáti cas (1º ano), Tem-
peros naturais (2º ano), Brinquedos ecológicos (3º ano), Locadora de 
produtos (4º ano), Sabores e cores (5º ano), Ecopapelaria (6º ano), 
Artesanato sustentável (7º ano), Empreendedorismo social (8º ano) e 
Novas ideias, grandes negócios (9º ano).

Para 2019, as perspecti vas são positi vas. “Estamos muito sati sfei-
tos com os resultados obti dos. Acreditamos na educação empreen-

As ações sociais que a Rio Deserto mantém estão na re-
gião compreendida como Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera (AMREC), no sul de Santa Catarina. A atuação  so-
cioambiental da organização pode ser identi fi cada em ati vidades 
culturais, educati vas e sociais. Além de contribuir com as comu-
nidades onde as unidades estão inseridas, o objeti vo é conscien-
ti zar e esti mular os colaboradores a parti cipar.

Neste conceito surgiu, em outubro de 2005, o Projeto Leite 
Solidário. A ideia parti u de um estagiário da Rio Deserto, após ter 
conhecimento de que um grupo de colaboradores doava para fa-
mílias carentes, por iniciati va própria, parte dos 24 litros de leite 
recebidos mensalmente em razão do acordo sindical da Conven-
ção das Indústrias Carboníferas.

Foi sugerida então a união de forças e as doações dos colabo-
radores passaram a ser reunidas periodicamente e desti nadas a 
enti dades como hospitais, asilos, orfanatos, enti dades de apoio 
a pessoas com câncer e com necessidades especiais, e a famílias 
carentes dos municípios onde as unidades estão localizadas.

O principal intuito da ação, desde o princípio, é incenti var o vo-
luntariado e a solidariedade, desenvolvendo a consciência cidadã 
e fortalecendo o relacionamento e a integração interna, gerando 
moti vação e tornando o ambiente de trabalho mais saudável. 

Compreendendo a importância da parti cipação social da em-
presa, em 2015, quando o Projeto Leite Solidário completou 10 

dedora como impulsionadora do desenvolvimento socioeconômico 
e, no próximo ano, iremos ampliar a nossa atuação nesta área, tra-
zendo mais dois programas para a região: O Despertar e o Crescendo 
e Empreendendo, ambos criados pelo Sebrae e com foco no ensino 
médio”, afi rma Camargo. 

Despertar
O Despertar tem como objeti vo esti mular o empreendedorismo 

entre jovens estudantes do ensino médio, transmiti ndo-lhes uma vi-
são de mundo abrangente, para que possam identi fi car suas poten-
cialidades e descobrir novas oportunidades. 

A metodologia proporciona que os estudantes sejam esti mulados 
a despertar para uma visão ampla do empreendedorismo, que englo-
ba a cooperação, a cidadania e a éti ca. Ao fi nal, espera-se que eles es-
tejam mais proati vos e comprometi dos com o seu desenvolvimento e 
crescimento pessoal e profi ssional.

São 22 encontros presenciais em sala de aula (44 horas), ati vidades 
de campo (16 horas) e a realização da Feira do Empreendedor (10 horas).

O objeti vo é provocar uma discussão com jovens sobre trabalho, 
negócio e empreendedorismo. Pretende-se que ele conheça esse 
universo e se predisponha a identi fi car oportunidades por meio da 
adoção de ati tudes empreendedoras.

No formato de ofi cinas, pode ser aplicado especialmente em pro-
jetos sociais com ações educacionais e em propostas pedagógicas de 
curta duração.

Já o Crescendo e Empreendendo estão divididas em três encon-
tros: Descobrindo Ati tudes Empreendedoras (encontro 1), Empreen-
dedorismo na Vida, no Mundo do Trabalho e dos Negócios (encontro 
2) e Pensando no Futuro (encontro 3).

anos de existência, a Rio Deserto também começou a contribuir 
mensalmente, duplicando a quanti dade doada pelos colaborado-
res. A parti r de então, se em um mês os colaboradores doarem 
200 litros de leite, a empresa doa mais 200 litros.

Outro aspecto do Projeto Leite Solidário, da Rio Deserto, 
é a parti cipação dos colaboradores na desti nação das doações 
mensais. Com o projeto, eles têm a oportunidade de indicar as 
insti tuições que receberão as doações, bem como parti cipar da 
entrega dos manti mentos. Desta forma, desenvolvem uma nova 
visão quanto às possibilidades de melhorias da comunidade.

Com 14 anos de existência, o Projeto Leite Solidário apresen-
ta resultados expressivos e importantes. Em 2013, o registro de 
doações foi de 709 litros. Em 2014, as doações cresceram 121%. 
Em 2015, com a parti cipação da empresa, que começou a du-
plicar a quanti dade doada pelos colaboradores, as pessoas se 
engajaram ainda mais, e as doações deram um salto de 186%, 
prati camente triplicando a quanti dade doada em 2014. 

Em 2016, diante do cenário econômico do país, houve uma 
reestruturação no quadro de colaboradores da Rio Deserto, 
impactando diretamente nas doações, que ti veram redução de 
cerca de 21%. Em 2017, já em ascensão novamente, o Projeto 
Leite Solidário chegou ao número de 5.671 litros doados, o que 
representou acréscimo de 59%. Em 2018, as doações chegaram 
a 6.187 litros.
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F O S F A T O

No Complexo Minero-Químico de Cajati , no sul do estado de 
São Paulo, dividido entre lavra, benefi ciamento e planta química, a 
Mosaic Ferti lizantes desenvolve uma série de projetos em todas as 
etapas para se manter modernizada, reduzir custos, oti mizar pro-
cessos e ter fl exibilidade na produção.

A planta é anti ga e opera desde 1938. Juliano Rezende, geren-
te geral da unidade Cajati , conta que ao longo de sua história o 
processamento de rocha fosfáti ca teve vários momentos, gerando 
diferentes produtos, traçando uma trajetória rica em experiência e 
resultados até mesmo para a mineração brasileira.

Ele lembra que nos anos de 1960, o engenheiro de minas Paulo 
Abib Andery e sua equipe desenvolveram na planta de Cajati  pro-
cesso para elevar os níveis de concentração de fósforo parti ndo do 
minério de baixo teor do depósito, para sustentar a operação em 
condições comerciais.

Basicamente, o projeto se valeu da fl otação, usando amido 
modifi cado como depressor do carbonati to e sais de ácidos graxos 
como coletor de apati ta. Isso permiti u o aproveitamento dos mi-
nerais de fosfato de baixo teor. 

O método tornou-se conhecido e foi adotado em outras plan-
tas de fosfato no país. Na época, o complexo de Cajati  pertencia à 
empresa Serrana. Não existi a processo similar no mercado global, 
que possibilitasse o aproveitamento do mineral de fosfato de bai-
xo teor encontrado no Brasil.

Produção 
A capacidade instalada da Mosaic em Cajati  é de 550.000 t/

ano de rocha fosfáti ca e 635.000 t/ano de fosfato bicálcico. Em 
2018, o ROM (run of mine) na planta chegou a 17 milhões t/ano.

Entre os produtos estão P19 (19% de fósforo) em pó e mocro-
granulado para suplemento de ração bovina; P20 (20% de fósforo) 
microgranulado para suplemento de ração de suínos e aves, além 
dos co-produtos ácido sulfúrico, fosfogesso, magneti ta, calcário, 
brita e fi ltrado de enxofre.

Está em curso projeto para aumentar as concentrações de fós-
foro, para maior efi ciência na nutrição animal, para P21 (21% de 
fósforo). No início do ano, o produto associado à ração bovina já 
havia passado de 18% de concentração de fósforo para 19%, aten-
dendo um diferencial competi ti vo.

Mina
A vida úti l da mina em Cajati  é até 2033 na lavra aberta, mas 

há estudo para ati vidade em lavra subterrânea considerada viável. 
Hoje, implanta-se projeto de maior abertura da lavra, onde algu-
mas áreas ocupadas deverão ser transferidas de local dentro do 
complexo.

Outro projeto importante em desenvolvimento é a melhor 
identi fi cação do minério a ser lavrado, ampliando-se o estudo mi-
nerológico, incluindo mais sondagens e análises laboratoriais do 
material recolhido para se avaliar a qualidade do mineral. Isso per-
mite melhorar a aderência ao plano de lavra, favorecendo a etapa 
de benefi ciamento com mineral mais adequado ao processo.

Desenvolve-se ainda no complexo o alteamento de uma das 
três barragens—a B1, a maior delas. O trabalho é executado pela 
construtora mineira Cimcop, com investi mentos de cerca de R$ 50 
milhões.

A seguir, a revista Minérios & Minerales apresenta resumi-
damente dois projetos desenvolvidos recentemente pela Mosaic 
Ferti lizantes em Cajati .

Aplicação da metodologia Mine to Mill
A jazida de fosfato de Cajati  consiste em um corpo carbona-

tí ti co massivo subverti cal, parecido a um pipe, rico em apati ta. O 
rejeito da concentração da apati ta é aproveitado como subprodu-
to e, dependendo do teor de MgO, pode ser desti nado às fábricas 
de cimento. 

O atual plano de lavra considera a extração de uma cava até o 
ano 2033, com uma escala de produção de 5 Mtpa de ROM. 

A mina de Cajati  encontra-se em uma região marcada por ro-
chas de alta competência e baixa deformação, o que, em teoria, 
favorece as condições geomecânicas do maciço, implicando numa 
maior estabilidade dos taludes da mina. 

Entretanto, alguns fatores, como o desmonte inadequado e 
mal dimensionado, somados a outros fatores geológicos locais, de-
preciam a qualidade dos maciços rochosos da mina, ocasionando 
uma série de complicações na estabilidade dos taludes. 

A fragmentação do minério é bastante variada, na maioria dos 
casos, e gera uma grande quanti dade de fi nos e grosseiros; em ou-
tras situações ocorre uma distribuição bastante irregular de gros-
seiros e fi nos, com formação de matacões. As característi cas do 
maciço rochoso têm contribuído bastante para esse quadro.

Desenvolvimento contínuo é chave 
para a perenidade em Cajati (SP)

Augusto Diniz – Cajati (SP) 

Complexo em permanente estado de inovação no sul de São Paulo

Uma das barragens da planta



F O S F A T O

Diante desse cenário, houve a necessidade de buscar soluções para 
amenizar a ocorrência desses matacões, de modo a se obter um melhor 
aproveitamento do material existente na mina de Cajati  e ganho de pro-
duti vidade em etapas subsequentes ao desmonte. 

Um dos aspectos mais importante da produção mineira é a frag-
mentação produzida no desmonte de rochas com uti lização de explosi-
vos, tendo em vista as suas repercussões nas operações subsequentes: 
escavação, carregamento, transporte e britagem/moagem. 

Inspirado em uma iniciati va semelhante criada na Austrália duran-
te os anos 1990, chamado  Mine to Mill, o projeto Fragcom ti nha por 
objeti vo melhorar a fragmentação do minério oti mizando as operações 
unitárias e proporcionar, com isso, uma redução nos custos de produ-
ção dos diferentes produtos a parti r do ROM. 

Com o diagnósti co inicial efeti vado sobre os trabalhos de perfu-
ração e desmonte em Cajati , foram sugeridas diversas modifi cações 
visando a melhoria da fragmentação e das etapas subsequentes de car-
regamento, transporte, britagem e moagem. 

Diversas sugestões não puderam ser ainda implementadas. Porém, 
mesmo com a adoção parcial das medidas consideradas prioritárias, al-
guns objeti vos foram ati ngidos, como: redução no número de matacões 

e blocos gerados nos desmontes auditados; melhorias na fragmentação 
do minério de aproximadamente 30% nas frações F90 e F50; aumento 
na produti vidade da escavação em 10% e aumento de produti vidade 
do benefi ciamento.

Com isso, ocorreu redução nos custos com energia e corpos moe-
dores em torno de R$ 3.200.000 anuais (base 2018) e aumento de custo 
nas operações de desmonte, considerando-se a razão de carga média 
anterior de 650 g/m³, que fi cou em aproximadamente R$ 1.100.000,00.

O saldo positi vo do Fragcom, esti mado nos testes realizados, apon-
ta para um ganho de aproximadamente R$ 2.100.000,00 Ressalta-se 
que a Enaex é a operadora do desmonte na mina (planejamento e exe-
cução das detonações).
Bombeamento no fundo da cava ati nge 1.000 m³/h 

Atualmente, o desenvolvimento da mina de Cajati  se dá também 
pelo fundo de cava. A operação de lavra nesse local requer maior aten-
ção devido às característi cas que lhe são intrínsecas, tais como: maior 
distância da frente de lavra, maior tempo de ciclo, maior exigência me-
cânica dos equipamentos de transporte, entre outros. 

Somado a esses fatores, ainda há a necessidade de fazer bombea-
mento contí nuo da água que se acumula ao fundo de cava, tanto por 
surgência quanto por direcionamento. 

Para tornar viável as operações no fundo de cava, o desafi o é 
bombear 1.000 m³/h para uma diferença de nível de 290 m, em região 
chuvosa. Para isso são necessárias três bombas ligadas em séries, com 
tubulação de 12”.

A água é bombeada para usina de benefi ciamento e é uti li-
zada no processo de concentração de minério, evitando-se assim 
buscar água em outras fontes. Uti liza-se também a água prove-
niente do fundo de cava para encher os tanques dos caminhões 
pipas que fazem a umectação das vias da mina e demais estradas 
do complexo.  

Chuvas torrenciais que outrora geravam situação de risco àqueles 
que operavam no fundo de cava e hoje isso está prati camente neutrali-
zado devido à efi ciência do bombeamento.  As bombas uti lizadas neste 
projeto são da Itubombas.

Mineradora desenvolve projetos de melhoria na mina
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Técnicas para estabilização e otimização do rejeito lançado
Johnis Toniolo*

Com a aplicação de várias técnicas conhecidas ao longo do tem-
po em operações de barragem, pode-se observar que ela não pode 
ser mais considerada um depósito de material processado.

Hoje, devido a vários fatores socioeconômicos e ambientais, 
sabe-se que a atenção dos profi ssionais de barragens não fi ca so-
mente em como estão as condições do barramento principal, cur-
vas do lençol freáti co, medições de piezômetro e outros processos 
de monitoramento do maciço da barragem.

Observa-se que toda formação das barragens tem um fator de-
terminante para sua segurança, desde pontos onde o rejeito vai ser 
espigotado (lançado) até como o rejeito está sedimentado dentro 
da barragem.

A seguir, descrevemos três técnicas que podem contribuir ou 
até mesmo mudar o fator de segurança das barragens.
1º – Direcionamento de fl uxo e áreas de permeação com pressão 
sobre o rejeito

Quando se vê um fl uxo descontrolado de rejeito sobre as praias 
dentro das barragens -- isso é muito prejudicial. Fluxo sem controle 
tende sempre a rolar para o maciço da barragem de forma alea-
tório e desordenada e, em leque, criar uma lâmina de água favo-
recendo o levantamento do lençol freáti co, mesmo que o rejeito 
esteja acima do N.A da barragem – isso possibilita a perda de cala-
do da barragem, aumento de pressão sobe o barramento principal 
devido à densidade do rejeito e também a perda da capacidade 
hídrica do reservatório.

Executando o controle do fl uxo do rejeito, observa-se um au-
mento da estabilidade da superfí cie do rejeito com redução consi-
derável do nível do lençol nesses pontos,  mantendo-se próximo ao 
N.A da lagoa principal. 

Com isso, tem-se a diminuição da permeabilidade da superfí cie 
do rejeito, já que os superfi nos secam e se tornam mais resistentes 
a água, com aumento expressivo na qualidade da água; há aumento 
da vida úti l da barragem, retendo-se até 80% do rejeito que avan-
çaria para o corpo hídrico da barragem para trás da praia; ocorre o 
preenchimento total de todos espaços da barragem onde os rejeitos 
não chegavam; obtem-se diminuição da percolação do rejeito para 
a barragem principal, que reduz em muito o peso do empuxo sobre 
o barramento principal; e melhora o controle do nivelamento do re-
jeito, que aumenta a capacidade de armazenamento de toda a bar-
ragem, elevando-se  o desnível natural que o rejeito cria-- que é de 
0,3% em média, para até 1%-- levando em conta as distâncias dos es-
pigotamento até o maciço da barragem – tudo isso pode representar 
um ganho de 12% de vida úti l em algumas barragem já calculadas.

2º – Organização de partí culas de rejeitos
Com o tempo, observa-se que nenhum rejeito é igual em sua 

densidade, granulometria e composição da sua massa. Porém, a 
sua sedimentação se dá sempre no mesmo formato e dentro da 
barragem ela se forma em camadas, conforme a densidades da 
partí cula.

Dessa forma, os rejeitos sedimentam por rolagem, repousando 
de forma aleatória e concentrando água entre as partí culas sólidas, 
mantendo-se durante anos sedimentado dentro da barragem em 
estado de suspensão (líquido), mesmo em profundidades de até 
30 m (teste de profundidade feito em SPT com martelo de 3kg e 
queda livre de 2 m), com algo entre 30 a 40% de água no seu estado 
sedimentado (teste feito somente com rejeito de minério de ferro).

Com a aplicação de uma vibração específi ca de alta frequência 
e baixa intensidade para a organização das partí culas, feitas com 
equipamentos desenvolvidos para essa fi nalidade, observa-se um 
ganho em todos os aspectos: 1º - perda de estado de suspenção 
(líquido); 2º - liberação de 60% da água conti da na massa de rejeito; 
3º - aumento na densidade da massa de rejeito; 4º - ganho de 9x 
na resistência do rejeito no teste SPT (com o rejeito testado); 5º - 
diminuição de 18% do volume da massa de rejeito; e 6º - perda de 
80% no índice de permeabilidade. 

Com isso, se for executado em todo a área de uma barragem, 
pode-se dizer que no material testado perderia toda sua caracte-
rísti ca de escoamento, assim aumentando a segurança do proces-
so.
3º – Rebaixamento por pressão negati va de lençol freáti co

Esse procedimento é muito efi caz para aplicação em barragem 
para retrocesso da curva do lençol freáti co. Hoje, o processo de re-
baixamento de lençol freáti co já existe em várias barragens. Porém, 
sempre no formato que é construído em poço com lançamento de 
bomba no interior. Esse processo funciona, porém com baixa efi -
cácia, pois uti liza a gravidade para permear a água para o interior 
do poço, considerando ainda a baixa permeabilidade do maciço da 
barragem.

Com o rebaixamento de lençol freáti co por pressão negati va, 
os poços mantém-se com uma pressão negati va aplicada por uma 
bomba de vácuo, que esti mula as partí culas de água para permea-
rem para dentro do poço, aumentando muito o fl uxo. Com uma 
corti na do poço bem executada, consegue-se recuar a curva de len-
çol freáti co.

*O autor é  diretor técnico do Grupo Toniolo



51 minas investiram R$ 1,72 bilhão em 2018
Dos investimentos realizados por 57 mineradoras ano passado, 

de acordo com pesquisa apurada pela revista Minérios & Minerales, 
destaque para as empresas tradicionais do mercado com atuação em 
vários produtos finais. No total, o levantamento da publicação apurou 
inversão na ordem de R$ 1,72 bilhão em 2018.

A AngloGold Ashanti destinou para as suas quatro minas no Brasil 
(Cuiabá, Lamego, Córrego do Sítio e Serra Grande) R$ 478 milhões. Os 
investimentos envolvem desenvolvimento subterrâneo da exploração 
de ouro, que pode atingir mais de 2 mil m de profundidade na mina 
de Cuiabá, em Minas Gerais, além de outros projetos.

Já a Mineração Paragominas, na mina de bauxita Miltônia, no 
Pará, a empresa investiu ano passado R$ 337 milhões ainda na conso-
lidação da planta em operação.

A Nexa Resources aplicou em 2018 na mina de zinco Vazante o 
valor de R$ 335 milhões. A Mineração Maracá, em sua planta de co-
bre em Alto Horizonte (GO), aportou R$ 131 milhões. A empresa que 
assumiu a mina Tucano, de ouro, no Amapá, a Great Panther Mining, 
anunciou que as inversões chegaram a R$ 79 milhões em 2018. 

No seu complexo de minério de ferro na Serra Azul, em Minas 
Gerais, a Mineração Usiminas (MUSA) indicou investimentos totais 
de R$ 75 milhões ano passado.  A siderúrgica Usiminas, aliás, deverá 
manter sua participação de 70% na MUSA (os 30% restantes são da 
japonesa Sumitomo). É que as vendas de minérios do meio do ano 
passado para cá animaram a empresa de se manter na operação de 
mineração. A empresa avalia agora investir numa planta para  benefi-

ciamento de itabirito.
Ainda em 2018, a J. Mendes aportou R$ 55 milhões em sua planta 

em Desterro Entre Rios (MG) e mais R$ 50 milhões em sua unidade 
em Ouro Preto (MG), ambas de minérios de ferro; e a Imerys aplicou 
R$ 48 milhões nas suas duas operações no Pará de Caulim.

Tratando-se de 2019, destacam-se alguns investimentos impor-
tantes anunciados e em curso – e que foram tratados por esta publi-
cação ao longo do ano.  

É o caso da CSN Mineração, que aplicará US$ 500 milhões na 
construção de uma planta industrial para o processamento de itabiri-
to no Complexo Casa de Pedra, em Congonhas (MG). A implantação 
da unidade ocorrerá a partir de 2020 e conclusão está prevista para 
2022. 

Com investimento de R$ 1,5 bilhão em lavra de zinco, cobre e 
chumbo, o Projeto Aripuanã em Mato Grosso foi oficialmente iniciado 
pela Nexa, com obras de terraplenagem.

O Projeto Serrote da Mineração Vale Verde avança por etapas 
no município de Craíbas, região Agreste de Alagoas. Essa planta terá 
capacidade para processar aproximadamente 4 milhões de t/ano de 
minério de cobre. O investimento total previsto para instalação do 
empreendimento é de cerca R$ 700 milhões. 

Por fim, a Vale, além de provisionar R$ 7,6 bilhões para desco-
missionar barragens neste e nos próximos anos, informou que inves-
timentos previstos em 2019 de US$ 4 bilhões estão sendo cumpridos 
pela companhia.

I N V E S T I M E N T O S

GHT 4X4 Diemme® FilTraTion é um filtro prensa projetado para o setor de mineração.
O GHT 4x4 é completamente automático e projetado para desidratar vazões elevadas de forma rápida e eficaz. 
Quatro cilindros hidráulicos posicionados nos vértices do pacote de placas garantem um funcionamento perfeito, 
minimizando esforços estruturais até mesmo nas condições de trabalho mais extremas.
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200 MAIORES MINAS BRASILEIRAS - ÍNDICE PELO NOME DA MINA E Nº DA PÁGINA NO PERFIL DAS MINAS
200 Largest Mines in Brazil - Index by mine name and page on datasheet

NOME DA MINA PRODUTO 
PRINCIPAL PÁG.

Aguaçu Calcário 40
Amargoso Calcário 41
AMM Pedra Britada 48
Analândia Areia 37
Antonio Ferreira Calcário 41
Araçariguama Calcário 40
Aratu Pedra Britada 50
Areia Vale do Rio Grande Areia 38
Azul Manganês 46
Baltar Calcário 40
Barra do Sul Areia 38
Barreira das Frutas Pedra Britada 49
Barro Alto Bauxita 39
Barro Alto Níquel 46
Beira Rio Pedra Britada 49
Bela Cruz e Monte Branco Bauxita 39
Biscaia Talco 51
Boa vista Calcário 40
Bom Sucesso - Lavra 26 Talco 50
Brasitália Pedra Britada 48
Britasul Pedra Britada 49
Bugre Calcário 40
Buritirama Manganês 46
Cadeado Dolomita 44
Campina Talco 51
Campo do Meio Bauxita 39
Campo Grande Pedra Britada 49
Candiota Carvão Mineral 42
Casa da Pedra Calcário 41
Casa de Pedra Ferro 44
Cerrado da Roseira Dolomita 44
Chapada Cobre 43
Charqueadas Areia 37
Civil Pedreira Pedra Britada 50
Codemin Níquel 46
Córrego do Sítio Ouro 47
Corumbá Ferro 45
Cruz de Malta Carvão Mineral 42
Cuiabá - Lamego Ouro 46
Descalvado Areia 37
Embu Pedra Britada 48
Ernesto Ouro 47
Fercal Calcário 40
Ferro + Ferro 45
Fontanella Carvão Mineral 42
Fort Cal Calcário 41
Funil Calcário 40
Guaju Areia 38
ITA 1 Areia 37
ITA 3 Areia 37
ITA 4 Areia 37
ITA 5 Areia 37
ITA 6 Areia 37
ITA 8 Areia 37
ITA 9 Areia 37

NOME DA MINA PRODUTO 
PRINCIPAL PÁG.

Itabira Ferro 44
Itapecirica Pedra Britada 48
Itapeti Pedra Britada 48
Itaretama Calcário 40
Itatinga Calcário 40
Itaú Filito 45
Jacobina Ouro 47
Jacuí Jusante Areia 38
Jaguaruna Argila 39
Jaruaçu Pedra Britada 49
Laginha Calcário 40
Malvinas e Cobráulica Pedra Britada 48
Mandacaru Calcário 41
Marajá Calcário 40
Mariana (Alegria, Fábrica 
Noca e Fazendão) Ferro 44

Mato Seco Calcário 41
Militônia Bauxita 39
Mina 101 Carvão Mineral 42
Mina da Cachoeira Lítio 45
Mina do Sapo Ferro 44
Mina Fazenda das Pedras II  Agalmatolito 37
Mina Ipueira Cromita 43
Mina Salto Feldspato 44
Mina Silício Caulim 43
Mina Velha Agalmatolito 37
Minas Centrais Ferro 44
Minas Centrais Ferro 44
Minas Itabirito Ferro 44
Minas PPSA e RCC Caulim 43
Mineração Capixaba Mármore 46
Mineração Darcy Areia Industrial 38
Mineração Ômega Quartzito 50
Minerpav Pedra Britada 50
Miraí Bauxita 39
MNP Areia 38
Monte Olimpo Calcário 41
Morro Agudo Zinco 51
Morro da Mina Manganês 46
Morro dos Coelhos Ferro 45
Morro Pelado Vermiculita 51
Mostardas Serpentinito 50
Nova Petrópolis Areia 38
Oiteiros Calcário 40
Olho D'Água Dolomita 43
Omega Areia 38
Ouro Branco Calcário 40
Paraibuna Pedra Britada 50
Paraopeba Ferro 44
Pau Branco Ferro 45
Pau-A-Pique Ouro 48
Pedreira DS2 Pedra Britada 49
Pedreira Uniporto Pedra Britada 50
Pedrinhas Cromita 43

Planalto Poços de Caldas Bauxita 39

NOME DA MINA PRODUTO 
PRINCIPAL PÁG.

Ponta Grossa Calcário 42
Ponte Alta Calcário 40
Primavera Calcário 40
Quartziti Areia 38
Rio Bonito Calcário 40
Saivá Calcário 40
Saloba Calcário 40
Salto Calcário 40
Santa Isabel Pedra Britada 48
Santo Antônio Calcário 41
Santo Antônio Pedra Britada 49
São Francisco Ouro 46
Sargon Pedra Britada 49
Serobrita Pedra Britada 49
Serra Grande Ouro 47
Serra Leste Ferro 45
Serra Norte Ferro 44
Taquari Calcário 40
Tucano Ouro 46
Urucum Manganês 46
Usiminas Ferro 44
Usina Rica Calcário 42

Valo Rodoviário Feldspato 44

Vanádio de Maracás Vanádio 51
Vargem Grande Ferro 44
Varzinha Areia 38
Vazante Zinco 51
Vila Olímpia Filito 52
Viracopos Pedra Britada 50
Vira Saia Calcário 45
WD Calcário 46
Zuza Calcário 40
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Classificação das 200 Maiores Minas por ROM (t/ano) 2018
200 Largest Mines’ class according to ROM (ton/year) 2018

Porte das minas
Mines‘ Size

Classes
Class

Maior que ROM
over

Menor ou igual a ROM
lower or equal to

Total de minas no ranking
Number of mines ate the rank

Grandes
Large

G2  3.000.000 31

G1  1.000.000  3.000.000 30

Médias
Medium

M4  500.000  1.000.000 27

M3  300.000  500.000 23

M2  150.000  300.000 16

M1  100.000  150.000 5

Pequenas
Small

P3  50.000  100.000 4

P2  20.000  50.000 7

P1  10.000  20.000 4

Abaixo de 10.000 t/ano
Fewer than 10.000 t/year 10

Total de Minas
Total number 157

Distribuição das 200 Maiores Minas por Estado 2018
200 Largest Mines distribution per state in Brazil 2018

ESTADO
STATE

QUANTIDADE
NUMBER

Amapá 1

Amazonas 1

Bahia 7

Ceará 1

Distrito Federal 1

Espirito Santo 2

Goiás 16

Maranhão 1

Mato Grosso 7

Mato Grosso do Sul 4

Minas Gerais 37

Pará 9

INVESTIMENTOS
Investiment

Número de Mina
Number of Mines

Investimento Total 2018 / Investment Total in 2018 51

Preservação Ambiental / Environment programs 39

Programas de Segurança / Safety 49

VALOR TOTAL
Total Value

R$ 1.727.793.617,30

R$ 45.560.329,59

R$ 32.760.136,48

ESTADO
STATE

QUANTIDADE
NUMBER

Paraíba 1

Paraná 12

Pernambuco 1

Rio de Janeiro 3

Rio Grande do Norte 1

Rio Grande do Sul 8

Santa Catarina 9

São Paulo 33

Sergipe 1

Tocantins 1

TOTAL: 157
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RANKING POR SUBSTÂNCIA -  PRODUÇÃO ANUAL EM TONELADAS (ROM) 
200  LARGEST  M INES  IN  BRAZ I L  BY  M INERAL  PRODUCED  -  PRODUCT ION  ROM T /YEAR

POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

ROM (t) / 
ANO BASE 2018

Producti on 
ROM (t) 2018

MOVIMENTAÇÃO 
TOTAL EM 2018

Volume moved 2018

PRODUTO FINAL 
2018

Final producti on 
2018

CLASSE 
DE MINA

Mine class

AGALMATOLITO (Agalmatolite)

1 Mina Velha Pará de Minas - MG Lamil Lage e Minérios 155.878 M2

2 Fazenda das Pedras Leme - MG Mineração Matheus Leme 40.000 20.000 P2

AREIA (Sand)

1 Guajú Matarca - PB Tronox Pigmentos do Brasil 12.279.807 12.279.807 G2

2 Barra do Sul Balneário Barra do Sul - SC Mineração Jundu 10.126.798 M1

3 Mina de Charqueadas Triunfo - RS Somar - Sociedade Mineradora 1.876.018 1.876.018 1.876.018 G1

4 Descalvado Descalvado - SP Mineração Jundu 1.444.444 G1

5 Analândia Analândia - SP Mineração Jundu 1.333.083 G1

6 Jacuí Triunfo/São Jeronimo - RS Sociedade dos Mineradores de Areia 
do Rio Jacuí 1.276.187 1.276.187 1.276.187 M4

7 ITA 04 Jundiapeba Mogi das 
Cruzes - SP

Itaquareia Indústi a Extrati va de 
Minérios 910.345 1.183.448 791.604 M4

8 Areia Vale do Rio Grande Igarapava - SP Mineração de Areia Vale do Rio 
Grande 469.961 469.961 422.965 M3

9 ITA 01 Americano Itaquacetuba - SP Itaquareia Indústi a Extrati va de 
Minérios 330.511 386.698 297.758 M2

10 ITA 06 Mogi das Cruzes - SP Mineradora Ponte Alta 322.751 384.073 290.766 M3

11 ITA 09 Mogi das Cruzes - SP Mineradora Ponte Alta 322.751 384.073 290.766 M3

12 ITA 05 Guararema - SP Mineradora Ponte Alta 285.752 302897 262.158 M2

13 ITA 03 Mogi das Cruzes - SP Mineradora Ponte Alta 244.951 318.436 220.676 M2

14 Omega Santa Cruz de Minas - MG Mineração Omega 100.000 100.000 80.000 M1

15 MNP Nova Petrópolis - RS Mineração Nova Petrópolis 37.583 55.858 37.583 P3

16 Varzinha Viamão - RS Mineração Jundu 29.781 P2

17 ITA 08 Suzano - SP Itaquareia Indústi a Extrati va de 
Minérios 29.544 32.794 27.105 P2

18 Nova Petrópolis Nova Petrópolis - RS Ebam - Unidade Nova Petrópolis 29.439 P2 

19 Quartziti Corumbá de Goiás - GO Quartziti  Mineradora 1.830 35.540 1.830

AREIA INDUSTRIAL (Industrial Sand)

22 Mineração Darcy São Simão - SP Mineração Darcy 499.150 M3

23 Olho D'Água Jaguaruna - SC Sibelco 300.000 M2 

ARGILA (Clay)

24 Itaú Itaperussú - PR Votoranti m Cimentos 762.955 M4 

BAUXITA (Bauxite)

25 Bela Cruz/Monte Branco Oriximiná - PA Mineração Rio do Norte 21.217.447 G2 

26 Miltônia Paragominas - PA Mineração Paragominas 8.442.247 11.882.993 6.214.440 G2

27 Miraí Miraí - MG Companhia Braileira de Alumínio 
- CBA 1.595.078 1.456.051 1.456.051 G1

28 Bauxita Barro Alto Santa Rita do Novo Desti no 
- GO Terra Goyana Mineradora 1.046.203 1.323.959 1.203.599 G1

29 Planalto Poços de Caldas Poços de Caldas - MG Companhia Braileira de Alumínio 
- CBA 468.999 468.999 468.999 M3

30 Campo do Meio Poços de Caldas - MG Mineração Caldense 390.000 390.000 M3

CALCÁRIO (Limestone)

31 Saivá Rio Branco do Sul - PR Votoranti m Cimentos 4.383.367 G2 

32 Ponte Alta Salto de Pirapora - SP Votoranti m Cimentos 2.966.582 G2 

33 Taboca Itaú de Minas - MG Votoranti m Cimentos 2.963.922 G2 

34 Rio Bonito Campo Largo - PR Cia de cimento Itambé 2.157.136 3.091.073 2.157.136 G1

35 Vau Novo Santana de Parnaíba - SP Geocal Minerações 1.758.270 3.435.600 1.517.700 G2

36 Tabocal Primavera - PA Votoranti m Cimentos 1.635.517 G1 

37 Fercal Sobradinho - DF Votoranti m Cimentos 1.450.635 G1 

38 Usina Rica Sobral - CE Votoranti m Cimentos 1.419.628 G1

39 Bugre Vidal Ramos - SC Votoranti m Cimentos 1.399.365 G1 

40 Zuza Xambioá - TO Votoranti m Cimentos 1.338.709 G1 

41 Itaretama Rio Branco do Sul - PR Votoranti m Cimentos 1.201.603 G1 

42 Pedra do Sino Carandaí - MG Cimento Tupi 1.198.188 1.198.188 1.198.188 G1

43 Aguaçu Cuiabá - MT Votoranti m Cimentos 1.151.858 G1 

44 Saudade Cantagalo - RJ LafargeHolcim 1.100.000 1.100.000 1.100.000 M4 

45 Araçariguama Araçariguama - SP Votoranti m Cimentos 1.041.182 M4 
46 Mangueirão Caçapava do Sul - RS Dagoberto Barcellos 1.034.961 1.209.489 959.657 M4
47 Boa Vista Edealina - GO Votoranti m Cimentos 876.746 M4 
48 Santa Izabel Santa Isabel - SP Votoranti m Cimentos 774.054 M4 

49 Lavrinhas Itapeva - SP Votoranti m Cimentos 762.955 G1 

50 Cavasa Cocalinho - MT Calcário Vale do Araguaia 719.699 719.699 M4

51 Vira Saia Cantagalo - RJ Votoranti m Cimentos 584.796 G1 

52 Ouro Branco Indiara - GO Calcário Ouro Branco 568.000 570.000 565.453 M4
53 Saloba Nobres - MT Votoranti m Cimentos 491.059 M4 
54 Mina Funil Pirenópolis - GO Mineração Pirineus 459.898 504.714 459.898 M3
55 Mina Marajá Padre Bernardo - GO Mineração Pirineus 434.000 6.900 6.900 M3
56 Pirineus Cocalzinho de Goíás - GO Mineração Pirineus 410.350 430.000 381.102 M3 

2 0 1 8
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200  LARGEST  M INES  IN  BRAZ I L  BY  M INERAL  PRODUCED  -  PRODUCT ION  ROM T /YEAR

POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

ROM (t) / 
ANO BASE 2018

Producti on 
ROM (t) 2018

MOVIMENTAÇÃO 
TOTAL EM 2018

Volume moved 2018

PRODUTO FINAL 
2018

Final producti on 
2018

CLASSE 
DE MINA

Mine class

CALCÁRIO (Limestone)  (Conti nuação)

57 Itati nga Castro - PR Itati nga Calcário e Correti vos 314.945 M3 
58 Taquari Nova Xavanti na - MT Calcário Vale do Araguaia 268.166 M2
59 Monte Olimpo Salti nho - SP M&G Mineração de Calcário 240.000 240.000 240.000 M2 
60 Laginha Ladário - MS Votoranti m Cimentos 317.100 M2 
61 Casa da Pedra São João Del Rei - MG Mineração Jundu 221.662 M2
62 Fort cal Pains - MG Fort Cal 216.000 216.000 210.000 M2
63 Amargoso Pains - MG Fort Cal 205.000 M2 
64 Ponta Grossa Ponta Grossa - PR Mineração São Judas 157.000 157.000 15.399
65 Santo Antônio Senges - PR Mineração São Judas 155.000 124.447 124.447 P3
66 Mandacaru Indiara - GO Calcário Ouro Branco 5.000 5.000 5.000
67 Antônio Ferreira Indiara -  GO Calcário Ouro Branco 4.700 4.700 4.700
68 Mina Mato Seco Pirenópolis - GO Mineração Pirineus 900 900 900

CARVÃO MINERAL (Coal)

69 Candiota Candiota - RS Companhia Riograndense de 
Mineração - CRM 1.367.000 1.497.000 1.367.000 G1

70 Fontanella Treviso - SC Carbonífera Metropolitana 1.140.926 1.140.926 452.635 M2

71 Cruz de Malta Treviso - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto 665.242 667.416 305.210 M4

72 Mina 101 Içara - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto 612.858 612.858 247.173 M4

73 Mina 3G/ Plano II* Lauro Muller - SC Carbonífera Catarinense 578.013 M4 

CAULIM (Kaolin)

74 Silicio Campo Alegre - SC Minsilicio GMA Mineradora 2.500 2.600 2.600

75 PPSA *  Ipixuna do Pará - PA Pará Pigmentos 3.043.591 3.042.590 2.882.714 G2

76 RCC * Sao Domingos Do Capim - PA Imerys Rio Capim Caulim 3.043.591 3.042.590 2.882.714 G2

COBRE (Copper)

77 Chapada Alto Horizonte - GO Mineração Maracá Indústria e 
Comércio 34.679.598 86.666.384 243.129 G2

CROMITA (Cromita)

78 Mina Ipueira Andorinha - BA Companhia de Ferro Ligas da Bahia 
- Ferbasa 1.108.296 1.108.296 469.878 G1

79 Pedrinhas Campo Formoso - BA Companhia de Ferro Ligas da Bahia 
- Ferbasa 248.648 248.648 76.284 M2
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DOLOMITA (Dolomite)

80 Olho D´água Bom Sucesso de Itararé - SP Mineração Jundu 186.223 M2

81 Cadeado Jaguariaiva - PR Mineração São Judas 1.773 1.773 1.773

82 Cerrado da Roseira Jaguariaiva - PR Mineração São Judas 1.515 2.155 2.155 P1

FELDSPATO (Feldspar)

83 Salto Salto de Pirapora - SP Extraminer Comércio e Indústria de 
Minérios e Serviços 45.000 45.000 P2

FERRO (Iron)

84 Serra Norte Parauapebas - PA Vale 124.925.000 G2

85 Serra Sul Parauapebas - PA Vale 58.000.000 22.200.000 G2

86 Mina do Sapo Conceição do Mato Dentro 
- MG Anglo American 40.400.000 G2 

87 Casa de Pedra Congonhas - MG Companhia Siderúrgica Nacional CSN 33.030.048 35.662.547 27.874.946 G2

88 Minas Itabirito Itabirito - MG Vale 29.110.000 G2

89 Paraopeba Nova Lima - MG Vale 26.754.000 G2

90 Minas Centrais São Gonçalo do Rio Abaixo 
- MG Vale 23.040.000 G2

91 Mariana Mariana - MG Vale 21.627.000 G2

92 Itabira Itabira - MG Vale 20.850.000 G2

93 Vargem Grande Nova Lima - MG Vale 14.552.000 G2

94 Ferro + Ouro Preto - MG Ferro + Mineração - J.Mendes 4.389.377 16.008.000 3.738.116 G2 

95 Serra Leste Parauapebas - PA Vale 4.100.000 G2

96 Mina Morro dos Coelhos Desterro de Ente Rios - MG JMN Mineração - JMendes 1.855.800 6.250.800 937.951 G1 

97 Corumbá Corumbá - MS Vale 1.800.000 G2

98 Pau Branco Brumadinho - MG Vallourec 4.700 6.700 4.700 G2

99 Oeste * Itati aiuçu - MG Mineração Usiminas 5.100.000 5.100.000 5.600.000 G2

100 Central * Itati aiuçu - MG Mineração Usiminas 5.100.000 5.100.000 5.600.000 G2

101 Leste * Mateus Leme - MG Mineração Usiminas 5.100.000 5.100.000 5.600.000 G2

FILITO (Thyllite)

102 Valo Rodoviário Itabirito - MG Anex Mineração 16.369 93.446 93.759  P1

GIPSITA (Gypsium)

103 Fazenda Casa de Pedra Ouricuri - PE Votoranti m Cimentos 113.877 M1 

LÍTIO (Lithium)

104 Mina da cachoeira Iti nga-MG Companhia Brasileira de Liti o 11.022 60.213 60.213  P1

MANGANÊS (Manganese)

105  Buriti rama Marabá - PA Mineração Buriti rama 1.220.000 G1 

106 Urucum Corumbá - MS Vale 553.000 M4

107 Azul Parauapebas - PA Vale 430.000 G2

108 Unidade Morro da Mina Lafaiete - MG Vale 82.000 M2

MÁRMORE (Marble)

109 Mineração Capixaba Itapemirim-ES Calcimar Calcáreos e Mármores 161.643 M2

NÍQUEL (Nickel)

110 Barro Alto Barro Alto - GO Anglo American 34.900.000 G2 

111 Codemin Niquelândia - GO Anglo American 8.900.000 G2 

OURO (Gold)

112 Tucano Pedra Branca do Amapari 
- AP Great Panther Mining 3.504.129 2.440.542 23.405.029 G2

113 Mineração Serra Grande Crixás - GO AngloGold Ashanti 3.385.248 3.385.248 4 G1

114 Jacobina Jacobina - BA Yamana Gold 2.035.457 2.779.464 2.093.413 G1 

115 Córrego do Síti o Santa Bárbara - MG AngloGold Ashanti    1.261.474 4.992.907 G1

116 Ernesto Pontes e Lacerda - MT Mineração Apoena 1.234.665 G1 

117 Serra Grande Crixás - GO AngloGold Ashanti    1.149.000 3.385.248 4.000 G1

118 Pau-a-Pique Porto Esperidião – MT Mineração Apoena 131.783 M1 

119 Cuiabá Sabará - MG AngloGold Ashanti 1.933 1.948 249 onças G1

120 Lamego e Cuiabá Sabará - MG AngloGold Ashanti  Córrego do Síti o 
Mineração 1.933 1.948

PEDRA BRITADA (Crushed Stone)

121 Pedreira Itapeti Mogi das Cruzes - SP Embu Engenharia e Comércio 1.546.000 1.639.939 1.564.584 G1 

122 Pedreira Embu Embu das Artes - SP Embu Engenharia e Comércio 1.344.200 1.369.488 1.261.296 G1 

123 Brasitália Cariacica - ES Brasitália Mineradora Espírito 
Santense 950.605 M4 

124 ITA 10 Santa Isabel - SP Mineradora Ponte Alta 818.703 916.947 779.717 M4

125 Malvinas Bacabeira - MA Granorte 770.865 780.000 780.000 M4

126 AMM Presidente Figueiredo - AM Amazônia Mucajaí 587.223 596.875 587.223 M4

127 Santo Antônio Simões Filho-BA Pedreiras Bahia 555.000 M3

128 Campo Grande Campo Grande - MS Votoranti m Cimentos 583.180 M3 

129 Pedreira Juruaçu Juruaçu - SP Embu Engenharia e Comércio 530.800 702.264 570.900 M4 

130 Serobrita Seropédica - RJ EBAM 520.000 520.000 520.000 M3 

131 Britasul Pouso Alegre - MG Britasul Indústria e Mineração 518.828 549.960 549.960 M4

POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

ROM (t) / 
ANO BASE 2018

Producti on 
ROM (t) 2018

MOVIMENTAÇÃO 
TOTAL EM 2018

Volume moved 2018

PRODUTO FINAL 
2018

Final producti on 
2018

CLASSE 
DE MINA

Mine class

Compromisso com o desenvolvimento 
sustentável de Minas e do Brasil!

A J. Mendes se orgulha em ser uma das 
600 maiores mineradoras brasileiras.

Estar neste ranking reforça o compromisso 
que assumimos, há mais de 50 anos, 
de transformar recursos naturais em 
desenvolvimento, com respeito à vida, às 
pessoas e ao meio ambiente.

FERRO+ MINERAÇÃO 
Rodovia BR 040, km 595
Ouro Preto . MG

 @ferro_mais_mineracao

JMN MINERAÇÃO
Fazenda do Pasto do 
Capão Fundo, s/n 
Desterro de Entre Rios . MG

 @jmnmineracao

www.jmendes.com.br

FERRO+ JMN
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PEDRA BRITADA (Crushed Stone)

132 Barreira das Frutas Campo Mourão - PR Pedreira Itaipu 489.369 519.369 519.369 M4

133 DS2 Bragança Paulista - SP DS2 Engenharia e Comércio 453.003 469.734 465.498 M3

134 Quibrita Piracicaba - SP Quibrita Mineradora 426.110 426.110 426.110 M3

135 Pedreira Beira Rio Uberaba - MG Construtora e Pedreira Beira Rio 405.966 413.745 428.252 M4

136 Sargon Santa Isabel - SP Pedreira Sargon 404.920 M3 

137 Pedreira Viracopos São Paulo - SP Embu Engenharia e Comércio 400.000 400.400 399.000 M3 

138 Civil Pedreira Salvador - BA Civil Industrial e Comercial 366.182 430.498 394.023 M3

139 Minerpav Santo Antônio de Leverger 
- MT Minerpav Mineradora Leverger Ltda 365.836 365.836 365.836 M3

140 Aratu Salvador - BA Aratu Mineração 353.969 353.969 353.969 M3

141 Uniporto Porto Feliz - SP Uniporto Unidade Industrial de 
Britagem Porto Feliz 316.239 358.006 332.848 M3

142 Pedreira Paraibuna Paraibuna - SP Embu 145.620 M1 

QUARTZO (Quartz)

143 Mina Silício Campo Alegre - SC Minasilício GMA Mineradora 2.500 2.600 2.600

SCHEELITA (Scheelite)

144 Brejuí Currais Novos - RN Mineração Tomaz Salusti no 31.891 31.891 18.989 P2

SERPENTINITO (Serpenti nite)

145 Mostardas Zona Rural Nova Lim - MG Pedras Conconhas 350.000 375.000 380.000 M3

TALCO (Talc)

146 Bom sucesso Bom Sucesso de Itararé - SP Mineração São Judas 93.250 93.200 33.721 P2

147 Biscaia Ponta Grossa - PR Mineração São Judas 55.271 P3 

148 Campina Ponta Grossa - PR Mineração São Judas 10.330 P1

VANÁDIO (Vanadium)

149 Vanadio de Maracas S.A Mracas - BA Largo Resources Vanádio de Maracás 991.042 6.742.756 822.795 M4

VERMICULITA (Vermiculite)

150 Morro Pelado Goiânia - GO Brasil Minérios 462.510 506.090 53.305 M3

ZINCO (Zinc)

151 Vazante Vazante - MG Nexa Resources 1.374.381 1.360.761 1.360.761 G1

152 Morro Agudo Três Marias - MG Nexa Resources Minerais 955.574 955.574 1.013.620 M4

POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

ROM (t) / 
ANO BASE 2018

Producti on 
ROM (t) 2018

MOVIMENTAÇÃO 
TOTAL EM 2018

Volume moved 2018

PRODUTO FINAL 
2018

Final producti on 
2018

CLASSE 
DE MINA

Mine class

Compromisso com o desenvolvimento 
sustentável de Minas e do Brasil!

A J. Mendes se orgulha em ser uma das 
600 maiores mineradoras brasileiras.

Estar neste ranking reforça o compromisso 
que assumimos, há mais de 50 anos, 
de transformar recursos naturais em 
desenvolvimento, com respeito à vida, às 
pessoas e ao meio ambiente.

FERRO+ MINERAÇÃO 
Rodovia BR 040, km 595
Ouro Preto . MG

 @ferro_mais_mineracao

JMN MINERAÇÃO
Fazenda do Pasto do 
Capão Fundo, s/n 
Desterro de Entre Rios . MG

 @jmnmineracao

www.jmendes.com.br

FERRO+ JMN
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1 Serra Norte Parauapebas - PA Vale Ferro 124.925.000 G2

2 Serra Sul Parauapebas - PA Vale Ferro 58.000.000 22.200.000 G2

3 Mina do Sapo 
Conceição do Mato 

Dentro - MG
Anglo American Ferro 40.400.000 G2 

4 Barro Alto Barro Alto - GO Anglo American Niquel 34.900.000 G2 

5 Chapada Alto Horizonte - GO
Mineração Maracá Indústria e 

Comércio
Cobre 34.679.598 86.666.384 243.129 G2

6 Casa de Pedra Congonhas - MG
Companhia Siderúrgica Nacional 

CSN
Ferro 33.030.048 35.662.547 27.874.946 G2

7 Minas Itabirito Itabirito - MG Vale Ferro 29.110.000 G2
8 Paraopeba Nova Lima - MG Vale Ferro 26.754.000 G2

9 Minas Centrais
São Gonçalo 

do Rio Abaixo - MG
Vale Ferro 23.040.000 G2

10 Mariana Mariana - MG Vale Ferro 21.627.000 G2

11 Bela Cruz/Monte Branco Oriximiná - PA Mineração Rio do Norte Bauxita 21.217.447 G2 

12 Itabira Itabira - MG Vale Ferro 20.850.000 G2

13 Vargem Grande Nova Lima - MG Vale Ferro 14.552.000 G2

14 Guajú Matarca - PB Tronox Pigmentos do Brasil Areia 12.279.807 12.279.807

15 Barra do Sul Balneário Barra do Sul - SC Mineração Jundu Areia 10.126.798 M1

16 Codemin Niquelândia - GO Anglo American Niquel 8.900.000 G2 

17 Miltônia Paragominas - PA Mineração Paragominas Bauxita 8.442.247 11.882.993 6.214.440 G2

18 Ferro + Ouro Preto - MG Ferro + Mineração - J.Mendes Ferro 4.389.377 16.008.000 3.738.116 G2 

19 Saivá Rio Branco do Sul - PR Votoranti m Cimentos Calcário 4.383.367 G2 

20 Serra Leste Parauapebas - PA Vale Ferro 4.100.000 G2

21 Tucano
Pedra Branca 

do Amapari - AP
Great Panther Mining Ouro 3.504.129 2.440.542 23.405.029 G2

22 Mineração Serra Grande Crixás - GO AngloGold Ashanti Ouro 3.385.248 3.385.248 4 G1

23 Ponte Alta Salto de Pirapora - SP Votoranti m Cimentos Calcário 2.966.582 G2 

*
24 Taboca Itaú de Minas - MG Votoranti m Cimentos Calcário 2.963.922 G2 
25 Rio Bonito Campo Largo - PR Cia de cimento Itambé Calcário 2.157.136 3.091.073 2.157.136 G1

26 Jacobina Jacobina - BA Yamana Gold Ouro 2.035.457 2.779.464 2.093.413 G1 

*
27 Mina de Charqueadas Triunfo - RS Somar - Sociedade Mineradora Areia 1.876.018 1.876.018 1.876.018 G1

28 Mina Morro dos Coelhos Desterro de Ente Rios - MG JMN Mineração - JMendes Ferro 1.855.800 6.250.800 937.951 G1 

29 Corumbá Corumbá - MS Vale Ferro 1.800.000 G2

30 Vau Novo Santana de Parnaíba - SP Geocal Minerações Calcário 1.758.270 3.435.600 1.517.700 G2

31 Salto Salto de Pirapora - SP Votoranti m Cimentos Calcário 1.643.614 G1 

32 Tabocal Primavera - PA Votoranti m Cimentos Calcário 1.635.517 G1 

33 Miraí Miraí - MG
Companhia Braileira de Alumínio 

- CBA
Bauxita 1.595.078 1.456.051 1.456.051 G1

34 Pedreira Itapeti Mogi das Cruzes - SP Embu Engenharia e Comércio Pedra britada 1.546.000 1.639.939 1.564.584 G1 

35 Fercal Sobradinho - DF Votoranti m Cimentos Calcário 1.450.635 G1 

36 Descalvado Descalvado - SP Mineração Jundu Areia 1.444.444 G1

37 Usina Rica Sobral - CE Votoranti m Cimentos Calcário 1.419.628 G1

38 Bugre Vidal Ramos - SC Votoranti m Cimentos Calcário 1.399.365 G1 

39 Vazante Vazante - MG Nexa Resources Zinco 1.374.381 1.360.761 1.360.761 G1

40 Candiota Candiota - RS
Companhia Riograndense de 

Mineração - CRM
Carvão 
Mineral

1.367.000 1.497.000 1.367.000 G1

41 Pedreira Embu Embu das Artes - SP Embu Engenharia e Comércio Pedra britada 1.344.200 1.369.488 1.261.296 G1 

42 Zuza Xambioá - TO Votoranti m Cimentos Calcário 1.338.709 G1 

43 Analândia Analândia - SP Mineração Jundu Areia 1.333.083 G1

44 Jacuí Triunfo/São Jeronimo - RS
Sociedade dos Mineradores de 

Areia do Rio Jacuí 
Areia 1.276.187 1.276.187 1.276.187 M4

45 Córrego do Síti o Santa Bárbara - MG AngloGold Ashanti    Ouro 1.261.474 4.992.907 G1

46 Ernesto Pontes e Lacerda - MT Mineração Apoena Ouro 1.234.665 G1 

47  Buriti rama Marabá - PA Mineração Buriti rama Manganês 1.220.000 G1 

48 Itaretama Rio Branco do Sul - PR Votoranti m Cimentos Calcário 1.201.603 G1 

49 Pedra do Sino Carandaí - MG Cimento Tupi Calcário 1.198.188 1.198.188 1.198.188 G1

50 Aguaçu Cuiabá - MT Votoranti m Cimentos Calcário 1.151.858 G1 
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1 Serra Norte Parauapebas - PA Vale Ferro 124.925.000 G2

2 Serra Sul Parauapebas - PA Vale Ferro 58.000.000 22.200.000 G2

3 Mina do Sapo 
Conceição do Mato 

Dentro - MG
Anglo American Ferro 40.400.000 G2 

4 Barro Alto Barro Alto - GO Anglo American Niquel 34.900.000 G2 
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Espaço de Networking
Estandes prontos para uso estão disponíveis para empresas interessadas. 

Neste espaço são servidos os coff ee 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.
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51 Serra Grande Crixás - GO AngloGold Ashanti    Ouro 1.149.000 3.385.248 4.000 G1

52 Fontanella Treviso - SC Carbonífera Metropolitana
Carvão 
Mineral

1.140.926 1.140.926 452.635 M2

53 Mina Ipueira Andorinha - BA
Companhia de Ferro Ligas da 

Bahia - Ferbasa
Cromita 1.108.296 1.108.296 469.878 G1

54 Saudade Cantagalo - RJ LafargeHolcim Calcário 1.100.000 1.100.000 1.100.000 M4 

55 Bauxita Barro Alto
Santa Rita 

do Novo Desti no - GO
Terra Goyana Mineradora Bauxita 1.046.203 1.323.959 1.203.599 G1

56 Araçariguama Araçariguama-SP Votoranti m Cimentos Calcário 1.041.182 M4 

57 Mangueirão Caçapava do Sul – RS Dagoberto Barcellos Calcário 1.034.961 1.209.489 959.657 M4

58 Vanádio dos Maracás Maracás -BA Largo Resources Vanádio 991.042 6.742.756 822.795 M4

59 Morro Agudo Três Marias - MG Nexa Resources Minerais Zinco 955.574 955.574 1.013.620 M4

60 Brasitália Cariacica - ES
Brasitália Mineradora Espírito 

Santense
Pedra britada 950.605 M4 

61 ITA 04
Jundiapeba Mogi das 

Cruzes - SP
Itaquareia Indústi a Extrati va de 

Minérios
Areia 910.345 1.183.448 791.604 M4

62 Boa Vista Edealina - GO Votoranti m Cimentos Calcário 876.746 M4 

63 ITA 10 Santa Isabel - SP Mineradora Ponte Alta Pedra britada 818.703 916.947 779.717 M4

64 Santa Izabel Santa Isabel - SP Votoranti m Cimentos Calcário 774.054 M4 

65 Malvinas Bacabeira - MA Granorte Pedra britada 770.865 780.000 780.000 M4

66 Lavrinhas Itapeva - SP Votoranti m Cimentos Calcário 762.955 G1 

67 Cavasa Cocalinho - MT Calcário Vale do Araguaia Calcário 719.699 719.699 M4

68 Cruz de Malta Treviso - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto
Carvão 
Mineral

665.242 667.416 305.210 M4

69 Mina 101 Içara - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto
Carvão 
Mineral

612.858 612.858 247.173 M4

71 AMM Presidente Figueiredo - AM Amazônia Mucajaí Pedra britada 587.223 596.875 587.223 M4

70 Itaú Itaperussu - PR Votoranti m Cimentos Filito 581.917 M4 

72 Saloba Nobres - MT Votoranti m Cimentos Calcário 491.059 M4 

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

Neste espaço são servidos os coff ee 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.

Informações - tel. (11) 38958590  e-mail comercial@m3editorial.com.br
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107 Vira Saia Cantagalo - RJ Votoranti m Cimentos Calcário 584.796 G1 

108 Aratu Salvador - BA Aratu Mineração Pedra britada 353.969 353.969 353.969 M3

109 Mostardas Nova Lima - MG Pedras Conconhas Serpenti no 350.000 375.000 380.000 M3

110 ITA 01 Itaquacetuba - SP
Itaquareia Indústi a Extrati va 

de Minérios
Areia 330.511 386.698 297.758 M2

111 ITA 06 Mogi das Cruzes - SP Mineradora Ponte Alta Areia 322.751 384.073 290.766 M3

112 ITA 09 Mogi das Cruzes - SP Mineradora Ponte Alta Areia 322.751 384.073 290.766 M3

113 Uniporto Porto Feliz - SP
Uniporto Unidade Industrial 

de Britagem Porto Feliz
Pedra britada 316.239 358.006 332.848 M3

114 Itati nga Castro - PR Itati nga Calcário e Correti vos Calcário 314.945 M3 

115 Olho D'Água Jaguaruna - SC Sibelco 
Areia 

Industrial
300.000 M2 

116 ITA 05 Guararema - SP Mineradora Ponte Alta Areia 285.752 302897 262.158 M2

117 Taquari Nova Xavanti na - MT Calcário Vale do Araguaia Calcário 268.166 M2

118 Pedrinhas Campo Formoso - BA
Companhia de Ferro Ligas da 

Bahia - Ferbasa
Cromita 248.648 248.648 76.284 M2

119 ITA 03 Mogi das Cruzes - SP Mineradora Ponte Alta Areia 244.951 318.436 220.676 M2

120 Monte Olimpo Salti nho - SP M&G Mineração de Calcário Calcário 240.000 240.000 240.000 M2 

121 Laginha Ladário - MS Votoranti m Cimentos Calcário 317.100 M2 

122 Casa da Pedra São João Del Rei - MG Mineração Jundu Calcário 221.662 M2

123 Fort cal Pains - MG Fort Cal Calcário 216.000 216.000 210.000 M2

124 Amargoso Pains - MG Fort Cal Calcário 205.000 M2 

125 Olho D´água 
Bom Sucesso 
de Itararé - SP

Mineração Jundu Dolomita 186.223 M2

126 Mineração Capixaba Itapemirim - ES Calcimar Calcáreos e Mármores Mármore 161.643 M2

127 Ponta Grossa Ponta Grossa - PR Mineração São Judas Calcário 157.000 157.000 15.399

128 Mina Velha Pará de Minas - MG Lamil Lage e Minérios Agalmatolito 155.878 M2 

129 Santo Antônio Senges - PR Mineração São Judas Calcário 155.000 124.447 124.447 P3

130 Pedreira Paraibuna Paraibuna - SP Embu Pedra britada 145.620 M1 
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81 Mina 3G/ Plano II* Lauro Muller - SC Carbonífera Catarinense
Carvão 
Mineral

578.013 M4 

82 Ouro Branco Indiara - GO Calcário Ouro Branco Calcário 568.000 570.000 565.453 M4

83 Santo Antônio Simões Filho - BA Pedreiras Bahia Pedra britada 555.000 M3

84 Urucum Corumbá - MS Vale Manganês 553.000 M4

86 Pedreira Juruaçu Juruaçu - SP Embu Engenharia e Comércio Pedra britada 530.800 702.264 570.900 M4 

87 Serobrita Seropédica - RJ EBAM Pedra britada 520.000 520.000 520.000 M3 

88 Britasul Pouso Alegre - MG Britasul Indústria e Mineração Pedra britada 518.828 549.960 549.960 M4

89 Mineração Darcy São Simão - SP Mineração Darcy 
Areia 

Industrial
499.150 M3

90 Barreira das Frutas Campo Mourão - PR Pedreira Itaipu Pedra britada 489.369 519.369 519.369 M4

91 Campo Grande Campo Grande - MS Votoranti m Cimentos Pedra britada 583.180 M3 

92 Areia Vale do Rio Grande Igarapava - SP
Mineração de Areia Vale 

do Rio Grande
Areia 469.961 469.961 422.965 M3

93 Planalto Poços de Caldas Poços de Caldas - MG
Companhia Braileira 

de Alumínio - CBA
Bauxita 468.999 468.999 468.999 M3

94 Morro Pelado Goiânia-GO Brasil Minérios Vermiculita 462.510 506.090 53.305 M3

95 Mina Funil Pirenópolis - GO Mineração Pirineus Calcário 459.898 504.714 459.898 M3

96 DS2 Bragança Paulista - SP DS2 Engenharia e Comércio Pedra britada 453.003 469.734 465.498 M3

97 Mina Marajá Padre Bernardo - GO Mineração Pirineus Calcário 434.000 6.900 6.900 M3

98 Azul Parauapebas - PA Vale Manganês 430.000 G2

99 Quibrita Piracicaba - SP Quibrita Mineradora Pedra britada 426.110 426.110 426.110 M3

100 Pirineus Cocalzinho de Goíás - GO Mineração Pirineus Calcário 410.350 430.000 381.102 M3 

101 Pedreira Beira Rio Uberaba - MG Construtora e Pedreira Beira Rio Pedra britada 405.966 413.745 428.252 M4

102 Sargon Santa Isabel - SP Pedreira Sargon Pedra britada 404.920 M3 

103 Pedreira Viracopos São Paulo - SP Embu Engenharia e Comércio Pedra britada 400.000 400.400 399.000 M3 

104 Campo do Meio Poços de Caldas - MG Mineração Caldense Bauxita 390.000 390.000 M3

105 Civil Pedreira Salvador - BA Civil Industrial e Comercial Pedra britada 366.182 430.498 394.023 M3

106 Minerpav 
Santo Antônio 

de Leverger - MT
Minerpav Mineradora Leverger Pedra britada 365.836 365.836 365.836 M3

22º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica

A premiação concedida em 2020 terá como homenageado 
o engenheiro de minas José Mendo Mizael de Souza



POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

PRODUTO 
PRINCIPAL
Main ore

ROM (t) / 
ANO BASE 2018

Producti on 
ROM (t) 2018

MOVIMENTAÇÃO 
TOTAL EM 2018
Volume moved 

2018

PRODUTO 
FINAL 2018

Final producti on 
2018

CLASSE 
DE MINA

Mine class

131 Pau-a-Pique Porto Esperidião – MT Mineração Apoena Ouro 131.783 M1 

132 Fazenda Casa de Pedra Ouricuri - PE Votoranti m Cimentos Gipsita 113.877 M1 

133 Omega Santa Cruz de minas - MG Mineração Omega Areia 100.000 100.000 80.000 M1

134 Bom sucesso 
Bom Sucesso 
de Itararé - SP

Mineração São Judas Talco 93.250 93.200 33.721 P2

135 Unidade Morro da Mina Lafaiete - MG Vale Manganês 82.000 M2

136 Biscaia Ponta Grossa-PR Mineração São Judas Talco 55.271 P3 

137 Salto Salto de Pirapora - SP
Extraminer Comércio e Indústria 

de Minérios e Serviços 
Feldspato 45.000 65.000 45.000 P2

138 Fazenda das Pedras Leme- MG Mineração Matheus Leme Agalmatolito 40.000 40.000 20.000 P2

139 MNP Nova Petrópolis - RS Mineração Nova Petrópolis Areia 37.583 55.858 37.583 P3

140 Brejuí Currais Novos - RN Mineração Tomaz Salusti no Scheelita 31.891 31.891 18.989 P2

141 Varzinha Viamão - RS Mineração Jundu Areia 29.781 P2

142 ITA 08 Suzano - SP
Itaquareia Indústi a Extrati va 

de Minérios
Areia 29.544 32.794 27.105 P2

143 Nova Petrópolis Nova Petrópolis - RS Ebam - Unidade Nova Petrópolis Areia 29.439 P2 

144 Valo Rodoviário Itabirito - MG Anex Mineração Filito 16.369 93.446 93.759  P1

145 Mina da cachoeira Iti nga-MG Companhia Brasileira de Liti o Líti o 11.022 60.213 60.213  P1

146 Campina Ponta Grossa-PR Mineração São Judas Talco 10.330 P1

147 Mandacaru Indiara-GO Calcário Ouro Branco Calcário 5.000 5.000 5.000

148 Pau Branco Brumadinho - MG Vallourec ferro 4.700 6.700 4.700 G2

149 Antônio Ferreira Indiara-GO Calcário Ouro Branco Calcário 4.700 4.700 4.700

150 Mina Silício Campo Alegre  - SC Minasilício GMA Mineradora Quartzo 2.500 2.600 2.600

151 Silicio Campo Alegre - SC Minsilicio GMA Mineradora Caulim 2.500 2.600 2.600

152 Cuiabá Sabará - MG AngloGold Ashanti Ouro 1.933 1.948 249 onças G1

153 Lamego e Cuiabá Sabará - MG
AngloGold Ashanti  Córrego do 

Síti o Mineração
Ouro 1.933 1.948

154 Quartziti Corumbá de Goiás - GO Quartziti  Mineradora Areia 1.830 35.540 1.830

155 Cadeado Jaguariaiva - PR Mineração São Judas Dolomita 1.773 1.773 1.773

156 Cerrado da Roseira Jaguariaiva - PR Mineração São Judas Dolomita 1.515 2.155 2.155 P1

157 Mina Mato Seco Pirenópolis - GO Mineração Pirineus Calcário 900 900 900

* 

20  * Oeste Itati aiuçu - MG Mineração Usiminas Ferro 5.100.000 5.100.000 5.600.000 G2

21  * Central Itati aiuçu - MG Mineração Usiminas Ferro 5.100.000 5.100.000 5.600.000 G2

22  * Leste Mateus Leme - MG Mineração Usiminas Ferro 5.100.000 5.100.000 5.600.000 G2

29  * PPSA  Ipixuna do Pará - PA Pará Pigmentos Caulim 3.043.591 3.042.590 2.882.714 G2

30  * RCC 
Sao Domingos 
do Capim - PA

Imerys Rio Capim Caulim Caulim 3.043.591 3.042.590 2.882.714 G2

RANKING GERAL POR PRODUÇÃO ANUAL EM TONELADAS (ROM)
200  LARGEST  M INES  IN  BRAZ I L  /  GENERAL  RANK  BY  PRODUCT ION  ROM T /YEAR
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22º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica

A premiação concedida em 2020 terá como homenageado 
o engenheiro de minas José Mendo Mizael de Souza

Informações - tel. (11) 3895-8590  e-mail comercial@m3editorial.com.br

Informações de mineradoras contabilizadas por grupos de minas
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1 Cuiabá, Lamego, Serra Grande e Córrego 
do Síti o Sabará - MG AngloGold Ashanti  Córrego do Síti o 

Mineração Ouro R$ 478.800.000,00

2 Miltônia Paragominas - PA Mineração Paragominas Bauxita R$ 337.036.187,00

3 Vazante Vazante - MG Nexa Resources Zinco R$ 335.725.000,00

4 Chapada Alto Horizonte - GO Mineração Maracá Indústria e 
Comércio Cobre R$ 131.124.486,00

5 Tucano Serra Do Navio - AP Great Panther Mining Ouro R$ 79.350.654,00

6 Oeste, Central e Leste Itati aiuçu - MG Mineração Usiminas Ferro R$ 75.900.000,00

7 JMN Mineração - Morro dos Coelhos Desterro de Entre Rios - MG JMN Mineração - JMendes Ferro R$ 55.492.185,57

8 Ferro + Mineração Ouro Preto - MG Ferro + Mineração - JMendes Ferro R$ 50.500.753,07

9 PPSA e RCC  Ipixuna do Pará - PA Pará Pigmentos Caulim R$ 48.540.590,90

10 Vanádio dos Maracás Maracás - BA Largo Resources Vanádio R$ 25.902.275,00

11 Miraí Miraí - MG Companhia Brasileira de Alumínio 
- CBA Bauxita R$ 21.639.734,54

12 Morro Agudo Três Marias - MG Nexa Recursos Minerais Zinco R$ 20.446.237,00

13 Bauxita Barro Alto Santa Rita do Novo Desti no - GO Terra Goyana Mineradora Bauxita R$ 10.921.200,00

14 Vau Novo Santana de Parnaíba - SP Geocal Minerações Calcário R$ 10.500.000,00

15 Rio Bonito Campo Largo - PR Cia de cimento Itambé Calcário R$ 5.830.000,00

16 Fontenella Treviso - SC Carbonífera Metropolitana Carvão Mineral R$ 5.239.355,00

17 Usina Rica Sobral - CE Votoranti m Cimentos Calcário R$ 3.700.000,00

18 Barreira das Frutas Campo Mourão - PR Pedreira Itaipu Pedra britada R$ 3.500.000,00

19 Planalto Poços de Caldas Poços de Caldas - MG Companhia Brasileira de Alumínio 
- CBA Bauxita R$ 3.425.259,97

20 Cruz de Malta Treviso - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral R$ 3.309.644,12

21 Fort Cal Pains - MG Fort Cal Calcário R$ 2.500.000,00

22 Jacobina Jacobina - BA Yamana Gold Ouro R$ 1.893.951,06

23 Mina Funil Pirenópolis - GO Mineração Pirineus Calcário R$ 1.540.400,00

24 Jacuí Triunfo/São Jeronimo - RS Sociedade dos Mineradores de 
Areia do Rio Jacuí Areia R$ 1.258.000,00

25 Ponta Grossa Ponta Grossa - PR Mineração São Judas Calcário R$ 1.248.000,00

26 Britasul Pouso Alegre - MG Britasul indústria e Mineração Gnaisse R$ 1.180.000,00

27 Mina 101 Içara - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral R$ 1.144.250,05

28 AMM Presidente Figueiredo - AM Amazônia Mucajaí Mineração Pedra britada R$ 1.120.000,00

29 Salto Salto de Pirapora - SP Extraminer Comércio e Indústria de 
Minérios e Serviços Feldspato R$ 1.094.000,00

30 Santo Antônio Senges -PR Mineração São Judas Calcário R$ 1.030.000,00

31 Monte Olimpo Salti nho - SP M&G Mineração de Calcário Calcário R$ 731.415,00

32 Mineração Darcy São Simão - SP Mineração Darcy Areia Industrial R$ 700.000,00

33 Santo Antônio Simões Filho - BA Pedreiras Bahia Pedra britada R$ 675.000,00

34 DS2 Bragança Paulista - SP DS2 Engenharia e Comércio Pedra britada R$ 665.000,00
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35 Areia Vale do Rio Grande Igarapava  - SP Mineração de Areia Vale 
do Rio Grande Areia R$ 559.438,00

36 Aratu Salvador  - BA Aratu Mineração Pedra britada R$ 500.000,00

37 Ouro Branco Indiara  - GO Calcário Ouro Branco Calcário R$ 470.000,00

38 Mostardas Nova Lima  - MG Pedras Congonhas Serpenti no R$ 400.000,00

39 Bom sucesso Bom Sucesso de Itararé  - SP Mineração São Judas Talco R$ 380.000,00

40 Serobrita Seropédica  - RJ EBAM Pedra britada R$ 300.000,00

41 Mina de Charqueadas Triunfo  - RS Somar - Sociedade Mineradora Areia R$ 288.083,84

42 Cerrado da Roseira Jaguariaiva - PR Mineração São Judas Dolomita R$ 230.000,00

43 Uniporto Porto Feliz  - SP Uniporto Unidade Industrial de 
Britagem Porto Feliz Diabásio R$ 230.000,00

44 Guaju Matarca  - PB Tronox Pigmentos Areia R$ 173.000,00

45 Mineração Capixaba Itapemirim  - ES Calcimar Calcáreos e Mármores Mármore R$ 100.000,00

46 Civil Pedreira Salvador  - BA Civil Industrial Pedra britada R$ 74.676,75

47 Cadeado Jaguariaiva  - PR Mineração São Judas Dolomita R$ 60.000,00

48 Valo Rodoviário Itabirito  - MG Anex Mineração Filito R$ 45.440,43

49 Campina Ponta Grossa  - PR Mineração São Judas Talco R$ 10.000,00

50 MNP Nova Petropolis  - RS Mineração Nova Petrópolis Arenito R$ 8.000,00

51 Quartziti Corumbá de Goiás  - GO Quartziti  Mineradora Areia R$ 1.400,00

TOTAL INVESTIMENTOS DAS 51 MINAS 
Total Investment in 51 Mines in 2018       R$ 1.727.793.617,30
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SEGURANÇA - NÚMERO TOTAL ACUMULADO DE HOMENS HORA 
HORAS TRABALHADAS SEM ACIDENTES COM AFASTAMENTO
ACCUMULATED  TOTAL  NUMBER  OF  MEN -HOURS  WORKED  WITHOUT  ACC IDENTS  WITH  LEAVE

POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA 
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

PRODUTO PRINCIPAL
Main ore

NÚMERO ATUAL ACUMULADO DE 
HOMENS - HORA TRABALHADAS SEM 

ACIDENTE COM AFASTAMENTO
Accumulated Total Number of Men-hours 

Worked Without Accidents with Leave - 2018

DATA DE 
REFERÊNCIA

Reference date

1 Mina Ipueira Andorinha  - BA Companhia de Ferro Ligas da Bahia Cromita 2.994.671

2 Tucano Pedra Branca 
do Amapari  - AP Great Panther Mining Ouro 2.573.474

3 Morro Agudo Três Marias  - MG Nexa Resources Minerais Zinco 2.426.295 17/05/2017 a 
31/12/2018

4 Planalto Poços de Caldas Poços de Caldas  - MG Companhia Brasileira 
de Alumínio - CBA Bauxita 2.379.281 13/12/2007 a 

30/09/2019

5 Cruz de Malta Treviso  - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral 2.245.574 18/12/2017 a 
12/06/2018

6 Guaju Matarca  - PB Tronox Pigmentos Areia 1.793.166 13/04/2017 a 
30/09/2019

7  * Oeste, Central e Leste Itati aiuçu  - MG Mineração Usiminas Ferro 1.740.000 01/01/2018 a 
20/08/2018

8 Chapada Alto Horizonte  - GO Mineração Maracá Indústria 
e Comércio Cobre 1.319.893 04/06/2019 a 

18/09/2019

9 Mineração Serra Grande Crixás  - GO AngloGold Ashanti Ouro 1.078.615 01/01/2018 a 
17/05/2018

10 Vanadio de Maracas S.A Mracas  - BA Largo Resources Vanádio 
de Maracás Vanádio 674.397 07/05/2018 a 

25/10/2018

11 Candiota Candiota  - RS Companhia Riograndense 
de Mineração - CRM Carvão Mineral 538.786

12 Pedrinhas Campo Formoso  - BA Ferbasa Cromita 532.459

13 Vazante Vazante  - MG Nexa Resources Zinco 350.000

14 AMM Presidente Figueiredo  - AM Amazônia Mucajaí Pedra britada 303.000 08/04/2017 a 
31/08/2019

15 Mina 101 Içara  - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral 277.480 31/05/2018 a 
31/01/2019

16 Pau Branco Brumadinho  - MG Vallourec Ferro 248.741

17 Santo Antônio Senges  - PR Mineração São Judas Calcário 246.880 15/02/201/ A 
31/12/2018

18 Santo Antônio Simões Filho  - BA Pedreiras Bahia Pedra britada 238.450 07/04/2017 a 
31/12/2018

19 Mina da Cachoeira Iti nga  - MG Companhia Brasileira de Líti o Líti o 200.232 01/01/2018 a 
14/11/2018

23 DS2 Bragança Paulista  - SP DS2 Engenharia e Comércio Pedra britada 200.000 30/09/2017 a 
31/08/2019

24 Ponta Grossa Ponta Grossa  - PR Mineração São Judas Calcário 174.848 19/01/2018 a 
31/12/2018

25 Bom sucesso Bom Sucesso de Itararé  - SP Mineração São Judas Talco 148.000 0101/2018 a 
31/12/2018

26 Miraí Miraí  - MG Companhia Brasileira 
de Alumínio - CBA Bauxita 140.169 09/08/2019 a 

30/09/2019

27 Civil Pedreira Salvador  - BA Civil Industrial e Comercial Pedra britada 119.240 21/03/2018 a 
31/12/2018

28 Vau Novo Santana de Parnaíba  - SP Geocal Minerações Calcário 118.140

31 Serobrita Seropédica  - RJ EBAM Pedra britada 110.000

32 Britasul Pouso Alegre  - MG Britasul Indústria e Mineração Genaisse 84.000 20/11/2018 a 
31/08/2019

33 Usina Rica Sobral  - CE Votoranti m Cimentos Calcário 78.840 10/2010 a 
10/2019

34 Rio Bonito Campo Largo  - PR Cia de cimento Itambé Calcário 67.383 01/01/2018 a 
13/08/2018

35 Mineração Darcy São Simão  - SP Mineração Darcy Areia Industrial 48.400

36 Campo do Meio Poços de Caldas  - MG Mineração Caldense Bauxita 47.925

37 Campina Ponta Grossa  - PR Mineração São Judas Talco 31.600 01/01/2018 a 
31/12/2018

38 Jacuí Triunfo/São Jeronimo  - RS Sociedade dos Mineradores de 
Areia do Rio Jacuí Areia 15.200

39 Salto Salto de Pirapora  - SP Extraminer Comércio e Indústria 
de Minérios e Serviços Feldspato 13.608 01/01/2018 a 

16/09/2019

40 Cerrado da Roseira Jaguariaiva  - PR Mineração São Judas Dolomita 11.900 01/01/2018 a 
31/12/2018

41 Uniporto Porto Feliz  - SP Uniporto Unidade Industrial 
de Britagem Porto Feliz Diabásio 8.700 18/06/2019 a 

31/08/2019

42 Jacobina Jacobina  - BA Yamana Gold Ouro 7.118 09/12/2018 a 
02/10/2019

43 Aratu Salvador  - BA Aratu Mineração Pedra britada 5.992 05/10/2017 a 
25/10/2019

44 Cadeado Jaguariaiva  - PR Mineração São Judas Dolomita 5.540 01/01/2018 A 
31/12/2018

45 Mostardas Nova Lima  - MG Pedras Conconhas Serpenti no 2.150

46 Mina Morro dos Coelhos Desterro de Ente Rios   - MG JMN Mineração  - JMendes Ferro 1.672

47 Córrego do Síti o Santa Bárbara  - MG AngloGold Ashanti Ouro 1.150

48 Monte Olimpo Salti nho  - SP M&G Mineração de Calcário Calcário 477 20/06/1028

49 Ferro + Ouro Preto  - MG Ferro + Mineração  - J.Mendes Ferro 356

50 Cuiabá e Lamego Sabará  - MG AngloGold Ashanti Ouro 43 24/10/19

51 Pedreira Beira Rio Uberaba  - MG Construtora e Pedreira Beira Rio Pedra britada 13 13/03/2014 a 
10/10/2019
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1 Chapada Alto Horizonte  - GO Mineração Maracá Indústria e 
Comércio Cobre R$ 7.395.077,00

2 Morro Agudo Três Marias  - MG Nexa Resources Minerais Zinco R$ 5.763.200,00

3 Rio Bonito Campo Largo  - PR Cia de cimento Itambé Calcário R$ 3.700.000,00

4  * PPSA e RCC  Ipixuna do Pará  - PA Pará Pigmentos Caulim R$ 3.100.000,00

5 Córrego do Síti o Santa Bárbara  - MG AngloGold Ashanti Ouro R$ 1.941.409,00

6 Vanadio de Maracas Mracas  - BA Largo Resources Vanádio 
de Maracás Vanádio R$ 1.813.438,34

7  * Oeste e Leste Itati aiuçu  - MG Mineração Usiminas Ferro R$ 1.690.000,00

8 Vazante Vazante  - MG Nexa Resources Zinco R$ 1.073.829,00

9 Cruz de Malta Treviso  - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral R$ 963.661,67

10 Mina 101 Içara  - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral R$ 836.803,72

11 Ferro + Ouro Preto  - MG Ferro + Mineração  - J.Mendes Ferro R$ 818.175,82

12 Jacobina Jacobina  - BA Yamana Gold Ouro R$ 812.500,00

13 Miraí Miraí  - MG Companhia Brasileira 
de Alumínio - CBA Bauxita R$ 660.184,67

14 Mina Morro dos Coelhos Desterro de Ente Rios  - MG JMN Mineração  - JMendes Ferro R$ 264.644,76

15 Mina Funil Pirenópolis  - GO Mineração Pirineus Calcário R$ 200.000,00

16 Santo Antônio Senges  - PR Mineração São Judas Calcário R$ 173.500,00

17 Vau Novo Santana de Parnaíba  - SP Geocal Minerações Calcário R$ 166.000,00

18 Ponta Grossa Ponta Grossa  - PR Mineração São Judas Calcário R$ 162.700,00

19 Mostardas Zona Rural Nova Lim  - MG Pedras Conconhas Serpenti no R$ 150.000,00

23 Guaju Matarca  - PB Tronox Pigmentos Areia R$ 138.300,00

24 Candiota Candiota  - RS Companhia Riograndense 
de Mineração  - CRM Carvão Mineral R$ 110.000,00

25 Usina Rica Sobral  - CE Votoranti m Cimentos Calcário R$ 100.000,00

26 Planalto Poços de Caldas Poços de Caldas  - MG Companhia Brasileira 
de Alumínio - CBA Bauxita R$ 92.507,31

27 Fort cal Pains  - MG Fort Cal Calcário R$ 84.000,00

28 Bom sucesso Bom Sucesso de Itararé  - SP Mineração São Judas Talco R$ 61.958,00

31 Monte Olimpo Salti nho  - SP M&G Mineração de Calcário Calcário R$ 56.350,00

32 Mineração Darcy São Simão  - SP Mineração Darcy Areia Industrial R$ 50.000,00

33 Serobrita Seropédica  - RJ EBAM Britas R$ 50.000,00

34 Fontanella Treviso  - SC Carbonífera Metropolitana Carvão Mineral R$ 47.718,00

35 Barreira das Frutas Campo Mourão  - PR Pedreira Itaipu Pedra britada R$ 38.800,00

36 Mina de Charqueadas Triunfo  - RS Somar - Sociedade Mineradora Areia R$ 33.983,43

37 Pedreira Beira Rio Uberaba  - MG Construtora e Pedreira Beira Rio Pedra britada R$ 26.054,00

38 AMM Presidente Figueiredo  - AM Amazônia Mucajaí ltda Pedra britada R$ 25.000,00

39 Aratu Salvador  - BA Aratu Mineração Pedra britada R$ 22.320,00

40 Uniporto Porto Feliz  - SP Uniporto Unidade Industrial 
de Britagem Porto Feliz Pedra britada R$ 20.000,00

41 Campina Ponta Grossa  - PR Mineração São Judas Talco R$ 18.000,00

42 Jacuí Triunfo/São Jeronimo  - RS Sociedade dos Mineradores de 
Areia do Rio Jacuí Areia R$ 15.200,00

43 Salto Salto de Pirapora  - SP Extraminer Comércio e Indústria de 
Minérios e Serviços Feldspato R$ 15.000,00

44 Capixaba Itapemirim  - ES Calcimar Calcáreos 
e Mármores Mármore R$ 15.000,00

45 DS2 Bragança Paulista  - SP DS2 Engenharia e Comércio Pedra britada R$ 14.000,00

46 Santo Antônio Simões Filho  - BA Pedreiras Bahia Pedra britada R$ 12.000,00

47 Britasul Pouso Alegre  - MG Britasul Indústria e Mineração Pedra britada R$ 12.000,00

48 Valo Rodoviário Itabirito  - MG Anex Mineração Filito R$ 10.821,76

49 Cerrado da Roseira Jaguariaiva  - PR Mineração São Judas Dolomita R$ 6.000,00

POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA 
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

PRODUTO PRINCIPAL
Main ore

INVESTIMENTO REALIZADO EM
 PROGRAMAS DE SEGURANÇA EM 2018

Total investi ment in 2018
POSIÇÃO NOME DA MINA LOCALIZAÇÃO MINERADORA PRODUTO PRINCIPAL INVESTIMENTO REALIZADO EM

 PROGRAMAS DE SEGURANÇA EM 2018

www.revistaminerios.com.br | 35         

2 0 1 8INVESTIMENTOS EM PROGRAMAS DE SEGURANÇA
ANNUAL INVESTMENT SAFETY PROGRAMS

INVESTIMENTO TOTAL EM PROGRAMAS DE SEGURANÇA 
Total Investment in segurity programs              R$ 32.760.136,48
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POSIÇÃO
Positi on

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Locati on (city & state)

MINERADORA
Company

PRODUTO PRINCIPAL
Main ore

INVESTIMENTO EM EXPLORAÇÃO 
GEOLÓGICA EM 2018 

Total Investment in 2018

1 Miraí Miraí  - MG Companhia Brasileira de Alumínio  - CBA Bauxita R$ 13.366.664,87

2 Morro Agudo Três Marias  - MG Nexa Recursos Minerais Zinco R$ 7.124.000,00

3 Chapada Alto Horizonte  - GO Mineração Maracá Indústria e Comércio Cobre R$ 3.718.034,00

4 Jacobina Jacobina  - BA Yamana Gold Ouro R$ 3.612.500,00

5  * Oeste, Central e Leste Itati aiuçu  - MG Mineração Usiminas Ferro R$ 3.600.000,00

6 Vanádio dos Maracás Maracás  - BA Largo Resources Vanádio R$ 2.950.000,00

7 Serra Grande Crixás  - GO AngloGold Ashanti Ouro R$ 2.154.350,00

8 Planalto Poços de Caldas Poços de Caldas  - MG Companhia Brasileira de Alumínio  - CBA Bauxita R$ 2.128.906,69

9 Usina Rica Sobral  - CE Votoranti m Cimentos Calcário R$ 1.600.000,00

10 Vazante Vazante  - MG Nexa Resources Zinco R$ 1.156.400,00

11 Tucano Serra Do Navio  - AP Great Panther Mining Ouro R$ 879.405,00

12 Candiota Candiota  - RS Companhia Riograndense 
de Mineração - CRM Carvão Mineral R$ 420.000,00

13 Bauxita Barro Alto Santa Rita do Novo Desti no  - GO Terra Goyana Mineradora Bauxita R$ 360.000,00

14 Ferro + Ouro Preto  - MG Ferro + Mineração  - JMendes Ferro R$ 319.544,54

15 Morro dos Coelhos Desterro de Entre Rios  - MG JMN Mineração  - JMendes Ferro R$ 284.417,20

16 Fontanella Treviso  - SC Carbonífera Metropolitana Carvão Mineral R$ 244.504,00

17 Jacuí Triunfo/São Jeronimo  - RS Sociedade dos Mineradores de Areia do 
Rio Jacuí Areia R$ 221.350,00

18 Fazenda das Pedras Leme  - MG Mineração Matheus Leme Agalmatolito R$ 200.000,00

19 Vau Novo Santana de Parnaíba  - SP Geocal Minerações Calcário R$ 175.000,00

20 Areia Vale do Rio Grande Igarapava  - SP Mineração de Areia 
Vale do Rio Grande Areia R$ 173.730,00

21 Mina 101 Içara  - SC Indústria Carbonífera Rio Deserto Carvão Mineral R$ 165.260,50

22 Mostardas Nova Lima  - MG Pedras Congonhas Serpenti no R$ 150.000,00

23 Mina Funil Pirenópolis  - GO Mineração Pirineus Calcário R$ 100.000,00

24 Fort Cal Pains  - MG Fort Cal Calcário R$ 66.000,00

25 Rio Bonito Campo Largo  - PR Cia de Cimento Itambé Calcário R$ 56.000,00

26 Salto Salto de Pirapora  - SP Extraminer Comércio e Indústria de 
Minérios e Serviços Feldspato R$ 52.000,00

27 Monte Limpo Salti nho  - SP M&G Mineração de Calcário Calcário R$ 43.000,00

28 Mina de Charqueadas Triunfo  - RS Somar - Sociedade Mineradora Areia R$ 40.529,12

29 Santo Antônio Simões Filho  - BA Pedreiras Bahia Pedra britada R$ 40.000,00

30 AMM Presidente Figueiredo  - AM Amazônia Mucajaí Mineração Pedra britada R$ 35.000,00

31 Mineração Capixaba Itapemirim  - ES Calcimar Calcáreos e Mármores Mármore R$ 25.000,00

32 Pedreira Beira Rio Uberaba  - MG Construtora e Pedreira Beira Rio Pedra britada R$ 21.804,00

33 Valo Rodoviário Itabirito  - MG Anex Mineração Filito R$ 21.529,67

34 DS2 Bragança Paulista  - SP DS2 Engenharia e Comércio Pedra britada R$ 13.000,00

35 Britasul Pouso Alegre  - MG Britasul indústria e Mineração Gnaisse R$ 13.000,00

36 Serobrita Seropédica  - RJ EBAM Pedra britada R$ 12.000,00

37 Uniporto Porto Feliz  - SP Uniporto Unidade Industrial de Britagem 
Porto Feliz Ltda Diabásio R$ 8.000,00

38 MNP Nova Petropolis  - RS Mineração Nova Petrópolis Areia R$ 8.000,00

39 Quartziti Corumbá de Goiás  - GO Quartziti  Mineradora Areia R$ 1.400,00

2 0 1 8INVESTIMENTOS EM PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
ANNUAL  INVESTMENT  IN  ENV IROMENTAL  PROGRAMS

TOTAL DE INVESTIMENTOS DAS 39 MINAS 
Total Investment in 39 Mines in 2018       R$ 45.560.329,59

  MINA VELHA
 Produção ROM em 2017 – 155.878 t 
Nome da mina: Mina Velha (Subterrânea) e Mina 
Braquiária (Mina à céu aberto)
Lamil Lage Minérios
Pará de Minas - MG
www.lamil.com.br

PERFIL OPERACIONAL
Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 155.878
Total de Investimentos realizados em 2017: R$ 1.298.355
Total de Investimentos previstos em 2018: R$ 3.583.201

        MINA FAZENDA DAS PEDRAS II
Produção ROM em 2018 – 40.000 t
Nome da mina: Mina Fazenda das Pedras II
Nome da empresa mineradora: Mineração Matheus Leme
Mateus Leme - MG
www.grupokymera.com.br

PERFIL OPERACIONAL
INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: 750.000,00

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Agalmatolito
Material lavrado e processado no britador (ROM) em toneladas em 
2018: 40.000 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 40.000
Produção da mina (produto final em toneladas) em 2018: 20.000
Volume vendido ao mercado interno: 19.900 t
Volume vendido ao mercado externo: 100 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 40.000
Produção em 2018 (t): 20.000

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 200.000,00

 RECURSOS  
Atual vida útil estimada da mina: 30 anos 

      CHARQUEADAS
Produção ROM em 2018 – 1.949.973 t
Área total da mina: 3389,27 ha
Ano de início de operação da mina: 1984
Somar – Sociedade Mineradora
Charqueadas, São Jerônimo e Triunfo - RS
www.somarmineradora.com.br

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 288.083,84

SEGURANÇA
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 33.983,43
  
DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.876.018,30
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.876.018,30

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 3.250.000 t/ano

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 40.529,12

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 153.584.095,20
Atual vida útil estimada da mina: 23 anos

  DESCALVADO
Produção ROM em 2017 – 1.444.444 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
Descalvado – SP

  ANALÂNDIA
Produção ROM em 2017 – 1.333.083 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
Analândia – SP

  ITA 1
Produção ROM em 2018 – 330.511 t
Área total da mina: 171 ha

AREIA



Há 15 anos oferecendo serviços 
de qualidade com resultados
extremamente confiáveis.

www.frxservice.com.br (31) 3165-7900         (31) 99159-1841 

Análises físico-químicas

Análises de solos e fertilizantes

Análises mineralógicas por Difração de Raio-X

Análises químicas de minerais e materiais

Há 15 anos oferecendo serviços Há 15 anos oferecendo serviços Há 15 anos oferecendo serviços 

Análises mineralógicas por Difração de Raio-XAnálises mineralógicas por Difração de Raio-X

Av. Beira Rio - 10245 - Distrito Industrial Simão da Cunha - Santa Luzia - MG - CEP: 33040-260

Solicite análises pelo e-mail: contato@frxservice.com.br

  MINA VELHA
 Produção ROM em 2017 – 155.878 t 
Nome da mina: Mina Velha (Subterrânea) e Mina 
Braquiária (Mina à céu aberto)
Lamil Lage Minérios
Pará de Minas - MG
www.lamil.com.br

PERFIL OPERACIONAL
Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 155.878
Total de Investimentos realizados em 2017: R$ 1.298.355
Total de Investimentos previstos em 2018: R$ 3.583.201

        MINA FAZENDA DAS PEDRAS II
Produção ROM em 2018 – 40.000 t
Nome da mina: Mina Fazenda das Pedras II
Nome da empresa mineradora: Mineração Matheus Leme
Mateus Leme - MG
www.grupokymera.com.br

PERFIL OPERACIONAL
INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: 750.000,00

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Agalmatolito
Material lavrado e processado no britador (ROM) em toneladas em 
2018: 40.000 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 40.000
Produção da mina (produto final em toneladas) em 2018: 20.000
Volume vendido ao mercado interno: 19.900 t
Volume vendido ao mercado externo: 100 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 40.000
Produção em 2018 (t): 20.000

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 200.000,00

 RECURSOS  
Atual vida útil estimada da mina: 30 anos 

      CHARQUEADAS
Produção ROM em 2018 – 1.949.973 t
Área total da mina: 3389,27 ha
Ano de início de operação da mina: 1984
Somar – Sociedade Mineradora
Charqueadas, São Jerônimo e Triunfo - RS
www.somarmineradora.com.br

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 288.083,84

SEGURANÇA
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 33.983,43
  
DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.876.018,30
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.876.018,30

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 3.250.000 t/ano

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 40.529,12

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 153.584.095,20
Atual vida útil estimada da mina: 23 anos

  DESCALVADO
Produção ROM em 2017 – 1.444.444 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
Descalvado – SP

  ANALÂNDIA
Produção ROM em 2017 – 1.333.083 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
Analândia – SP

  ITA 1
Produção ROM em 2018 – 330.511 t
Área total da mina: 171 ha

AREIA

Ano de início de operação da mina: 02/08/2010
Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios
Itaquaquecetuba – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Extra-
ção de areia para construção civil, produtos: areia fi na, areia mé-
dia, areia grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine 
em toneladas) em 2018: 330.511
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 386.698
Produção da mina (produto fi nal em toneladas em 2018: 
297.758

        ITA 3 
Produção ROM em 2018 – 244.951 t
Área total da mina: 29 ha
Ano de início de operação da mina: 04/10/2003
Mineradora Ponte Alta
Mogi das Cruzes – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Extra-
ção de areia para construção civil, produtos: areia fi na, areia mé-
dia, areia grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine 
em toneladas) em 2018: 244.951
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 318.436
Produção da mina (produto fi nal em toneladas em 2018: 
220.676

         ITA 4
Produção ROM em 2018 – 910.345 t
Área total da mina: 261 ha
Ano de início de operação da mina: 14/01/1985
Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios
Mogi das Cruzes – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Extra-
ção de areia para construção civil, produtos: areia fi na, areia mé-
dia, areia grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine 
em toneladas) em 2018: 910.345
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 1.183.448 
Produção da mina (produto fi nal em toneladas em 2018: 
791.604
Produção ROM em 2018 – 244.951 t
Área total da mina: 29 ha
Ano de início de operação da mina: 
04/10/2003
Mineradora Ponte Alta
Mogi das Cruzes – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos pri-
mário e secundário): Extração de areia 
para construção civil, produtos: areia 
fi na, areia m      em toneladas) em 
2018: 244.951
Movimentação total (ROM) em tonela-
das em 2018: 318.436
Produção da mina (produto fi nal em 
toneladas em 2018: 220.676dia, areia 
grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no brita-
dor (ROM - Run of Mine

  ITA 5
Produção ROM em 2018 – 285.752 t
Área total da mina: 88 ha
Ano de início de operação da mina: 
06/11/2013
Mineradora Ponte Alta
Guararema – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos pri-
mário e secundário): Extração de areia 
para construção civil, produtos: areia 
fi na, areia média, areia grossa e argila 
refratária.
Material lavrado e processado no brita-
dor (ROM - Run of Mine em toneladas) 
em 2018: 285.752
Movimentação total (ROM) em tonela-
das em 2018: 302.897
Produção da mina (produto fi nal em 
toneladas em 2018: 262.158

  ITA 6
Produção ROM em 2018 – 322.751 t
Área total da mina: 40 ha
Ano de início de operação da mina: 
01/03/77
Mineradora Ponte Alta
Mogi das Cruzes – SP
DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos pri-
mário e secundário): Extração de areia 
para construção civil, produtos: areia 

fi na, areia média, areia grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine 
em toneladas) em 2018: 322.751,21
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 384.073
Produção da mina (produto fi nal em toneladas em 2018: 
290.766

  ITA 8
Produção ROM em 2018 – 29.544 t
Área total da mina: 41 ha
Ano de início de operação da mina: 15/03/95
Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios
Suzano – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Extra-
ção de areia para construção civil, produtos: areia fi na, areia 
média, areia grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine 
em toneladas) em 2018: 29.544
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 32.794
Produção da mina (produto fi nal em toneladas em 2018: 
27.105

  ITA 9
Produção ROM em 2018 – 156.136 t
Área total da mina: 33 ha
Ano de início de operação da mina: 16/05/83
Mineradora Ponte Alta
Mogi das Cruzes – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Extra-
ção de areia para construção civil, produtos: areia fi na, areia mé-
dia, areia grossa e argila refratária.
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run of Mine 
em toneladas) em 2018: 156.136
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 190.486
Produção da mina (produto fi nal em toneladas em 2018: 
140.663

AGALMATOLITO
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PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
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       JACUÍ JUSANTE
Produção ROM em 2018 – 1.276.187 t
Ano de início de operação da mina: 1992
Sociedade dos Mineradores de Areia do Rio Jacuí
Lajeado - RS
www.smarja.com.br

INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: R$ 1.258.000,00

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
Não registra afastamentos por acidentes há 5 anos
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 15.200,00

DADOS DE PRODUÇÃO  
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.276.187
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.276.187
  
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 221.350,00

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 36.280.000
Atual vida útil estimada da mina: 20 anos

           BARRA DO SUL
Produção ROM em 2018 – 101.267 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
Balneário Barra do Sul – SC

  NOVA PETRÓPOLIS
Produção ROM em 2017 – 29.439 t
Nome da mina: EBAM – Unidade Nova Petrópolis
Nome da empresa mineradora: Mineração Nova Petrópolis
Nova Petrópolis - RS
www.ebam.com.br

PERFIL OPERACIONAL
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): Arenito/Areia

Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 
29.439,38

  VARZINHA
Produção ROM de 2018 - 29.781 t
Mineração Jundu / www.mjundu.com.br
Viamão - RS

  GUAJU
Produção ROM em 2018 – 12.279.807 t
Tronox Pigmentos do Brasil
Mataraca – PB

INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: R$ 173.000,00

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
1.793.166 (13/04/2017 A 30/09/2019)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 138.300,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 453.000 

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia bruta
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Ano de início de operação da mina: 2014
Mineração Nova Petrópolis
Nova Petrópolis – RS

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 7.205
Homens-hora trabalhadas na extração: 1.512
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 5.693
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 25
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 7

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Arenito (Areia para construção civil)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 37.583
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
55.858
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 37.583

BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 120.000
Produção em 2018 (t): 37.583,01

RESERVAS
Reservas medidas (t), com teor médio: 2.443.095,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 1.997.325,00
Atual vida útil estimada da mina: 9 anos

AREIA INDUSTRIAL

  MINERAÇÃO DARCY
Produção ROM em 2018 – 553.250 t
Área total da mina: 290 ha
Ano de início de operação da mina: 30/11/1971
Mineração Darcy | www.mineracaodarcy.com.br
São Simão – SP

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 700.000,00

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 48.400
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 48.400
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 50.000,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 22.665
Homens-hora trabalhadas na extração: 7.772
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 14.893
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 71,48
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 24,64

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia, argila e turfa

Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: areia - 499.150; argila - 4.000; 
turfa 53.700 = 553.250 

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 600.000

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 106,88 milhões 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 453.000 

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia bruta
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
12.279.807,00

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Produção em 2018 (t): 
Ilmenita = 120.805,5
Zirconita = 16.940
Rutilo = 2462,0
Cianita = 385,8
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Instalação de sistema de bombeamento para rea-
proveitamento de minério contido no rejeito das unida-
des de benefi ciamento fi nal.

       QUARTZITI
Produção ROM em 2018 – 1.830 t
Quartziti Mineradora
Corumbá de Goiás – GO

            AREIA VALE DO RIO GRANDE
Produção ROM em 2018 – 469.961 t
Área total da mina: 5 ha
Ano de início de operação da mina: 1999
Mineração de Areia Vale do Rio Grande

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 559.438,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia para construção civil (primário) e cascalho (se-
cundário)
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
469.961
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 422.965

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1.200.000
Produção em 2018 (t): 422.965

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 173.730,00

  OMEGA
Produção ROM em 2018 – 100.000 t
Área total da mina: 40 ha

Ano de início de operação da mina: 1940
Mineração Omega
Santa Cruz de Minas - MG                 

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia quartzita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 100.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
100.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 80.000

RECURSOS 
Atual vida útil estimada da mina: 200 anos

  MNP
Produção ROM em 2018 – 37.583 t
Área total da mina: 9,47 ha

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br

AREIA (Continuação)
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  BELA CRUZ E MONTE BRANCO
Produção ROM em 2017 – 21.217.447 t
Nome da mina: Bela Cruz e Monte Branco
Mineração Rio do Norte
Oriximiná - Pará
www.mrn.com.br

  MILITÔNIA
Produção ROM em 2018 – 8.442.247 t
Ano de início de operação da mina: 2007
Mineração Paragominas
Paragominas - PA

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 337.036.187

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
Bauxita não calcinada (minério de alumínio)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em tone-
ladas em 2018: 8.442.247
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
11.882.993
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018: 
6.214.440
Volume vendido ao mercado interno: 6.214.440,90

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 9.900.000,00
Produção em 2018 (t): 6.043.454,41

  MIRAÍ
Produção ROM em 2018 – 1.595.078 t
Ano de início de operação da mina: 2008
Unidade de Mineração de Miraí
Companhia Brasileira de Alumínio
Miraí - MG
www.cba.com.br

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 21.639.734,54

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas sem 
acidente com afastamento (funcionários próprios + terceiri-
zados), com data de referência (início e término): 140.169,86 
(09/08/2019 a 30/09/2019)
Recorde atingido nesse quesito: 638.992,32
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 660.184,67 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 805.857,94
Homens-hora trabalhadas na extração: 60.634,31
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 38.757,58
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/Ho-
mem-hora): 26,38
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/Ho-
mem-hora): 41,15
DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
Bauxita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em tone-
ladas em 2018: 1.595.078 t   
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.456.051
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018: 
1.456.051
Volume vendido ao mercado interno: 3.150 t

 PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 2,5
Produção em 2018 (t): 755.450

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 13.366.664,87
Homem-hora): 26,38

  BARRO ALTO
Produção ROM em 2018 – 1.323.959 t
Área total da mina: 1.258,81 ha
Ano de início de operação da mina: 2013
Terra Goyana Mineradora
Santa Rita do Novo Destino - GO

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 10.921.200,00

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Bauxita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.046.203,07
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.323.959
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.203.599

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 360.000,00

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 
41.401.000t@54,8%Al2O3total
Reservas indicadas (t), com teor médio: 
7.769.000t@55,69%Al2O3total
Reservas inferidas (t), com teor médio: 
25.067.000t@55,11%Al2O3total
Atual vida útil estimada da mina: 45 anos 

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 1.200.000 t/ano
Produção em 2018 (t): 1.046.203,07
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Célula de carga nas correias do britador

  
  CAMPO DO MEIO
Produção ROM em 2018 – 599.000 t 
Nome da empresa mineradora: Mineração Caldense
Poços de Caldas, Caldas e Andradas - MG

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
47.925
Recorde sem acidentes: 87.120 ht

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Tonelagem produzida/total de hht: 6,8 t/hh

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Bauxita, argila refratária, fonolito e rochas potássi-
cas
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: Bau-
xita = 390 mil (argila refratária = 17 mil; fonolito = 182 
mil; rochas potássicas = 10 mil)

  PLANALTO POÇOS DE CALDAS
Produção ROM em 2018 – 468.999 t
Ano de início de operação da mina: 1941
Companhia Brasileira de Alumínio
Poços de Caldas – MG
INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 3.425.259,97
SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
2.379,281 (13/12/2007 a 30/09/2019)

 Número de Horas Terceiros: 1.229,879 (13/12/2007 a 
30/09/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 2.379,281 (Inicio: 13/12/2007 a 
30/09/2019)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 92.507,31

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 119.591,68
Número de Horas Terceiros: 122.256,00
Homens-hora trabalhadas na extração: 27.655,40
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 28.728,11

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Bauxita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 468.999
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
468.999 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 468.999 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1,2
Produção em 2018 (t): 467.380

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 2.128.906,69

Investimento realizado em
programas 
de segurança em 2018: R$ 92.507,31

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 
119.591,68
Número de Horas Terceiros: 122.256,00
Homens-hora trabalhadas na extração: 27.655,40
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 28.728,11

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Bauxita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 468.999
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
468.999 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 468.999 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1,2
Produção em 2018 (t): 467.380

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 2.128.906,69
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 92.507,31

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 119.591,68
Número de Horas Terceiros: 122.256,00
Homens-hora trabalhadas na extração: 27.655,40
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 28.728,11

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Bauxita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 468.999
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
468.999 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 468.999 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1,2
Produção em 2018 (t): 467.380

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 2.128.906,69

BAUXITA                                                                         

ARGILA                                                                         Ano de início de operação da mina: 2014
Mineração Nova Petrópolis
Nova Petrópolis – RS

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 7.205
Homens-hora trabalhadas na extração: 1.512
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 5.693
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 25
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 7

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Arenito (Areia para construção civil)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 37.583
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
55.858
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 37.583

BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 120.000
Produção em 2018 (t): 37.583,01

RESERVAS
Reservas medidas (t), com teor médio: 2.443.095,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 1.997.325,00
Atual vida útil estimada da mina: 9 anos

AREIA INDUSTRIAL

  MINERAÇÃO DARCY
Produção ROM em 2018 – 553.250 t
Área total da mina: 290 ha
Ano de início de operação da mina: 30/11/1971
Mineração Darcy | www.mineracaodarcy.com.br
São Simão – SP

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 700.000,00

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 48.400
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 48.400
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 50.000,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 22.665
Homens-hora trabalhadas na extração: 7.772
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 14.893
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 71,48
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 24,64

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia, argila e turfa

Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: areia - 499.150; argila - 4.000; 
turfa 53.700 = 553.250 

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 600.000

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 106,88 milhões 

  JAGUARUNA
Produção ROM em 2017 – 300.000 t
Nome das minas: Morro Bonito, Olho D’água e Jabuticabeira
Nome da empresa mineradora: Sibelco
Jaguaruna - SC
www.sibelco.com/south-america

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br



40 |           OUTUBRO / NOVEMBRO | 201940 |           OUTUBRO / NOVEMBRO | 2019

    PRIMAVERA
Produção ROM em 2018 - 1.635.517 t
Votorantim Cimentos
Primavera - PA

    FERCAL
Produção ROM em 2018 - 1.450.635 t
Votorantim Cimentos
Sobradinho - DF

    ZUZA
Produção ROM em 2018 - 1.338.709 t
Votorantim Cimentos
Xambioá - TO

    ITARETAMA
Produção ROM em 2018 - 1.201.603 t
Votorantim Cimentos
Rio Branco do Sul - PR

    AGUAÇU
Produção ROM em 2018 - 1.151.858 t
Votorantim Cimentos
Cuiabá - MT

  BOA VISTA
Produção ROM em 2018 - 876.746
Edealina - GO
Votorantim cimentos | www.votorantimcimentos.com.br

PERFIL DA MINA
Nome da mina: Boa Vista
Área total da mina: 6 ha
Ano de início de operação da mina: 2014

  ARAÇARIGUAMA
Produção ROM em 2018 – 898.133 t
Nome da mina: Agregados Araçariguama
Nome da empresa mineradora:
Votorantim Cimentos
Araçariguama - SP

  SALOBA
Produção ROM em 2018 - 1.399.365 t
Nome da empresa mineradora:
Votorantim Cimentos
Nobres - MT
www.votorantimcimentos.com.br

  
  BALTAR
Produção ROM em 2018 - 455.270 t
Votorantim Cimentos
Salto de Pirapora - SP
  
  
  FUNIL
Produção ROM em 2018 – 432.600 t
Ano de início de operação da mina: 2009
Mineração Pirineus
Cocalzinho de Goiás – GO

INVESTIMENTOS: 
R$ 652.000,00
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Aquisição e reforma de equipamentos, investi-
mento em geologia e pesquisa mineral.

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
432.600
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em

2018: 423.847

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 500.000
Produção em 2018 (t): 434.000

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 6.837.504,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 2.952.000,00

Reservas inferidas (t), com teor médio: 2.952.000,00
Atual vida útil estimada da mina: 12 anos

  MARAJÁ
Produção ROM em 2018 – 434.000 t
Ano de início de operação da mina: 2012
Mineração Pirineus
Padre Bernardo - GO

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário 
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 434.000 t 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
6.900 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 6900 t
Volume vendido ao mercado interno: 2.405 t
RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 5.091.645,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 1.354.545,00
Atual vida útil estimada da mina: 35 anos

  OURO BRANCO
Produção ROM em 2017 – 314.944 t
Nome da mina: Ouro Branco
Nome da empresa mineradora: Calcário Ouro Branco
Indiara - GO
Site: www.grupopirineus.com.br

  LAGINHA
Produção ROM em 2018 - 317.100
Votorantim Cimentos | www.votorantimcimentos.com.br
Ladário - MS

  ITATINGA
Produção ROM em 2017 – 314.944 t
Nome da mina: Itatinga
Nome da empresa mineradora: Itatinga Calcário e Corretivos
Castro - PR

PERFIL OPERACIONAL 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário dolomitico 

  TAQUARI
Produção ROM em 2018 – 268.166 t
Calcário Vale do Araguaia
Nova Xavantina - MT

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
Calcário calcítico (primário) e brita (secundário)
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 268.166

    SAIVÁ
Produção ROM em 2018 - 4.383.367 t
Nome da mina: Saívá
Rio Branco do Sul - PR
Votorantim Cimentos | www.votorantimcimentos.com.br

  OITEIROS
Produção ROM em 2018 - 3.183.359 t
Votorantim Cimentos
Laranjeiras - SE
Votorantim Cimentos | www.votorantimcimentos.com.br

    PONTE ALTA
Produção ROM em 2018 - 2.966.582
Votorantim Cimentos
Salto de Pirapora - SP

  TABOCA
Produção ROM em 2018 - 2.963.922
Itaú de Minas - MG
Votorantim Cimentos
 www.votorantimcimentos.com.br
MINA
Nome da mina: Mina Taboca
Área total da mina: 100 hectares

  BUGRE
Produção ROM em 2018 - 1.399.365 t
Nome da mina: Mina Bugre
Votorantim Cimentos
Vidal Ramos - SC
www.votorantimcimentos.com.br 

  RIO BONITO

Produção ROM em 2018 – 2.157.136  t
Área total da mina: 296.6 ha
Ano de início de operação da mina: 1976
Nome da empresa mineradora: Cia. de Cimento Itambé
INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 5,83 milhões 
SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
67.383 (01/01/2018 a 13/08/2018)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 1.832 dias (06/08/2013 a 13/08/2018)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 3,7 milhões

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 116.660
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 26,5
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 18,5de toneladas
Atual vida útil estimada da mina: 210 anos

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 5.000.000
Produção em 2018 (t): 2.157.136

    SALTO
Produção ROM em 2018 - 1.643.614 t
Votorantim Cimentos
Salto de Pirapora - SP

CALCÁRIO

CALCÁRIO

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 246.880
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 173.500,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário do e calcário dolomítico
Material lavrado e processado no britador (ROM) 
em toneladas em 2018: 218.000 

Movimentação total (ROM) em toneladas 
em 2018: 166.495
Produção da mina (produto fi nal em                                                                                                                           
toneladas) em 2018: 166.495

  MANDACARU
Produção ROM em 2018 – 5.000 t
Área total da mina: 49,19ha
Ano de início de operação da mina: 2015
Calcário Ouro Branco

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio):  Calcário
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 5000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
5.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 5.000                    

 RECURSOS  
 Reservas medidas (t), com teor médio: 7.643.789
 Atual vida útil estimada da mina: 60 anos

  
  ANTONIO FERREIRA
Produção ROM em 2018 – 4.700 t
Área total da mina: 4,2 ha
Ano de início de operação da mina: 2015
Calcário Ouro Branco

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018:  
4.700
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
4.700

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 528.646,17
Atual vida útil estimada da mina: 22 anos

  
  MATO SECO
Produção ROM em 2018 – 4.700 t
Área total da mina: 4,2 ha
Ano de início de operação da mina: 2015
Calcário Ouro Branco

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 4.700
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
4.700

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 528.646,17
Atual vida útil estimada da mina: 22 anos
7.289.805
Produção (minério) em toneladas em 2017: 4.383.367

  MONTE OLIMPO
Produção ROM em 2018 – 240.000 t
Área total da mina: 125,97 ha
Ano de início de operação da mina: 1987
M&G Mineração de Calcário

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 731.415,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 477 dias 
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 631 dias 
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 56.350,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 38
Homens-hora trabalhadas na extração: 22
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 10
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 12

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 240.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
240.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 240.000

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 400.000
Produção em 2018 (t): 240000
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Troca de moinho instalação de mais um Britador

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 43.000

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 1.078.000

  CASA DA PEDRA
Produção ROM em 2018 – 221.662 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
São João Del Rei – MG

  FORT CAL
Produção ROM em 2018 – 216.000 t
Nome da mina: FORT CAL PAINS
Área total da mina: 9 ha
Ano de início de operação da mina: 1999
Nome da empresa mineradora: Fort Cal Indústria Co-
mércio e Transporte
Pains - MG
www.fortcal.com.br

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 2.500.000,00

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 0 (zero acidente)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 

(início e término): 408 dias (26/06/2018
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018:  R$84.000,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 520 horas 
dia (65 homens)
Homens-hora trabalhadas na extração: 40 horas dia 
(5homens)
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 32 horas 
dia (4 homens)
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 104 t hora 
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 75 t hora

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário calcítico
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 216.000 t
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
216.000 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 210.000 t
Volume vendido ao mercado interno: 202.532 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 230.000
Produção em 2018 (t): 216.000
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Ampliação de barracão, automatização na área do 
carregamento, compra de empilhadeira de 2.5 t, amplia-
ção na estrutura fabril, investimentos em marketing e 
aquisição de caminhão Mercedes-Benz para 30 t

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 66.000,00

RECURSOS 
Atual vida útil estimada da mina: 20 anos

  AMARGOSO
Produção ROM em 2017 – 205.000 t
Nome da mina: Mina Fort Cal / Amargoso
Fort Cal Indústria Comércio e Transporte
Pains - MG
www.fortcal.com.br

PERFIL OPERACIONAL 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário Calcítico
Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2016: 
192.000
Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 
205.000
Total de Investimentos realizados em
2017: R$ 2.000.000,00
Total de Investimentos previstos
 em 2018: R$ 3.000.000,00

  SANTO ANTÔNIO
Produção ROM em 2018 – 218.000 t
Mineração São Judas
Sengés – PR
www.saojudas.com.br

INVESTIMENTOS
R$ 1.030.000,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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  PONTA GROSSA
Produção ROM em 2018 – 215.000 t
Mineração São Judas
Ponta Grossa - PR
www.saojudas.com.br

INVESTIMENTOS
R$ 1.248.000,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 174.848
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 162.700,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário Dolomítico e talco
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
215.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 38.003

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 5.000.000
Produção em 2018 (t): 2.157.136

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 56.000

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 272.751.829,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 52.812.450
Atual vida útil estimada da mina: 150 anos

      USINA RICA
Produção ROM em 2018 – 1.419.628 t
Área total da mina: 120 ha
Ano de início de operação da mina: 1969
Votorantim Cimentos
Sobral - CE
www.votorantim.com.br

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: 3.700.000,00

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
8.840

Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término) - Outubro de 2010 a outubro de 2019
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 100.000,00
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 118.800
Homens-hora trabalhadas na extração: 67.320
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 15.840
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 23,20
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 98,61

  

        CANDIOTA
Produção ROM em 2018 – 1.367.000 t  
Ano de início de operação da mina: 1961
Nome da empresa mineradora: 
Companhia Riograndense de Mineração

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 

sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
538.875,76
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 741.215,60 ( janeiro à dezembro de 
2014)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 110.000,00
 DADOS DE PRODUÇÃO  
Material lavrado e processado no britador (ROM) 
em toneladas em 2018: 1.367.000 t
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.497.000 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.367.000 t
Volume vendido ao mercado interno: 1.367.000 t

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 3.300.000 t/ano
Produção em 2018 (t): 1.367.000 t

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 420.000

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 895,50 milhões 
de toneladas; 48% de carvão e 52% de cinzas
Reservas indicadas (t), com teor médio: 431,65 milhões 
de toneladas; 48% de carvão e 52% de cinzas
Reservas inferidas (t), com teor médio: 88,60 milhões de 
toneladas; 48% de carvão e 52% de cinzas
Atual vida útil estimada da mina: 500 anos

  FONTANELLA

Produção ROM em 2018 – 1.140.926 t
Nome da mina: Fontanella
Área total da mina: 809 ha
Ano de início de operação da mina: 1992
Nome da empresa mineradora: Carbonífera Metropoli-
tana

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 5.239.355,00

SEGURANÇA 
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 47.718,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 1.256.425
Homens-hora trabalhadas na extração: 786.637
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 468.788

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Carvão Mineral
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.140.926
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.140.926
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 452.635
Volume vendido ao mercado interno 452.635

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 2.100.000
Produção em 2018 (t): 452.635
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 244.504,00

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 166.697.725
Reservas indicadas (t), com teor médio: 68.452.958
Reservas inferidas (t), com teor médio: 140.595.790
Atual vida útil estimada da mina: 54 anos

  CRUZ DE MALTA
Produção ROM em 2018 – 665.242 t
Área total da mina 2.360.743,19 m²
Ano de início de operação da mina: 2008
Unidade de Extração Cruz de Malta
Carbonífera Rio Deserto
Treviso - SC
www.riodeserto.com.br

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 3.309.644,12

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
2.245.574 (18/12/2017 à 12/06/2018)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 459.003 (06/07/2016 à 30/09/2017)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 963.661,67

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas 493.202,84

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Carvão Mineral
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 665.242
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
667.416
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 305.210,16
PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 840.000,00
Produção em 2018 (t): 624.968,88
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Instalação de célula de fl otação e fi ltro prensa

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 5.944.579,42
Reservas inferidas (t), com teor médio: 14.861.448,53
Atual vida útil estimada da mina: 9 anos

  101
Produção ROM em 2018 – 612.858 t
Área total da mina 2.252.875,71 m²
Ano de início de operação da mina: 2011
Unidade de Extração Mina 101
Indústria Carbonífera Rio Deserto
Içara – SC
Site: www.riodeserto.com.br

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 1.144.250,05

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
277.480 (31/05/2018 à 31/01/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 277.480 (31/05/2018 à 31/01/2019)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 836.803,72

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 339.694
Homens-hora trabalhadas na extração 88.819
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento 49.315
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 6,9
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 5,0

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Carvão mineral
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 612.858
Movimentação total (ROM) em toneladas em2018:  

CARVÃO MINERAL

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
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Reservas indicadas (t), com teor médio: 34.175.202,00
Reservas inferidas (t), com teor médio: 19.813.750,00
Atual vida útil estimada da mina: 25 anos

  CHAPADA
Produção ROM em 2018 – 22.869.692 t
Nome da mina: Chapada
Área total da mina: 556.65 ha
Ano de início de operação da mina: 2005
Nome da empresa mineradora:
Mineração Maracá Indústria e Comércio
Cidade: Alto Horizonte - GO
Site: www.yamana.com

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018 (R$): 131.124.486

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
1.319.893 (04/06/2019 A 18/09/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 8.105.603 (07/04/2016 A 29/05/2018)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 7.395.077 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 3.996.714
Homens-hora trabalhadas na extração: 1.939.375
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 256.673
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 17,88 
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 89,33 

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Concentrado de cobre
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 22.869.692 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
86.666.384
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 243.129
Volume vendido ao mercado externo: 242.521 t

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 3.718.034 

RECURSOS E RESERVAS 
Reserva Provada (t), com teor médio: 338,855 Kt, 940 
ktons Cu @ 0.23% Cu e 62 tons Au @ 0.16g/tAu
Reserva Provável (t), com teor médio: 399,993 kt, 817 
ktons Cu @ 0.24%Cu e 47 tons Au @ 0.14g/tAu
Recursos medidos (t), com teor médio: 436,435 kt, 1041 
ktons Cu @0.24%Cu e 68 tons Au @ 0.16g/tAu
Recursos indicados (t), com teor médio: 654,393 kt, 1549 
ktons Cu @0.24%Cu e 95 tons Au @ 0.15g/tAu
Recursos inferidos (t), com teor médio: 162,769 kt, 360 
ktons Cu @ 0.22% Cu e 13 tons Au @ 0.08g/tAu
Atual vida útil estimada da mina: 30 anos

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 22.929.227 
Produção Concentrado de Cobre em 2018 (t): 243.129 

EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL 
Daniel Daher Junior - Ger Geral
Dirley Bento Rosa Da Costa - Ger Projetos
Ediney Maia Drummond - Ger Operações
Paulo Vinicius Silva Porto - Ger De Custos e Financas
Fabio Luciano Martins Resende - Ger Operação Mina
Flavio Silva De Moura - Ger Benefi ciamento
Marcio Jose Rodrigues - Ger Infraestrutura e Barragem
Silas Do Nascimento Ferrarez - Ger Manutenção
Guilherme Zavaglia - Ger Planejamento Mina

  MINA IPUEIRA
Produção ROM em 2018 – 1.108.296 t
Ano de início de operação da mina: 1973
Nome da empresa mineradora: Companhia de Ferro Li-
gas
da Bahia - FERBASA
Andorinha - BA

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), em 2018: 2.994.670,656
Recorde atingido nesse quesito: 389 dias
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 951.768

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas  
2.995.717,656

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Minério de cromo 
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.108.296,00 Movimentação total 
(ROM) em toneladas em 2018: 1.108.296,00
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 469.878,00
Volume vendido ao mercado interno : 376.835,55
Volume vendido ao mercado externo:  25.190,68

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 1.110.000,00
Produção em 2018 (t): 469.878,00
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Ampliação da planta de processamento de Lump e 
ampliação da planta de separação por sensor de raio x.

  PEDRINHAS
Produção ROM em 2018 – 248.648 t
Ano de início de operação da mina: 1961
Nome da empresa mineradora: Companhia de Ferro Ligas
da Bahia - FERBASA
Campo Formoso - BA  

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas sem 
acidente com afastamento (funcionários próprios + terceiri-
zados), em 2018:  532.458,552
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência (iní-
cio e término): 2.219 dias 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 532.458,552 no 
ano

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário):  
Minério de cromo
Material lavrado e processado no britador (ROM) em tone-
ladas em 2018: 248.648 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
248.648,99
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018:  
76.284
Volume vendido ao mercado interno: 48.245

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 550.000 t/ ano
Produção em 2018 (t): 76.284

        OLHO D’ÁGUA 
Produção ROM em 2018 – 186.223 t
Mineração Jundu | www.mjundu.com.br
Balneário Barra do Sul – SC

612.858,73
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 247.173,21

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 720.000 
Produção em 2018 (t): 612.858,73

PRESERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018:  R$ 165.260,50

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 
5.722.040,95 ROM
Reservas indicadas (t), com teor médio: 
6.534.547,12 ROM
Reservas inferidas (t), com teor médio: 
1.668.087,39 ROM
Atual vida útil estimada da mina: 9,4

  MINA SILÍCIO
Produção ROM em 2018 – 2.500 t
Área total da mina:  72 ha
Ano de início de operação da mina: 2011
Minasilicio GMA Mineradora
Jequitibá - MG

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário) 
- Primário: Quartzo / Secundário: Caulim
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 2.500
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
2.600 
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 2.600

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 12.000 
Produção em 2018 (t): 2.500
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Aquisição e instalação de um novo secador rotati-
vo.

  MINAS PPSA E RCC
Produção ROM em 2018 – 719.699 t
Imerys Rio Capim Caulim e Pará Pigmentos
Pará 

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: US$ 12.165.561,63

SEGURANÇA
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 3.100.000 

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Caulim
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 3.042.591
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 2.882.714,25 dmt
Volume vendido ao mercado interno: 478.215,64 dmt
Volume vendido ao mercado externo: 992.639,49 dmt

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 2.000.000
Produção em 2018 (t): 1.284.000

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 20.219.219,00

CAULIM

COBRE

CROMITA

DOLOMITA

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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  CERRADO DA ROSEIRA
Produção ROM em 2018 – 7.113 t
Mineração São Judas
Jaguariaiva – PR
www.saojudas.com.br

INVESTIMENTOS
R$ 230.000,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 11.900
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 6.000,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): dolomita e diopsidio
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 7.113
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
6.297
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 6.297

  CADEADO 
Produção ROM em 2018 – 1.773 t
Mineração São Judas
Jaguariaiva – PR
www.saojudas.com.br

INVESTIMENTOS
R$ 60.000,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 5.540

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário dolomitico
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.773
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.773

  MINA SALTO
Produção ROM em 2017 – 45.000 t
Nome da mina: Mina Salto
Nome da empresa mineradora: Extraminer Comércio e
Indústria de Minérios e Serviços
Salto de Pirapora - SP
Site: www.argimax.com.br

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018:
R$ 1.094.000,00

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de 
homens-hora trabalhadas sem acidente com afastamen-
to (funcionários próprios + terceirizados), com data de 
referência (início e término): 13.608 (01/01/18 a 
16/09/19)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 13.608 (01/01/18 a 16/09/19: 13.608)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 15.000,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 13.608
Homens-hora trabalhadas na extração: 6.048
Reservas medidas (t), com teor médio: 1.800.000
Reservas indicadas (t), com teor médio: 1.800.00
Atual vida útil estimada da mina: 15 anos

  VALO RODOVIÁRIO
Produção ROM em 2018 – 16.369 t
Nome da empresa mineradora: Anex Mineração
Itabirito - MG
Site: www.anex.ind.br

INVESTIMENTOS
Investimento total realizado em 2018: R$ 45.440,43

SEGURANÇA
Investimento realizado em programas de segurança em
2018: R$ 10.821,16

INDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas:
79.860 horas 
Homens-hora trabalhadas na extração:
12.100 horas 
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 
9.680 horas 

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Filito
Material lavrado e processado no britador (ROM - Run
of Mine) em toneladas em 2018: 16.369
Estimativa de produção (ROM - Run of Mine) em tonela-
das
em 2018: 75.000 (fi lito)
Movimentação total (ROM - Run of Mine + estéril) em
toneladas em 2018: 93.446 t (fi lito) / 312 t (quartzito)
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em
2018: 93.759

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 102.000,00 t/ano
Produção em 2018(t): 16.369 t/ano

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 21.529,67

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 21.565.162
Reservas indicadas (t), com teor médio: 40.707.287
Reservas inferidas (t), com teor médio: 41.818.166

  SERRA NORTE
Produção ROM em 2018 – 124.925.000 t
Vale | www.vale.com
Parauapebas - PA
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção
e a taxa de recuperação.

  ITABIRA
Produção ROM em 2018 – 20.850.000 t
Vale | www.vale.com
Itabira - MG
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

Mine) em toneladas em 2017: 74.263.261 t*
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2017: 37.800.000 t
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2017, publicado pela Vale, consi-
derando a produção  a taxa de recuperação.

  MINAS CENTRAIS
Produção ROM em 2018 – 23.040.000 t
Vale | www.vale.com
São Gonçalo do Rio Abaixo - MG
 (*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 

no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  
  MINAS ITABIRITO
Produção ROM em 2018 – 29.110.000 t
Vale | www.vale.com
Itabirito - MG
 (*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  
  MINA DO SAPO 
Produção ROM em 2017 – 40.400.000 t
Anglo American
www.angloamerican.com.br
Conceição do Mato Dentro - MG

  MARIANA (ALEGRIA,
FÁBRICA NOVA E FAZENDÃO)
Produção ROM em 2018 – 21.627.000 t
Vale | www.vale.com
Mariana – MG
 (*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  VARGEM GRANDE
Produção ROM em 2018 – 14.552.000 t
Vale | www.vale.com
Nova Lima – MG
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  CASA DE PEDRA
Produção ROM em 2018 – 33.030.048 t
Área total da mina: 13,084,065 m³ (cartesiano)
Ano de início de operação da mina: 1913
Nome da empresa mineradora:  CSN Mineração

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Minério de ferro
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 33.030.048 (alimentação da planta 
central e produção das plantas a seco)
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
35.662.547 (movimentação de minério)
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 27.874.946 
Volume vendido ao mercado interno: 5.188.982 
Volume vendido ao mercado externo: 29.425.363

  PARAOPEBA
Produção ROM em 2018 – 26.754.000 t
Vale | www.vale.com
Nova Lima - MG
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  MINAS CENTRAIS
Produção ROM em 2018 – 23.040.000 t
Vale | www.vale.com
São Gonçalo do Rio Abaixo - MG
 (*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derandoa produção e a taxa de recuperação.

  USIMINAS
Produção ROM em 2018 – 5.100.000 t
Minas: Oeste, Central e Leste 
Itatiaiuçu - MG
www.usiminas.com/mineracao/

INVESTIMENTOS
Investimentos (total) em 2018: R$ 75,9 milhões dos 
quais R$ 45,7 milhões referem-se diretamente a proje-
tos e aquisições e R$ 30,2 milhões a ajustes contábeis e 
provisões de obrigações para desmobilização de ativos
SEGURANÇA  

FELDSPATO
FERRO

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br

DOLOMITA (Continuação)



Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
1,74 milhões (01/01/18 a 20/08/18)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 231 dias (01/01/18 a 20/08/18).
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 1,69 milhão
                 
ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 2,87 mi-
lhões
Homens-hora trabalhadas na extração: 392.059
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 292.244
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 13,03 t de ROM/hht na extração
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora):19,32 t de Produto/hht no benefi ciamen-
to

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Sinter feed, pellet feed, granulado fi no, granulado 
grosso, concentrado
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 5,1 milhões
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 5,1 
milhões
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 5,6 milhões
Volume vendido ao mercado interno: 3,2 milhões
Volume vendido ao mercado externo: 3,3 milhões

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
ITM OESTE
Capacidade da planta (t/ano): 3 milhões
Produção em 2018 (t): 2,9 milhões
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Reaproveitamento do rejeito das espirais no pro-
cesso de separação magnética de alta intensidade.

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
ITM SAMAMBAIA
Capacidade da planta (t/ano): 3,3 milhões
Produção em 2018 (t): não operou

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
ITM CENTRAL
Capacidade da planta (t/ano): 2,5 milhões
Produção em 2018 (t): não operou

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
ITM FLOTAÇÃO
Capacidade da planta (t/ano): 4,3 milhões
Produção em 2018 (t): 2,7 milhões

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
ITM LESTE
Capacidade da planta (t/ano): 1 milhão 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 3,6 milhões

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 776.99 (39,41%)
Reservas indicadas (t), com teor médio: 392.39 (38,28%)
Reservas inferidas (t), com teor médio: 287.02 (37,45%)
Atual vida útil estimada da mina: 39 anos de vida útil, 
considerando o Projeto Compactos

  FERRO+
Produção ROM em 2018 – 4.389.377 t
Área total da mina: 165,90 ha
Ano de início de operação da mina: 2008
JMendes
Ouro Preto - MG
www.jmendes.com.br

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 50.500.753,07

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 356 dias sem Acidentes
Recorde atingido nesse quesito: 1.248 dias
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 818.175,82

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ferro (produtos: lump ore, hematitinha, sinter feed 
e pellet feed).
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 4.389.377
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
16.008.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 3.738.116

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 4.200.000
Produção em 2018 (t): 3.738.116
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 319.544,54
Total de Investimentos previstos em 2018: 36.845.860,00

EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL 
Rodrigo Sousa Nogueira - Diretor de Mineração 
Gilmar Vieira - Superintendente de Mineração 
Alexandre do Carmo Flausino - Coordenador de Lavra
Roberto Miranda Lemos - Gerente de Manutenção industrial
José Eustáquio Vieira - Gerente de Pesquisa e Desenvol-
vimento
Adriano Elias Armond - Coordenador de Produção – ITM
Yash Rocha Maciel - Gerente de Meio Ambiente
Erik Rimenes Celestino - Gerente de Segurança do Trabalho 
Silas Sena Santos - Coordenador de Geologia
Heitor Lobo Coutinho - Coordenador de Planejamento de Lavra
Anderson Araujo Rosa - Gerente de Manutenção Equi-
pamentos Móveis 
Flavio Leocadio da Anunciação - Gerente de Geotecnia

       SERRA LESTE
Produção ROM em 2018 – 4.100.000 t
Vale | www.vale.com
Parauapebas - PA
 (*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  MORRO DOS COELHOS
Produção ROM em 2018 – 1.855.800 t
Área total da mina: 79,43 ha
Ano de início de operação da mina: 2015
JMendes
Desterro de Entre Rios - MG
www.jmendes.com.br

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 55.492.185,57

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 1.672 dias
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência: 
1672 dias.
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 264.644,76

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ferro (Produtos: lump ore, hematitinha e sinter 
feed).
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.855.800
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
6.250.800
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 937.951

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 2.200.000
Produção em 2018 (t): 937.951

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 284.417,20

CORUMBÁ
Produção ROM em 2018 – 1.800.000 t
Vale | www.vale.com
Corumbá – MS
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base 
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação.

  PAU BRANCO
Produção ROM em 2018 – 4.700.000 t
Área total da mina: 1.089 ha
Ano de início de operação da mina: 1982
Vallourec Mineração
Brumadinho - MG

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
248.740,53 HHT sem acidentes com afastamento no pe-
ríodo de 20/08/2019 a 30/09/2019
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 6.231.522,32 recorde sem acidentes 
com afastamento no período de 09/05/2015 a 
18/08/2019

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASEDE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 560.360,22
Homens-hora trabalhadas na extração: 78.323,48
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 
110.873,15

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Hematita, goethita e Itabirito (NPO, hematitinha, 
sínter feed, pellet feed)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 4,7 milhões
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 6,7 
milhões 
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 4,7 milhões

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade de alimentação da planta (t/ano): 7.100.000
Capacidade de produção (concentrado): 5.000.000
Produção em 2018 (t):  4,7 milhões

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Hematita, goethita e Itabirito (NPO, hematitinha, 
sínter feed, pellet feed)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 4,7 milhões
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 6,7 
milhões 
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 4,7 milhões

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade de alimentação da planta (t/ano): 7.100.000
Capacidade de produção (concentrado): 5.000.000
Produção em 2018 (t):  4,7 milhões
    

        ITAÚ
Produção ROM em 2018 - 581.917 t
Nome da mina: Filito Itaú
Nome da empresa mineradora:
Votorantim Cimentos
Itaperussú - PR
Votorantim Cimentos
www.votorantimcimentos.com.br

       MINA DA CACHOEIRA
Produção ROM em 2018 – 60.213 t  
Nome da mina: Mina da Cachoeira

FILITO

LÍTIO
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MÁRMORE

Nome da empresa minerador: Companhia Brasileira de Lítio 
Itinga – MG

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
200.232 (02/01/18 – 14/11/18)

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 226.324

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
primário espodumênio (11.022 t); secundário: feldspato, 
mica, quartzo (58.517 t)
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
60.213

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Produção em 2018 (t): 11.022
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: automação parcial dentro da unidade de concen-
tração via Meio Denso; redução de bacias de decantação 
de rejeitos, substituindo por empilhamento a seco com 
utilização de hidrociclones e peneiras desaguadoras.

      BURITIRAMA
Produção ROM em 2017 – 1.220.000 t
Nome da mina: Mina de Buritirama
Nome da empresa mineradora: Mineração Buritirama
Ano de fundação da empresa: 1981
Marabá - PA
Site: www.buritirama.com 

PERFIL OPERACIONAL 
Nome do bem mineral (produtos primário
 e secundário): Minério de manganês.
Produtos: sínter feed, lump e concentrado

Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 
aprox.. 1.220.000

  URUCUM
Produção ROM em 2018 –553.000 t
Vale | www.vale.com
Parauapebas – PA
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consi-
derando a produção e a taxa de recuperação

  AZUL
Produção ROM em 2018 - 430.000 t
Vale | www.vale.com
Parauapebas – PA

(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base no 
Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, consideran-
do a produção e a taxa de recuperação

  MORRO DA MINA
Produção ROM em 2017 – 82.000 t
Vale | www.vale.com
Conselheiro Lafaiete – MG
(*) Número não ofi cial, estimado pela revista com base
no Formulário 20F de 2018, publicado pela Vale, conside-
rando a produção e a taxa de recuperação

MANGANÊS

        MINERAÇÃO CAPIXABA
Produção ROM em 2018 – 161.643 t
Nome da mina: Mineração Capixaba    
Cachoeiro de Itapemirim - ES

INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: R$ 100.000,00
  
SEGURANÇA  
Investimento realizado em programas de segurança 
em 2018: R$ 15.000,00

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Mármore e calcita
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
161.643

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 25.000,00

       BARRO ALTO
Produção ROM em 2017 – 34.900.00 t
Anglo American | www.angloamerican.com.br
Niquelândia - GO

  CODEMIN
Produção ROM em 2017 – 8.900.00 t
Anglo American | www.angloamerican.com.br
Niquelândia - GO

       TUCANO
Produção ROM em 2018 – 3.504.129 t
Ano início de operação - 2012
Greater Panther Mining (a mina pertencia a Beadell, 
adquirira 100% pela Greater Panther em 2019)
Amapari – AP

INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: R$ 79.350.654 

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalha-
das sem acidente com afastamento (funcionários pró-
prios + terceirizados): 2.573.747 
Recorde atingido nesse quesito, com data de referên-
cia (início e término): 349 dias sem acidentes com 
afastamento (01/11/2018 até 16/10/2019) 
Investimento realizado em programas de segurança 
em 2018: R$ 78.639 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 2.819.297 

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ouro 
Material lavrado e processado no britador (ROM) em 
toneladas em 2018: 3.504.129 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
2.440.542 
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 23.405.029 

NÍQUEL

Volume vendido ao mercado interno: 122.472 

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 3.285.000 
Produção em 2018 (t): 3.504.129 
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Expansão da planta com implantação de um moi-
nho de bolas Outotec 20’x30’, espessador de alta per-
formance, mais um tanque CIL para aumento do tempo 
de residência totalizando 7 no total, e uma planta gera-
dora de oxigênio para oxidação dos sulfetos. 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: 879.405 

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 7.343.388 
Reservas indicadas (t), com teor médio: 9.179.645 
Reservas inferidas (t), com teor médio: 16.523.033 
Atual vida útil estimada da mina: 2023 

  SÃO FRANCISCO
Produção ROM em 2018 – 1.149.000 t
Nome da mina: Mineração Serra Grande
Ano de início de operação da mina: 1989
Nome da empresa mineradora: AngloGold Ashanti
Crixás – Goiás
www.anglogoldashanti.com.br
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 4.113.300 horas homens-horas traba-
lhadas, entre 12/08/2010 e 05/02/2012
Investimento realizado em programas de segurança em                     

2018: R$ 5.015.731,75

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 3.270.435
Homens-hora trabalhadas na extração: 990.367
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 339.652
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 1,16
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 3,38

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ouro
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.149.000 (minério)
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
3.385.248 (minério +estéril)
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 4,0 (ouro em barras)

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 1.500.000,00 t/ano
Produção em 2018 (t): 1.162.444 t
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Troca do sistema de 
ajuste de cunhas manual, 
do britador primário, para 
hidráulico, instalação do sistema 
VisioRock na britagem. Ambas as
mudanças têm o objetivo de aumentar a 
produtividade e a qualidade do circuito na 
unidade Serra Grande.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 2.154.350,00

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 7,030,289 tonela-
das @4.34 g/t
Reservas indicadas (t), com teor médio: 6,163,933 tone-
ladas @ 4.48 g/t
Reservas inferidas (t), com teor médio: 14,236,948 tone-
ladas @4.30 g/t
Atual vida útil estimada da mina: 2031

  CUIABÁ - LAMEGO
Produção ROM em 2018 – 1.933.000 t
Nome da mina: Cuiabá-Lamego
Ano de início de operação da mina: Início da operação
da Mina Cuiabá: 1982, e Mina Lamego: 2009
Nome da empresa mineradora: AngloGold Ashanti Cór-

MANGANÊS

NÍQUEL

OURO

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 2.372.500
Produção em 2018 (t): 2.035.457
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Projeto de Otimização da Planta para 2019, com 
aumento de capacidade de produção e estabilização de 
processo

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 3,612,500

 RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 19.414.613t – 
2.39g/t
Reservas indicadas (t), com teor médio: 10.172.942 - 
2.41g/t
Atual vida útil estimada da mina: 14 anos

       CÓRREGO DO SÍTIO
Produção ROM em 2018 – 1.933.000 t
Nome da mina: Cuiabá-Lamego
Ano de início de operação da mina: Início da operação
da Mina Cuiabá: 1982, e Mina Lamego: 2009
Nome da empresa mineradora: AngloGold Ashanti Córrego
do Sítio Mineração
Sabará – MG
www.anglogoldashanti.com.br

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas sem 
acidente com afastamento (funcionários próprios + terceiriza-
dos), com data de referência (início e término): 43 dias (até 
24/10)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência (iní-
cio e término): 104 dias (Até 24/10)
Investimento realizado em programas de segurança em 2018: 
R$ 200.000,00 no projeto Produção Segura, iniciado em 
dez/2018

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
Ouro (Au), Prata (Ag), Ácido Sulfúrico (H2SO4)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em tonela-
das em 2018: 1.933.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 1.948.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018: 249 
mil onças

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 
2.100.000 t/ano
Produção em 2018 (t):  1.754.000 t/ano
Indicar melhorias implementadas nesta 
instalação em 2018: 
Instalação do sistema de análise de 
granulometria online VisioRock na britagem
Instalação de sistema de fechamento e abertura automáticos 
dos britadores cônicos

Troca da bateria de ciclones da classifi cação da moagem
Upgrade do analisador de granulometria online da moagem 
– PSI

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 1.099.199 toneladas 
com 5.54 g/t
Reservas indicadas (t), com teor médio: 5.918.808 toneladas 
com 5.78 g/t
Reservas inferidas (t), com teor médio: 17.594.768 Toneladas 
com 5.63g/t
Atual vida útil estimada da mina: 2040

  ERNESTO
Produção ROM em 2017 – 1.234.665 t
Mineração Apoena
Pontes e Lacerda – MT
www.mineracaoapoena.com.br

PERFIL OPERACIONAL 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ouro

Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 
1.234.665

Total de Investimentos previstos em 2018: R$ 17.509.270

  SERRA GRANDE
Produção ROM em 2018 – 1.149.000 t
Nome da mina: Mineração Serra Grande
Ano de início de operação da mina: 1989
Nome da empresa mineradora: AngloGold Ashanti
Crixás – Goiás
www.anglogoldashanti.com.br

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
1.078.615 horas homens (01/01/2018 até a 17/05/2018)

Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 4.113.300 horas homens-horas 
trabalhadas, entre 12/08/2010 e 05/02/2012
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 5.015.731,75

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 3.270.435

rego do Sítio Mineração
Sabará – MG
www.anglogoldashanti.com.br

SEGURANÇA  
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
43 dias (até 24/10)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 104 dias (Até 24/10)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: 
R$ 200.000,00 no projeto Produção Segura, iniciado em 
dez/2018

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ouro (Au), Prata (Ag), Ácido Sulfúrico (H2SO4)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.933.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.948.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 249 mil onças de ouro

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 2.100.000 t/ano
Produção em 2018 (t):  1.754.000 t/ano
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: 
Instalação do sistema de análise de granulometria onli-
ne VisioRock na britagem
Instalação de sistema de fechamento e abertura auto-
máticos dos britadores cônicos
Troca da bateria de ciclones da classifi cação da moagem
Upgrade do analisador de granulometria online da mo-
agem – PSI

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 1.099.199 tonela-
das com 5.54 g/t
Reservas indicadas (t), com teor médio: 5.918.808 tone-
ladas com 5.78 g/t
Reservas inferidas (t), com teor médio: 17.594.768 Tone-
ladas com 5.63g/t
Atual vida útil estimada da mina: 2040

  JACOBINA
Produção ROM em 2018 –  2.035.457 t
Área total da mina: 5.954 ha
Ano de início de operação da mina: 1935
JMC – Jacobina Mineração e Comércio
Yamana Gold
Jacobina – BA
www.yamana.com

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: US$ 47.467.445

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios +        
terceirizados), com data de referência (início e término): 
7.118h35min (09/12/2018 a 02/10/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 9.192h40min (19/06/2015 a 
06/07/2016)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 812,500

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 3.832.265
Homens-hora trabalhadas na extração; 1.532.906
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 1.149.679
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 1.81
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 1.77

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Gold (Au)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 2.035.457
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
2.779.464
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 2.093.413

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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Homens-hora trabalhadas na extração: 990.367
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 339.652
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 1,16
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 3,38

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Ouro
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.149.000 (minério)
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
3.385.248 (minério +estéril)
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 4,0 (ouro em barras)

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 1.500.000,00 t/ano
Produção em 2018 (t): 1.162.444 t
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Troca do sistema de ajuste de cunhas manual, do 
britador primário, para hidráulico, instalação do sistema 
VisioRock na britagem. Ambas as mudanças têm o obje-
tivo de aumentar a produtividade e a qualidade do cir-
cuito na unidade Serra Grande.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 2.154.350,00

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 7,030,289 tonela-
das @4.34 g/t
Reservas indicadas (t), com teor médio: 6,163,933 tone-
ladas @ 4.48 g/t
Reservas inferidas (t), com teor médio: 14,236,948 tone-
ladas @4.30 g/t
Atual vida útil estimada da mina: 2031

  PAU-A-PIQUE
Produção ROM em 2017 – 131.783 t
Mineração Apoena
Porto Esperidião – MT

PERFIL OPERACIONAL
Nome do bem mineral (produtos
primário e secundário): Ouro

Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 131.783

EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL 
1. Alexander Duarte Braz - Gerente de Controladoria
2. Edmur Neder – Gerente de Mina Subterrânea
3. Elson Alves Ribeiro – Gerente de Benefi ciamento
4. Everton Germano – Gerente Administrativo
5. Jorge Camargo – Gerente-Geral
6. José Lenzi – Consultor em Geologia
7. Julio Lana – Consultor em Manutenção Industrial
8. Guilherme Canedo – Coordenador de Exploração
9. Neuber Ferreira – Gerente de Operação
10. Roseli Rodrigues – Consultora em Comunicação e Co-
munidades
11. Sirlene Melo – Coordenadora de Recursos Humanos
12. Thiago Monteiro – Gerente de Mina Céu Aberto
13. Vanessa Apostólico – Coordenadora de SSMA

       ITAPECIRICA (BASALTO)
Produção ROM em 2018 – 1.149.000 t

Nome da mina: Mineração Serra Grande
Ano de início de operação da mina: 1989

  EMBU (GRANITO)

Produção ROM em 2018 – 1.344.200 t
Ano de início de operação da mina: 1964
Embu SA | www.embusa.com.br
Embu das Artes – SP
Renato Iwamoto - Eng° de Minas 

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Pedra britada (granito), areia de brita e subprodutos
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.344.200
Movimentação total (ROM) 
em toneladas em 2018: 1.369.488
Produção da mina 
(produto fi nal em toneladas) em 2018: 1.261.296
DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Pedra britada (granito), areia de brita e subprodutos
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 1.344.200
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.369.488
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 1.261.296
                                      

  BRASITÁLIA (GRANITO)
Produção ROM em 2017 – 950.605 t
Nome da mina: Brasitália
Nome da empresa mineradora: Brasitalia Agregados 
para Construção Civil
Ano de fundação da empresa: 1974
Cidade: Cariacica
Estado: Espírito Santo
Site: brasitalia.com.br 
PERFIL OPERACIONAL 
Nome do bem mineral (produtos
primário e secundário): 
granito para
produção de brita
Produção (ROM - Run of Mine) 
em toneladas em 2016: 932.269,32
Produção (ROM - Run of Mine) 
em toneladas em 2017: 950.605,00

EQUIPE TÉCNICA E GERENCIAL 
Nome: Tânia Maria Evangelista
Cargo e área de atuação: Lavra e
benefi ciamento

  MALVINAS E COBRÁULICA (GNAISSE)

Produção ROM em 2018 – 770.864 t
Ano de início de operação da mina: 1946
Nome da mina: Malvinas e Cobráulica
Granorte
Bacabeira - MA
granortesa.ind.br

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Granito
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 770.864
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
780.000

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 1.200.000,00 t/ano
Produção em 2018 (t): 771.000 t

  SANTA ISABEL (GRANITO)

Produção ROM em 2018 - 717.173 t
Nome da empresa mineradora:
Votorantim Cimentos
Santa Isabel - SP
www.votorantimcimentos.com

  AMM ( BASALTO)

Produção ROM em 2018 – 587.223 t
Área total da mina: 36,65 ha
Ano de início de operação da mina: 2009
Amazônia Mucajaí Mineração
Presidente Figueiredo - AM 
INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018
R$ 1.120.000,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
303.000 horas (08/04/2017 a 31/08/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 369.000 h
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 25.000,00
Número total de homens-hora trabalhadas: 123.816
Homens-hora trabalhadas na extração: 24.100
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 44.829
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/Ho-
mem-hora): 25
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/Ho-
mem-hora): 13

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
Granito (brita)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em 
toneladas em 2018: 587.223
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 596.875
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018: 
587.223,47
RESERVAS
Reservas medidas (t), com teor médio: 3.696.398,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 4.848.074,00
Reservas inferidas (t), com teor médio: 15.089.009,00
Atual vida útil estimada da mina: 24 anos

BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 700.000
Produção em 2018 (t) 587.223,47
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Aquisição e/ou reforma de equipamentos no valor 
de R$ 625.000,00

  
  CAMPO GRANDE (BASALTO)

Produção ROM em 2018 - 583.180 t
Nome da empresa mineradora: Votorantim Cimentos
Campo Grande - MS

  SANTO ANTÔNIO (GNAISSE)

Produção ROM em 2018 – 555.000 t
Nome da mina: Mina Santo Antonio
Pedreiras Bahia
Simões Filho - BA
Site: www.pedreirasbahia.com.br

INVESTIMENTOS  
Investimentos total em 2018: R$ 675.000

PEDRA BRITADA

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
238.450 (07/04/2017 até 31/12/2018)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 12.000

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 126.000

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Granulito gnaisse
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
555.000

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Produção em 2018 (t): 553.000
  
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$ 40.000

  BRITASUL (GRANITO)

Produção ROM em 2018 – 518.828 t
Área total da mina: 49,6 ha
Ano de início de operação da mina: 1999
Britasul Indústria e Mineração
Pouso Alegre - MG

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 1.180.000,00

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (ANO BASE 2018)
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
84.000 horas (20/11/2018 a 31/08/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 287.000 horas 
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 12.000,00
Número total de homens-hora trabalhadas: 106.572
Homens-hora trabalhadas na extração: 8.933
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 46.555
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 48
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 11

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Gnaisse (brita)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 518.828
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
549.960
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 549.960

BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 1.200.000
Produção em 2018 (t): 549.960,20
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Aquisição e/ou reforma de equipamentos no valor 
de R$ 750.000,00, dentre os quais se destaca a compra 
de uma nova peneira

RESERVAS
Reservas medidas (t), com teor médio: 9.251.562,30
Reservas indicadas (t), com teor médio: 4.342.396,00
Reservas inferidas (t), com teor médio: 4.342.396,00
Atual vida útil estimada da mina: 18 anos

  JURUAÇU (GRANITO)

Produção ROM em 2018 – 530.800 t
Ano de início de operação da mina: 1987
Embu SA | www.embusa.com.br
São Paulo – SP

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Pedra britada (granito), areia de brita e subprodutos
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 530.800
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
702.264
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 570.900
Volume vendido ao mercado interno: 568.817

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 283.660.700
Reservas indicadas (t), com teor médio: 47.024.100
Atual vida útil estimada da mina: 20 anos

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1.900.000
Produção em 2018 (t): 548.580

  PEDREIRA DS2 (GNAISSE)

Produção ROM em 2018 – 453.003 t
Área total da mina: 36,2 ha
Ano de início de operação da mina: 1995
DS2 Engenharia e Comércio
Bragança Paulista – SP

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 665.000,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
200.000 horas (30/09/2017 a 31/08/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 260.000 horas 
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 14.000,00
Número total de homens-hora trabalhadas: 104.310
Homens-hora trabalhadas na extração: 9.927
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 50.779
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 46
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 9

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio):   

            SEROBRITA (GNAISSE)

Produção ROM em 2017 – 435.735 t
Nome da mina: EBAM - Unidade Seropédica
Nome da empresa mineradora: Serobrita Mineração
Seropédica - RJ
Site: www.ebam.com.br

PERFIL OPERACIONAL
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): gnaisse para brita / saibro para construção civil
Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2016: 
685.496,00
Produção (ROM - Run of Mine) em toneladas em 2017: 435.735,71
Total de Investimentos realizados em 2017: R$ 945.684,71

Total de Investimentos previstos em 2018: R$ 771.013,00

  BARREIRA DAS FRUTAS (DIABÁSIO)

Produção ROM em 2018 – 426.110 t
Quibrita Mineradora 
Piracicaba – SP

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Diabásio
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 426.110 t
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
426.110 t

BEIRA RIO (BASALTO)

Produção ROM em 2018 – 405.965 t
Área total da mina: 20 ha
Ano de início de operação da mina: 2001
Construtora e Pedreira Beira Rio | www.pedreirabeirario.
com.br
Uberaba – MG
  
SEGURANÇA  
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 26.054,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)  
Número total de homens-hora trabalhadas: 39.468
Homens-hora trabalhadas na extração: 9.108
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 30.360
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 44,57
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 13,37

DADOS DE PRODUÇÃO  
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Basalto
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 405.965
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
413.744
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 428.252

PLANTA DE BENEFICIAMENTO  
Capacidade da planta (t/ano): 1.000.000,00
Produção em 2018 (t): 428.252,06

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Investimento realizado em 2018: R$21.804,00

RECURSOS  
Reservas medidas (t), com teor médio: 8.257.551,67
Reservas indicadas (t), com teor médio: 434.784,00
Atual vida útil estimada da mina: 20 anos

  SARGON
Produção ROM em 2017 – 404.920 t
Nome da mina: Pedreira Sargon
Nome da empresa mineradora: Pedreira Sargon
Ano de fundação da empresa: 1989
Santa Isabel - SP
Site: www.pedreirasargon.com.br      
PERFIL OPERACIONAL
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Pedra britada

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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VIRACOPOS (GRANITO)
Produção ROM em 2018 – 400.000 t
Ano de início de operação da mina: 2015
Embu SA | www.embusa.com.br
Itupeva – SP

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Pedra britada (granito), areia de brita e subprodutos
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 400.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
400.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 399.000
Volume vendido ao mercado interno: 426.301

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 600.000
Produção em 2018 (t): 399.000

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 18.312.000
Atual vida útil estimada da mina: 20 anos

  CIVIL PEDREIRA (GRANITO)
Produção ROM em 2018 – 366.182 t
Nome da mina: Civil Pedreira
Nome da empresa mineradora:
Civil Industrial e Comercial
Salvador - BA
Site: www.civil.com.br

INVESTIMENTOS               
Investimentos total em 2018: R$ 74.676,75

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
119.240 (21/03/2018 à 31/12/2018)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 21/03/2018 à 31/12/2018, 286 dias 
sem acidente com afastamento

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 7.568
Homens-hora trabalhadas na extração: 1.056
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 1.936
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 56,8
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 52,1

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Granulito
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 366.182
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
430.498
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 394.023
Volume vendido ao mercado interno: 317.789

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 720.000
Produção em 2018 (t): 394.023

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 6.712.781
Reservas indicadas (t), com teor médio: 6.635.274
Atual vida útil estimada da mina: 21 anos

  PEDREIRA UNIPORTO  (BASALTO)
Produção ROM em 2017 – 228.787 t
Nome da mina: EBAM –
Unidade Porto Feliz
Nome da empresa mineradora:
Uniporto Unidade Industrial de 
Britagem Porto Feliz
Porto Feliz - SP

PERFIL OPERACIONAL

Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): diabásio para brita
                

  ARATU (GRANITO)

Produção ROM em 2018 – 353.969 t
Nome da mina: Aratu
Nome da empresa mineradora: Aratu Mineração Cons-
trução
Ano de fundação da empresa: 1970

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 500.000,00

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
5.992 (05/10/17 a 25/10/19)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 18.288 (03/07/11 a 05/10/17)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 22.320,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Granito gnaissico
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 353.969,52 
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
353.969,52
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 353.969,52
Volume vendido ao mercado interno: 100%

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 720.000 
Produção em 2018 (t): 353.969
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Instalação de equipamento de retenção de poeira 
na Central de Britagem.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Manutenção de áreas verdes, APP, tratamento contra 
poeira e reciclagem de água.

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 94.531.632,43
Atual vida útil estimada da mina: 100 anos

MINERPAV
Produção ROM em 2018 – 365.836 t
Nome da empresa mineradora: Minerpav 
Mineradora Leverger
Santo Antônio de Leverger - MT 

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Granito (brita – agregado para construção civil)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 365.836 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 365.836 t

  PARAIBUNA  (GRANITO)

Produção ROM em 2017– 145.620 t
Embu SA | www.embusa.com.br
Paraibuna – SP

      MINERAÇÃO ÔMEGA
Produção ROM em 2018 – 100.000 t
Área total da mina: 40 ha
Ano de início de operação da mina: 1940
Mineração Omega
Santa Cruz de Minas - MG                 

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Areia quartzita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-

neladas em 2018: 100.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
100.000
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 80.000

RECURSOS 
Atual vida útil estimada da mina: 200 anos

  

          MOSTARDAS
Produção ROM em 2018 – 350.000 t
Área total da mina: 323 ha
Ano de início de operação da mina: 1979
Pedras Congonhas
Nova Lima - MG

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 400.000,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 2.150
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 4.550 (2014-2016)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 150.000,00 

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 54.000
Homens-hora trabalhadas na extração: 10.000 
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 34.000 
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 38,88 
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 10,29

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): serpentino
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 350.000
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
375.000 
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 380.000 

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 400.000
Produção em 2018 (t): 250.000

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 150.000,00

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 34.148.073,00
Reservas indicadas (t), com teor médio: 284.825.605,00 
Atual vida útil estimada da mina: 97 anos

BOM SUCESSO – LAVRA 26
Produção ROM em 2018 – 130.750 t
Mineração São Judas
Bom Sucesso de Itararé – SP
www.saojudas.com.br

INVESTIMENTOS
R$ 380.000,00
SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 148.000
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 61.598,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Calcário Dolomítico e talco
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 37.500 (calcário dolomítico) e 93.250 
(talco) = 130.750
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
130.700

QUARTZITO

SERPENTINITO

TALCO

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br

PEDRA BRITADA (Continuação)
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Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 41.318

  BISCAIA
Produção ROM em 2017 – 55.271 t
Nome da empresa mineradora: Mineração São Judas
Cidade: Ponta Grossa
Estado: PR
Site: www.saojudas.com.br

PERFIL OPERACIONAL
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): calcário, calcário p/ brita, dolomito e talco
Produção do minério de talco em toneladas em 2017: 55. 271,36

  CAMPINA
Produção ROM em 2018 – 37.497 t
Mineração São Judas
Ponta Grossa – PR
www.saojudas.com.br

INVESTIMENTOS
R$ 10.000,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados): 31.600
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 18.000,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): talco
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
37.497
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 37.497

PERFIL OPERACIONAL
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): dolomito e talco
Produção em toneladas em 2017: 10.329,90

        VANÁDIO DE MARACÁS
Produção ROM em 2018 – 991.042 t
Área total da mina: 262.420 m²
Ano de início de operação da mina: 2014
Nome da mina: Vanádio de Maracás
Nome da empresa mineradora: Largo Resources
Cidade: Maracás
Estado: Bahia
Site: www.largoresources.com

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 2018: R$ 25.902.275

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
674.397 (07/05/2019 a 09/09/2019)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): 1.132.780 (02/04/2018 a 25/10/2018)
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 1.813.438,34

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018) 
Número total de homens-hora trabalhadas: 648.950
Homens-hora trabalhadas na extração: 36.080
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 557.920
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/
Homem-hora): 21,20
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 1,85

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Vanádio (Pentóxido de Vanádio)
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 991.042
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
6.742.756
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 822.795

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1.350.000 t (minério); 
10.000 t V2O5 (fl akes)
Produção em 2018 (t): 991.042 t de minério; 9.830 t de 
V2O5 (Flakes)
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Pavimentação da área industrial, implantação da 
segunda pilha de estéril, construção de nova bacia para 
deposição de rejeito, e melhorias no processo industrial, 
dentre as quais destacam-se: instalação de sistema de 
peneiramento de fl akes; instalação de planta para pro-
dução de V2O5 powder; desenvolvimento de concreto 
refratário especial e otimização da dosagem de carbo-
nato de sódio

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
Investimento realizado em 2018: R$ 2.950.000,00

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 17.570 Mt – 
V2O5@1.14% Reservas indicadas (t), com teor médio: 
1.440 Mt – V2O5@1.26% Reservas inferidas (t), com teor 
médio: 1.650 Mt – V2O5@1.20% Atual vida útil estima-
da da mina: 11 anos

        MORRO PELADO
Produção ROM em 2018 – 536.261 t
Brasil Minérios / brasilminerios.com.br
Montes Belos – GO

INVESTIMENTOS
Total de investimentos previstos em 2018: 10.000.000

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Vermiculita
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 536.261 t
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
506.090 t
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 
2018: 53.305 t
Volume vendido ao mercado interno: 19.557 t
Volume vendido ao mercado externo: 33.298 t

VAZANTE
Produção ROM em 2018 –  1.374.381 t
Área total da mina: 3.053,79 ha
Ano de início de operação da mina: 1969
Nexa Resources | www.nexaresources.com
Vazante – MG

INVESTIMENTOS 
Investimentos total em 20183: R$ 35.725.000,83

SEGURANÇA 
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
350.000 
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 1.073.829,00

DADOS DE PRODUÇÃO 
Nome do bem mineral (produtos primário e secundá-
rio): Zinco e chumbo
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-

neladas em 2018: 1.374.381
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
1.360.761
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018: 
1.360.761

PLANTA DE BENEFICIAMENTO 
Capacidade da planta (t/ano): 1.520.000
Produção em 2018 (t): 140.842 Zn
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018: Implantação de sistema de classifi cação combinado 
na moagem W ( ciclone+peneira de ata frequência em sé-
rie; inserção do circuito de moagem C na fl otação de Pb)

RECURSOS 
Reservas medidas (t), com teor médio: 7,3Mt @19,71% Zn
Reservas indicadas (t), com teor médio: 4,6Mt @18,35% Zn
Reservas inferidas (t), com teor médio: 3,7Mt @17,11% Zn
Atual vida útil estimada da mina: 2031

     MORRO AGUDO
Produção ROM em 2018 –  1.374.381 t
Área total da mina: 1.242.988.605 m²
Ano de início de operação da mina: 1969
Nexa Resources | www.nexaresources.com
Paracatu – MG

INVESTIMENTOS
Investimentos total em 2018: R$ 20.446.237,00

SEGURANÇA
Número atual acumulado de homens-hora trabalhadas 
sem acidente com afastamento (funcionários próprios + 
terceirizados), com data de referência (início e término): 
2.426.295 (17/05/2017 e 31/12/2018)
Recorde atingido nesse quesito, com data de referência 
(início e término): Recorde de 1.317 dias sem acidente 
com afastamento, totalizando 4.572.573 HHT, entre 
15/09/2013 e 25/04/2017
Investimento realizado em programas de segurança em 
2018: R$ 5.763.200,00

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA (ANO BASE DE 2018)
Número total de homens-hora trabalhadas: 952.881,44 
(MA e AMB)
Homens-hora trabalhadas na extração: 465.604,55 (MA e 
AMB)
Homens-hora trabalhadas no benefi ciamento: 158.660,95 
(MA e AMB)
Índice de produtividade na extração (tonelada ROM/Ho-
mem-hora): 2,02
Índice de produtividade no benefi ciamento (toneladas/
Homem-hora): 5,92

DADOS DE PRODUÇÃO
Nome do bem mineral (produtos primário e secundário): 
Zinco, Chumbo, Calcário dolomítico
Material lavrado e processado no britador (ROM) em to-
neladas em 2018: 955.574
Movimentação total (ROM) em toneladas em 2018: 
955.574
Produção da mina (produto fi nal em toneladas) em 2018: 
1.013.620

PLANTA DE BENEFICIAMENTO
Capacidade da planta (t/ano): 1.100.000
Produção em 2018 (t): 53.667t Zn 9.981tPb
Indicar melhorias implementadas nesta instalação em 
2018
Instalação de moinhos em séries

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Investimento realizado em 2018: R$ 7.124.000

RECURSOS
Reservas medidas (t), com teor médio: 3.32Mton @4.01% 
Zn
Reservas indicadas (t), com teor médio: 1.92Mton @3.17% 
Zn
Atual vida útil estimada da mina: 2031

TALCO

VANÁDIO

VERMICULITA

ZINCO

PERFIL DAS MINAS POR ORDEM DECRESCENTE DE ROM
*Ver listagem do DNPM/MG em www.revistaminerios.com.br
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Sistemas de monitoramento prometem aumentar 
a produtividade e reduzir acidentes

A K2on, desenvolvedora de equipamentos e soluções de se-
gurança e iluminação Heavy Duty, apresenta o novo Sistema de 
Monitoramento de Pressão e Temperatura de Pneus (na sigla 
em inglês, TPMS) e o novo Sistema de Monitoramento Sem Fio. 

Ambas soluções já mostram um resultado positivo à curto 
prazo. O novo Sistema de Monitoramento de Pressão e Tempe-
ratura de Pneus monitora até 38 pneus e em menos de um mês 
pode evitar a perda de diversos pneus de sua frota, reduzindo o 
número de acidentes e consumo excessivo de combustível, que 
por hora é maior quando se transita com pneus descalibrados.  

O Sistema de Monitoramento Sem Fio vem se mostrando 

muito eficiente. Com a possibilidade de acoplar até quatro câ-
meras se consegue eliminar pontos cegos e amplia a visão do 
operador, fazendo com que se reduza o risco de acidentes e 
aumenta a produtividade. 

Com a transmissão via Wi-Fi se elimina diversos cabos em 
todo o sistema. Isso faz com que não haja uma manutenção 
recorrente por conta de rompimento de cabos, diminuindo o 
tempo de máquina parada. 

O Sistema de Monitoramento Sem Fio vem se mostrando 
uma óti ma opção para máquinas ou caminhões longos ou arti cu-
lados, devido a sua extensa área de cobertura que pode chegar 
até a 80 metros em área aberta.  

Além dessas soluções, estão sendo apresentados também 
novos modelos de faróis da linha Altezza LED, que já são conhe-
cido por sua alta intensidade luminosa e durabilidade; as novas 
lâmpadas de LED Altezza 24V para linha pesada que duram até 
50% mais do que as lâmpadas convencionais; sinalizadores ul-
tra-resistentes e a nova Sirene de Ré K2on, que conta com duas 
opções de alarme, o som convencional de bip, e o som branco 
que possibilita a pessoa localizar a posição do veículo em movi-
mento através das ondas sonoras  de "banda larga" onde o som 
fica limitado à zona de perigo.

A Full Engenharia é uma empresa especializada na elaboração 
de projetos Industriais multi disciplinares e atua em todos os setores. 
Com uma carteira de clientes diversifi cada entre empresas nacionais 
e multi nacionais, a Full Engenharia desenvolve trabalhos para manu-
tenção, operação e investi mentos. 

Por ser uma empresa focada na necessidade do cliente, a equipe 

Empresa reforça expertise com reestruturação de casa 
de transferência de minério

multi disciplinar trabalha com ferramentas importantes para garanti r 
que o objeti vo seja alcançado, com menor custo, menor prazo e me-
lhor estratégia de fabricação, construção e montagem. 

Com esse know-how, os clientes da Full Engenharia têm a con-
fi ança de apresentar projetos desafi adores, como o case de sucesso 
abaixo.

Estudos realizados em uma casa de transferência de minério na 
região portuária do Rio de Janeiro, apontaram que o prédio estava em 
situação críti ca devido ao alto nível de corrosão e não aguentava mais 
os esforços necessários.

O desafi o foi realizar o estudo e projeto que envolvia toda a rees-
truturação da casa de transferência, sem parar as operações do pré-
dio e dos transportadores de correia existentes que funcionavam 24 
horas por dia.

Todo trabalho exigiu um grande estudo de modulação das estru-
turas, estratégias de fabricação e transporte, planos de sequencia-
mento de montagem e construção das fundações. Além disso, um 
refi namento do cronograma de execução. Estudos de impactos ope-
racionais e de segurança na desmontagem e montagem das estrutu-
ras foram minuciosamente observados. 

Durante todas as fases do projeto, houve o acompanhamento 
direto do cliente através de ferramentas de gerenciamento, onde ga-
ranti u-se o resultado esperado.

Esse projeto representa um passo importante na atuação da Full 
Engenharia, consolidando-se mais uma vez no mercado, que tem exi-
gido alto desempenho técnico. Com isso, a Full Engenharia se fi rma 
com o lema: “não vendemos papel e sim soluções’’.

Multinacional aposta no monitoramento de seus equipamentos na planta para oferecer efi ciência 
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FLSmidth quer ampliar atuação no Brasil

A empresa dinamarquesa FLSmidth vê potencial de cresci-
mento no Brasil, principalmente na otimização de plantas de 
mineração, digitalização de processos e soluções para projetos 
de menor porte, que estão em desenvolvimento no país.

Durante encontro com a imprensa em Santiago, capital chi-
lena, no início de novembro, a companhia expôs focos de atua-
ção na América Latina e o esforço realizado pela empresa nas 
últimas décadas para ampliar mercado na mineração.

Criada em 1883, 100 anos depois a empresa percebeu po-
tencial de expansão no mundo na área de mineração, fruto de 
um ciclo de alta vivido pelo setor. Nos anos 1990, 70% dos ne-
gócios da FLSmidth eram voltados para atender o segmento de 
cimento e 30% à mineração. 

Hoje, a atuação na área de mineração ultrapassou a de 
cimento, passando a representar 60% de suas transações co-
merciais – com o restante voltado ao segmento de cimento. 
Projetos em clientes centrados em aumento de produtividade 
impulsionaram o desempenho positivo da companhia na mine-
ração.

Parte desse incremento foi possível a partir de ações de 
aquisições da empresa, no final dos anos 1990, tornando-se 
líder em alguns nichos. O objetivo central da nova política da 
empresa foi expandir os negócios na América Latina, África, 
Ásia Central e Índia, mercados em ascensão na indústria mine-
ral global.

Uma das marcas da FLSmidth que se tornaram conhecidas 
na América Latina foi a Krebs de bombas, ciclones e válvulas.

E um dos progressos da empresa foi oferecer melhorias na 
produção do moinho SAG, que é sempre um fator de restrição 
no processo mineral. A companhia passou a colocar no mercado 
o moinho com revestimento composto de cerâmica de borracha 
ao invés de revestimento de aço. Isso melhorou a descarga de 
lama em 6% em alguns clientes da empresa. 

Na década presente, a mineração foi atingida fortemente 
por práticas com auxílio da tecnologia digital objetivando me-
lhorias no beneficiamento, em meio às necessidades de ade-
quação e redução de custos do setor em suas operações. 

Nessa direção, a FLSmidth realizou (e ainda realiza) a apro-
ximação com novos mercados se centrando no oferecimento 
de soluções integradas, suporte no ciclo de vida, aumento da 
especialização, transformação digital e otimização de ativos.

A companhia, por exemplo, lançou o programa full flow 
sheet, que é uma linha completa de soluções para atender o 
fluxograma tanto para a área de cimento como de mineração, 
envolvendo equipamentos como moinhos SAG e bolas, ciclo-
nes, bombas, central de flotação, espessadores, filtros, entre 
outros itens que ela própria fabrica. 

Na prática, a solução permite visão completa do ciclo de 
vida de equipamentos e processos, alcançando-se alto nível de 
produtividade.

Uma central de monitoramento das operações recém-inau-
gurada em Santiago mostra também esforço da empresa em 
ampliar serviços às mineradoras na região. 

A mineração tem aumentado a eficiência com monitora-
mento remoto dos equipamentos. Um contrato de serviços es-
pecífico com a FLSmidth pode-se otimizar pró-ativamente o de-
sempenho de operação, com monitoramento remoto contínuo, 
com ajustes de vários parâmetros nos equipamentos quando 
autorizado pelo cliente. O serviço combina suporte on-line, su-
porte presencial e treinamento. 

Há pelo menos 50 equipamentos da empresa conectados 
no mundo. A transformação digital, na cartilha da FLSmidth, 
passa pela redução de energia, incremento da produção, dimi-
nuição da variabilidade e melhoras consideráveis nos serviços 
de manutenção.

Ainda no âmbito da digitalização, para a empresa, a otimiza-
ção da moagem em circuito fechado, por exemplo, monitoran-
do suas condições, num processo proativo de avaliar a saúde do 
equipamento, tem sido cada vez mais essencial na mineração.

Augusto Diniz, Santiago (Chile)

Multinacional aposta no monitoramento de seus equipamentos na planta para oferecer eficiência 
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Nesse campo, a empresa dispõe 
de uma ferramenta chamada Smart-
Cyclone capaz de acompanhar as 
condições do sistema de otimização 
de processos, utilizando detectores 
de desgaste sem fio e sensores com-
binados. 

Isso permite medição do ganho 
de eficiência operacional de ciclones 
individuais bem como todo o seu 
circuito, incluindo cabeamento e da-
dos de desgaste. Com monitoramen-
to das condições do fluxo da lama 
para cada ciclone individualmente, 
pode-se otimizar o tamanho das 
partículas a jusante, com impacto na 
flotação.

Outra solução da empresa é ca-
paz de reduzir o tempo de parada da 

vida útil dos meios filtrantes. A prática remete à substituição do 
pano de filtro antes do limite de vida útil para se evitar falhas. 

O sistema ainda detecta, localiza e alerta a violação de só-
lidos, maximizando a vida útil do tecido. A solução personaliza 
os limites para corresponder às características da lama. Caso a 
média de sólidos exceda o limite estabelecido, um alarme será 
acionado e o operador poderá ajustar rapidamente a posição.

América do Sul
Andrés Costa, presidente da FLSmidth na América do Sul, diz que além 

de Chile, Peru e Brasil, a empresa também quer desenvolver os mercados 
do Equador, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

Atualmente, 50% dos seus negócios na América Lati na estão no Chile; 
35% no Peru; 10% no Brasil e o restante dividido por outros países da região.

No Brasil, a empresa mantém escritório em Belo Horizonte (MG) e 
Votoranti m (SP). A empresa vê foco na oti mização de plantas no Norte do 
país, onde fará visitas já agendadas para apresentar soluções nesse campo. 

Com a aquisição (concluída no ano passado) pela FLSmidth da área de 
mining system da Sandvik, onde as soluções dentro desse sistema estão ins-
taladas no projeto S11D, da Vale em Carajás (PA), a dinamarquesa crê em 
oportunidade de avanço no Brasil com a oferta de tecnologia e competên-
cias de manuseios de materiais.

A implementação de digitalização no Brasil para ganho de produti -
vidade nos mercados de ferro, cobre e ouro é visto como promissor pela 
multi nacional.

Os equipamentos Summit Valley ADR, da FLSmidth, são capazes, na vi-
são da empresa, de oferecer soluções completas em plantas de ouro, hoje 
em expansão no país, principalmente para dessorção e recuperação.

No campo de equipamentos para o segmento de cimentos, o fato de 
muitos empreendimentos serem anti gos e inefi cientes, também abrem 
oportunidade à multi nacional no Brasil.

A queda da produção de cimento nos últi mos anos no país – de 
aproximadamente 70 milhões anual para cerca de 50 milhões – 
abre possibilidades à FLSmidth de oti mizar estes ti pos de planta e 
torná-las mais produti vas.

ratrizes, através de amostras ou desenhos. Ciente das difi culdades 
das empresas de mineração para encontrar os produtos desejado 
em território nacional, a KWV tem o objeti vo de desenvolver peças 
não encontradas em território nacional. 

Por esse moti vo, a empresa desenvolve qualquer peça con-
forme desenhos ou amostras. Um projeto realizado desenvolveu 
calhas deslizantes para lança de equipamentos de perfuração. A 
iniciati va foi um sucesso devido a equipe de profi ssionais alta-
mente capacitados da KWV, e com uma ofi cina central totalmente 
equipada e estruturada com equipamentos de últi ma geração para 
execução dos serviços.

A empresa é capaz de desenvolver calhas deslizantes com per-
feito encaixe e em qualquer medida solicitada pelos clientes. 

O Projeto Vazante Verde está arborizando todos os bairros 
da cidade de Vazante (MG) com plantas nati vas do Cerrado. De-
senvolvida desde 2018, a iniciati va já plantou 843 mudas das 
espécies Angico, Aroeira, Jenipapo, Ipê Amarelo, entre outras. 
A expectati va é que Vazante ganhe 10 mil novas árvores nos 
próximos quatro anos, tornando-se uma das cidades brasileiras 
mais arborizadas e uma das únicas com espécies do bioma do 
Cerrado. A ação é uma parceria entre a Nexa Vazante, o Legado 
Verdes do Cerrado e a Prefeitura Municipal de Vazante.

De acordo com o engenheiro ambiental da Nexa, Benane 
Xavier da Silva, o projeto traz várias vantagens para a comuni-
dade. “As altas temperaturas e a falta de sombra das árvores 
na cidade foram os principais motes para a iniciati va. É notável 
como as árvores são benéfi cas para a população e causam sen-
sação de conforto, principalmente nos dias mais quentes. Além 
disso, elas ajudam na percolação de água para o solo”, explica. 

Para a realização do projeto, a Nexa fornece as mudas e as 
campanhas de educação ambiental. Já a Prefeitura prepara as 
calçadas e os insumos para o planti o. E a população escolhe e 
planta a árvore em frente a sua residência. “Investi r no plan-
ti o dessas árvores é importante para restaurar a fl ora original 
da região. São árvores adaptadas ao clima local e selecionadas 
para o núcleo urbano. Além disso, propiciam a volta dos pás-
saros tí picos para a cidade”, afi rma Fernando Gurgel, Gerente 
Geral da Nexa Vazante.  

O Vazante Verde tem, ainda, o desafi o de promover edu-
cação ambiental e fomentar o senso de propriedade por parte 
da população. A ação propõe a adoção das árvores como parte 
da cidade e, por isso, a ideia é o morador escolher e plantar a 
sua árvore, dentre as disponibilizadas no projeto. A iniciati va é 
integrada ao Programa de Educação Ambiental (PEA) e ao Pro-
grama de Voluntariado “Somos Todos”, ambos da Nexa.

Pioneira no ramo de desenvolvimento de peças, a KWV está 
preparada para desenvolver qualquer parte para jumbo e perfu-

Desenvolvimento de peças sob medida para equipamentos

Iniciativa da Nexa prevê o plantio de mais de 10 mil árvores até 2023
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Iniciativa da Nexa prevê o plantio de mais de 10 mil árvores até 2023

O sensoriamento remoto é uma ferramenta poderosa que 
auxilia na identificação de novos alvos de prospecção mineral. 
As imagens de satélite podem ser utilizadas para a localização de 
jazidas minerais, reduzindo custos de prospecção e facilitando a 
indicação de alvos de perfuração.

Os satélites modernos possuem resoluções capazes de iden-
tificar alvos para prospecção mineral utilizando a refletância dos 
minerais. Tal característica dos minerais tornam possível a identifi-
cação de zonas de alteração hidrotermal e concentrações anôma-
las, possibilitando o sensoriamento remoto.

O uso de imagens multiespectrais registradas por satélites têm-
-se mostrado como uma valiosa técnica para a extração dos dados 
destinados às várias aplicações de pesquisa de recursos naturais.

Assim, a prospecção de campo com base em mapas geológicos 
e sondagem física do solo, já não são a única alternativa para a 
localização de jazidas minerais no planeta.

A evolução da capacidade de processamento dos computado-
res, aliados a evolução dos sensores remotos, permitem a criação 
de modelos em ambiente SIG (Sistemas de Informações Geográfi-
cas) capazes de localizar com precisão alvos de interesse geológico. 
O processamento das imagens na exploração mineral é de suma 
importância principalmente na etapa de prospecção, mas também 
nas fases seguintes de modelagem dos depósitos.O processamen-
to de imagem, faz parte do cotidiano das empresas de exploração 
mineral por ser um excelente filtro de áreas potencialmente mine-
ralizáveis. As imagens de satélite auxiliam na atuação de geólogos 
e engenheiros que trabalham no segmento de mineração, sendo 
uma excelente ferramenta de apoio, que reduz o tempo e o custo 
financeiro na identificação de ocorrências minerais, localização de 
vias e planejamento de infraestrutura para a exploração mineral.

Os diversos tipos de sensores hoje disponíveis possibilitam a 
criação de MDE (Modelos Digitais de Elevação), mapeamento de 
estruturas geológicas, confecção de mapas pré-campo, identifica-
ção das formas de relevo e planejamento logístico. 

A assinatura espectral é a característica de cada mineral refle-
tir ou absorver a luz solar e podem ser registradas por sensores 
aerotransportados ou em órbita. Com o auxílio das diversas biblio-
tecas de assinaturas espectrais é possível identificar áreas anôma-
las de concentração de minerais ou grupos de minerais. Com base 
nessa técnica é possível reconhecer mudanças composicionais nos 

terrenos através da refletância dos minerais e da vegetação. 
Essa tecnologia moderna possui a capacidade de reconhecer 

diversos tipos de jazidas minerais através de técnicas de modela-
gem estatística. 

Através de equações matemáticas, é possível discriminar re-
giões enriquecidas em ferro, zinco, estanho e vários outros metais 
que podem se concentrar na superfície do terreno por causa do 
intemperismo, apresentando depósitos reais destas substâncias 
tanto em superfície quanto no subsolo.

Tratando-se de diferentes comprimentos de ondas, a confec-
ção de mapas é capaz de caracterizar os diferentes minerais de 
alteração relacionados a depósitos profundos, possibilitando as-
sim o traçado de vetores, destas zonas de alteração, apontando as 
informações para os corpos mineralizados.

Também é possível utilizar dados geofísicos obtidos através de 
levantamentos aéreos complementando as informações prove-
nientes dos satélites. Os produtos gerados a partir de levantamen-
tos gravimétricos, de emissão de radiação (gama espectrometria) 
e magnéticos são tão amplamente usados quanto os dados ante-
riores e quase sempre são a prova de que há ou não um corpo 
possivelmente mineralizado na área.

Com o desenvolvimento do software Mineral Scan Pro I (MSPI) 
da Minesat, é possível relacionar certos tipos de cobertura vegetal 
com a presença de determinados minerais. Portanto, as identifica-
ções dos minerais de algumas jazidas estão associadas a anoma-
lias do solo e é possível que tais anomalias se reflitam no tipo de 
cobertura vegetal.

O software MSPI realiza um processamento dos dados obti-
dos por um conjunto de satélites que utilizam ângulos diversos na 
captura de imagens, possibilitando a identificação da assinatura 
espectral de íons e variação dos pixels para posterior análise, po-
dendo localizar novas jazidas minerais de forma remota.

As imagens recebidas dos satélites, também beneficia a geólo-
gos, cientistas e gerentes de exploração, permitindo a interpreta-
ção do comprimento de ondas através de Infravermelho próximo, 
infravermelho de ondas curtas e infravermelho termal na iden-
tificação da diferença de características estruturais na superfície 
terrestre que não podem ser vistos pelo olho humano. O software 
MSPI atribui a cada mineral uma fórmula molecular específica, que 
resulta na localização de ocorrências minerais com precisão.

Sensoriamento remoto na descoberta de jazidas

minhões), motivo que a faz ser referência em qualidade, organização, 
segurança, modernidade e domínio técnico.

 Agilidade, simplicidade, planejamento e eficiência são as quali-
dades que nortearam a empresa desde os primeiros passos em 1999, 
que aliadas à experiência, relacionamento de mercado e vocação 
em prestar bons serviços, possibilitaram o crescimento da empresa. 
Atualmente, são mais de 1.200 funcionários diretos, qualificados e ca-
pacitados para entender a real necessidade do cliente e, a partir daí, 
apresentar as melhores soluções com segurança, qualidade e cons-
ciência ambiental em todos os processos.

Sempre inovando e com investimentos constantes em capa-
citação e tecnologias de ponta, a Skava-Minas oferece ao mercado 
soluções e equipamentos das melhores marcas. Certificada na ISO 
9001:2015, é referência de qualidade e organização, aplicando as 
boas práticas em todas as áreas da corporação.

Há 20 anos a Skava-Minas vem construindo sua história no mer-
cado mineiro e nacional. De lá para cá, aprimorou processos e cresceu 
como empresa. Hoje, orgulha-se em oferecer as melhores soluções 
em serviços para todos os tipos de obra de infraestrutura, mineração, 
terraplanagem e locação de equipamentos pesados (máquinas e ca-

Referência em obras para mineração



A CDE está 
pronta para revo-
lucionar o setor de 
processo de mate-
riais por via úmida, 
mais uma vez, com 
o lançamento da 
nova solução de 
processamento de 
materiais por via 
úmida de sua linha 
Combo “todo em 
um” na Conex-
po, em março de 
2020.

 A Combo patenteada – a primeira planta de processamento de 
materiais por via úmida “todo em um” do mundo – foi apresentada 
na Europa na feira bauma em abril de 2019. Ela foi a primeira solu-
ção de processamento de materiais por via úmida e gerenciamento 
de água totalmente integrada e modular de materiais prontos para a 
operação de lavagem e benefi ciamento mineral.

 O modelo mais recente da linha Combo terá vários recursos avan-
çados que serão revelados em breve e que foram especifi camente 
projetados para possibilitar aos operadores das Américas o aprovei-
tamento de novas oportunidades.

 O novo e avançado Combo tem inúmeras aplicações e auxiliará 
os operadores de minas a ampliar a vida úti l de suas reservas, maxi-
mizando a qualidade e o valor de minérios de baixa qualidade, mini-
mizando o desperdício ao mesmo tempo. Quando combinado com 
outro equipamento de depuração e separação por gravidade na linha 
de produtos da CDE, o Combo também desempenha uma função im-
portante em uma oferta geral de processo de benefi ciamento.

 O gerenciamento integrado de água oferece maior economia em 
efi ciência, promovendo um retorno mais rápido do investi mento já 
que o Combo representa uma solução “todo em um” para gerenciar o 

A FRX Service é 
um Centro de Carac-
terização indepen-
dente, especializado 
na pesquisa e na rea-
lização de testes nas 
áreas de minerais  e 
materiais industriais. 
Foi criado em 2004 
com o objeti vo de 
prestar serviço a em-

presas brasileiras e estrangeiras voltadas para estas ati vidades.
O Centro tem em seu quadro de funcionários, engenheiros e 

técnicos especializados para atender a diferentes necessidades. São 
empregados testes padronizados e usados equipamentos calibrados 

Fundada em 1984 em Araxá (MG), a Minax consolida-se 
como prestadora de serviços de operações de minas, transpor-
tes rodoviários e construções pesadas, visando atender as de-
mandas e exigências do mercado.

A empresa presta serviços de alta qualidade, comprome-
tendo-se principalmente com a segurança de colaboradores e 
meio ambiente. Além disso, busca continuamente a capacita-
ção de equipes e a evolução tecnológica dos seus equipamen-
tos, garantindo a alta produtividade e redução dos custos para 

lodo de resíduos e maximizar a recuperação de água, enquanto a inte-
gração da tecnologia patenteada de desaguamento Infi nity ScreensT 
da CDE possibilitará a redução do depósito de resíduos, devido à ma-
ximização de recursos de armazenamento a seco.

 As tecnologias pioneiras de processamento de materiais por via 
úmida da CDE possibilitam maior efi ciência de produção, aumentan-
do o rendimento e maximizando o lucro por tonelada, com rápido 
retorno do investi mento. Sua história no setor de processamento de 
materiais por via úmida é representati va, com projetos de vanguarda 
em lavagem de ferro, diamante, fosfato e ouro em todo o mundo. 

 A separação e o desaguamento incomparáveis de partí culas fi nas 
maximizam o rendimento com menos de 15% de teor de umidade, 
criando imediatamente um fl uxo constante de receitas para ditar o 
mais alto preço possível de mercado.

 Aumentando a rentabilidade, a tecnologia de processamento de 
materiais por via úmida da CDE, inclusive sua linha patenteada Com-
bo, proporciona uma economia signifi cati va em efi ciência. 

 O menor consumo de energia, complementado pelo tratamento 
e gerenciamento de água que são líderes do setor possibilitam aos 
clientes uma quase total independência do suprimento de água, com 
até 90% da água do processo reciclada para reuti lização imediata no 
sistema - ideal para locais com recursos limitados ou para as que te-
nham legislação ambiental em vigor ou aguardando aprovação, como 
por exemplo a gestão de resíduos. A garanti a do tempo de funcio-
namento e da produti vidade ideais da planta CDE possibilita que ela 
processe volumes mais altos de material de alimentação para acelerar 
o retorno do investi mento.

 E, mais importante, o Combo é portáti l e incorpora todos os cinco 
processos essenciais - alimentação, dimensionamento, lavagem, ar-
mazenamento e gerenciamento completo e integrado da água - em 
um só chassi compacto e modular. Com um espaço ocupado reduzido 
de 30%, comparado com as instalações tradicionais, esta máquina re-
quer menos requisitos com despesas de construção e planejamento. 
Os clientes não necessitam investi r em novo equipamento se transfe-
rirem suas operações para outro local.

na caracterização dos minerais e materiais. Novos métodos de testes 
estão em contí nuo desenvolvimento e para melhorar o desempenho 
iniciou-se o processo de implantação da certi fi cação da ISO-17025.

A empresa segue rígidos padrões de qualidade, que geram resul-
tados confi áveis a custos extremamente competi ti vos. Os resultados 
dos testes são enviados aos clientes de forma rápida e segura, e um 
completo relatório é preparado, descrevendo o procedimento do tes-
te e os resultados encontrados. Conhecer a FRX Service é surpreen-
der-se com a sua qualidade, obter um atendimento diferenciado, cus-
tos competi ti vos e resultados extremamente confi áveis. 

Há 15 anos oferecendo serviços de qualidade com resultados 
extremamente confi áveis, incluindo análises mineralógicas por 
difração de raio-x; análises químicas de minerais e materiais por 
diversas metodologias; análises de solos e ferti lizantes; e análises 
fí sico-químicas.

as operações.
Entre os trabalhos desenvolvidos pela Minax estão opera-

ção de mina (escavação, carga, transporte de minério/estéril e 
infraestrutura); terraplanagens em geral (barragens de rejeito, 
alteamentos de barragens, pátios, células etc.); obras de in-
fraestrutura (rodovias, ferrovias e saneamento); movimenta-
ção de materiais em usinas e portos; locação de equipamentos 
(caminhões fora de estrada e máquinas pesadas); locação de 
veículos e transportes rodoviários de cargas.

Inovação em processsamento de materiais

Serviços de análise mineralógica

Especializada em operação de mina
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Além da proibição da utilização do método denominado “a 
montante”, onde os maciços de alteamento se apoiam sobre o 
próprio rejeito ou sedimento previamente lançado e deposita-
do, a Agência Nacional de Mineração (ANM) estabeleceu novas 
medidas regulatórias para barragens de mineração com DPA 
Alto, independente dos demais pontos abordados previamente 
na Portaria Nº 70.389, de 17 de maio de 2017.

Adicionalmente, a obrigatoriedade de um sistema de mo-
nitoramento integral (24/7) nestas barragens, um fator impor-
tante foi inserido: a necessidade de que estes sistemas sejam 
capazes de detectar deformações e deslocamentos. O prazo 
para implementação do monitoramento em tempo real e em 
período integral nas barragens de mineração de dano potencial 
associado alto é até o dia 15 de dezembro de 2020.

A importância de monitorar e conhecer a estrutura dos bar-
ramentos vai além da obrigatoriedade de adequação e passa 
pela garantia da estabilidade e segurança, além de evitar riscos 
ambientais e socioeconômicos. A partir do histórico e cruza-
mento de dados confiáveis, é possível entender o comporta-
mento das estruturas, definir tendências e tomar decisões cru-

A Mineração Maracá realizou em sua planta em Alto Ho-
rizonte (MG), em 2018, testes em flotação de bancada na 
alimentação das roughers, que demonstraram que há pelo 
menos mais 2% disponíveis para melhoria de recuperação do 
concentrado de cobre. Foi verificado que as células rougher 
são rotineiramente puxadas mais lentamente do que pode-
riam ser, limitadas pela capacidade do bombeamento da re-
moagem. 

O tempo de residência da rougher era de apenas 13 mi-
nutos. Mesmo que o minério de Mineração Maracá seja de 
flotação rápida, esse é um tempo de residência muito baixo 
para os padrões da indústria.

Para obter este aumento de recuperação de cobre dispo-
nível de mais 2%, a Mineração Maracá está implementando 
uma solução em duas etapas. O primeiro passo é eliminar o 
gargalo do estágio de bombeamento da remoagem. Isso pode 
ser feito desviando o fluxo da recirculação (rejeitos da coluna 

ciais, que senão capazes de corrigir um problema, ou ao menos 
evitar perda de vidas e diminuir impactos socioeconômicos e 
ambientais consideravelmente. 

Pensando nesses fatores, sistemas de monitoramento por 
deslocamento vem se mostrando imprescindíveis dentro de 
todo o conjunto de instrumentação aplicado ao uma barragem.

A Hexagon é líder mundial em soluções autônomas, de sen-
sores e softwares. Emprega dados para impulsionar a eficiên-
cia, produtividade e qualidade em aplicações industriais, de 
manufatura, infraestrutura, segurança e mobilidade.

No universo do monitoramento de estabilidade de estru-
turas, a Leica Geosystems e a IDS Georadar, integrantes da 
Hexagon Geosystems, são conhecidas pela confiabilidade e 
eficiência de seus radares interferométricos, estações totais de 
monitoramento e receptores GNSS. O grupo possui 200 anos de 
atuação no setor de medições precisas e já atua com sistemas 
de monitoramento automáticos de deformação a mais de 30 
anos.

Apresenta também soluções customizadas e integradas, 
como o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Este possui benefícios, como: menor custo operacional por área 
de cobertura, sistema de alertas automáticos e parametrizáveis 
e análises de curto, médio e longo prazos.

A Hexagon lançou também este ano o HxGN Geomonitoring 
Hub, uma solução completa e definitiva para análise integra-
da de sensores geodésicos e geotécnicos. E o Rockspot, que se 
trata de um radar que permite a detecção e alarme de objetos 
em movimento, como blocos de rocha, deslizamentos ou rom-
pimento de estruturas, por exemplo.

Estas são algumas das inovações que Hexagon continua a 
trazer para que, cada vez mais, seja possível aumentar a segu-
rança e lucratividade de operações de mineração, com eficácia 
e simplicidade.

de flotação) ao redor do circuito de remoagem e direcionan-
do para a alimentação de flotação scalper cleaner. A medida 
exigirá que uma bomba seja instalada nos rejeitos da coluna.

Para confirmar os ganhos de recuperação estimados, a 
Mineração Maracá realizou testes em planta piloto que de-
monstraram boas recuperações para os minérios testados.

Como resultado dos testes em planta piloto, ficou de-
finido o segundo passo, que seria melhorar a recuperação 
da rougher, através de uma das duas opções: adicionar no-
vas células de tecnologia woodgrove antes da alimentação 
do circuito rougher e produzir um concentrado que seja 
alto o suficiente no teor de cobre para by-passar o circuito 
das células cleaners, indo diretamente para o concentrado 
final, como exemplo de uma rougher scalper; ou adicionar 
novas células woodgrove ao final dos scavengers existentes, 
enviando esse concentrado para o circuito cleaner scalper 
(através da remoagem).

Monitoramento de deformações e deslocamentos. Como se adequar?

Mineração Maracá implanta solução para recuperar mais cobre
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A Itaquareia, 
um dos maiores 
produtores do es-
tado de São Pau-
lo, explora a areia 
em cava. A meta 
da mineradora 
era benefi ciar o 
grande estoque 
de pedrisco e 
areia grossa acu-
mulados em seu 
processo. A solu-

ção encontrada foi adotar o britador de rolos HRC 800, da Metso. 
A empresa já ti nha outro equipamento da mesma família, o HRC 

8. Portanto estava familiarizada com a tecnologia. Com o novo HRC 
800, a Itaquareia aumentou sua produção em 30%, melhorando o 
formato do grão. Além do mercado tradicional de concreteiras – que 
trabalha com areias fi nas – a mineradora ingressou no nicho de areias 
especiais usadas em fi ltros. As modifi cações também incluíram um 
design mais compacto no processamento e o uso de transportadores 
de correias em substi tuição aos caminhões dentro da cava.

Na Calwer Mineração, de Santa Catarina, a mudança envolveu o 
novo britador MX3, que foi um dos primeiros no mundo a ser comer-
cializado. A máquina substi tuiu um britador do ti po VSI, com produ-
ção de 30 t/h de areia industrial, mas com alta demanda de energia e 
uso de água no processo, embora entregasse uma areia com a cubici-
dade aprovada pelo mercado.

A Mineração Vale Verde (MVV) está localizada na região central de 
Alagoas, entre os municípios de Craíbas e Arapiraca, com proposito de 
operar planta de benefi ciamento de cobre. Em 2009 a MVV adquiriu 
de uma família de agricultores a Fazenda Uruçu.

A propriedade foi transformada em Centro de Educação Ambien-
tal, que a parti r daí seus objeti vos foram direcionados a um escopo tri-
dimensional: Educação Ambiental, Sustentabilidade e Apoio aos Planos 
de Controle Ambiental da MVV. Atendendo a este últi mo, no mesmo 
ano foi construído o primeiro viveiro de mudas nati vas do bioma caati n-
ga, para atender a demanda de refl orestamento em suas áreas.

O presente trabalho tem por objeti vo apresentar os resultados eco-
nômicos e outros, obti dos pela substi tuição de sacolas plásti cas com 
capacidade de 2,6 litros de substrato, por tubetes plásti cos com capaci-
dade de 290 ml de substrato.

Até 2018 o viveiro da MVV produzia mudas nati vas em sacolas plás-
ti cas de polieti leno com volume de 2,6 litros de substrato, em viveiro 
ti po capela, envolto de tela sombrite com redução de 50% de incidência 
de luz, com 168 m² havia espaço para 4.000 unidades.

Haviam três viveiros, o que permiti a produção total de 12.000 
unidades a cada seis meses (tempo médio necessário de produção), 
totalizando 24.000 unidades ao ano. O substrato uti lizado era oriundo 
de áreas férteis remanescentes de agricultura, localizadas a 10 km do 
viveiro. O sistema de irrigação uti lizado é micro aspersão, que funciona 
por gravidade, impulsionado por uma caixa de 5.000 litros localizada a 9 

Quando assunto é confi abilidade, redução de custos e maior pro-
duti vidade, a Aderco pode ajudar a conseguir estes resultados. Através 
de Plano de Tratamento e Redução de Custo com Combustí veis, a em-
presa acompanha e oferece o suporte técnico necessário para a obten-
ção dos resultados.

A equipe da Aderco está preparada para atender em todo território 
nacional, realizando análises em campo e identi fi cando as ações neces-
sárias para reverter o desperdício de insumos e demais itens relacio-
nados ao consumo de combustí vel de frota, tratando o combustí vel a 
parti r dos tanques de armazenamento.

A substi tuição dobrou a produção para 60 t/h, sem o aumento da 
potência instalada. Ao mesmo tempo em que manteve a cubicidade 
da areia, o MX3 eliminou a necessidade de água e ampliou o tempo 
de troca dos materiais de desgaste e da própria manutenção. A eco-
nomia de 10 horas diárias – hoje o equipamento não precisa operar 
24 horas – pagou o investi mento no britador.

Outro projeto importante foi no Grupo Fortaleza, de Goiás, cuja 
unidade de Mineiros, da sua subsidiária Britaminas, é a primeira to-
talmente dedicada à produção de remineralizadores de solo, ou seja, 
minerais processados para uso na agroindústria, complementando os 
ferti lizantes. 

Diferentemente de outras pedreiras, a Britaminas projetou a 
unidade para o fornecimento de remineralizadores como produtos 
principais e não como subprodutos de uma planta de britagem con-
vencional. Em vez de adotar um moinho de martelos para processar 
o basalto da unidade de Mineiros, a mineradora optou pelo HRC 8, 
também uti lizado pela Itaquareia.

O equipamento permiti u que a produção da planta atendesse a 
granulometria exigidas nas normas que especifi cam a remineraliza-
ção. Com a mesma potência de 200 HP de um moinho de martelos, a 
Britaminas consegue produzir 30 vezes mais.

Atuante no agronegócio, o Grupo Emal, do Mato Grosso, tam-
bém investi u em tecnologia para oti mizar sua planta de produção de 
calcário agrícola de Itaipu, uma das quatro da empresa. Desde o ano 
passado a empresa melhorou o peneiramento, o que resultou num 
aumento de 14,8% na produção da moagem, que era o gargalo do pro-
cesso. Para aumentar ainda mais a capacidade, a empresa adquiriu um 
britador primário Metso C120 que está em fase de implantação.

m de altura. Diariamente, o consumo para irrigação dos três viveiros era 
de 3.000 litros de água. Após verifi cado a necessidade de mudas para 
atendimento das demandas foi verifi cado a necessidade de 12 viveiros 
o que demandava a construção de mais nove viveiros.

Foi implantado em meados de 2018 o sistema de culti vo de mudas 
em tubetes plásti co com capacidade de 290 ml de substrato, uti lizando 
os mesmos viveiros existentes, com pequenas adaptações que consisti u 
na simples construção de bancadas em madeira com arame galvaniza-
do para armazenamento das mudas. Em cada viveiro foram distribuídas 
três bancadas.

Dessa forma, foi possível aumentar a efi ciência produti va dos vivei-
ros. A capacidade com sacolas outrora de 4.000 unidades em 168 m², 
passou para 14.000 unidades ao uti lizar o sistema de tubetes, totalizan-
do 84.000 mudas nos três viveiros apresentados.

Diante das informações apresentadas entende-se que o projeto de 
adaptação do viveiro de mudas da MVV foi efi ciente e reduziu de fato os 
custos de produção de mudas, pois o custo de produção uti lizando saco-
las era de R$ 0,70, mas com a adaptação dos viveiros foi reduzido para R$ 
0,29, já considerando os custos de depreciação dos materiais, que tem 
vida úti l de 10 anos, representando uma economia de mais de 59%. 

Outro ponto a observar foi a economia com água, pois para pro-
dução das 84.000 mudas seriam necessários 12 viveiros de 168 m². No 
sistema em tubetes apenas três viveiros foram capazes de suportar a 
produti vidade necessária, reduzindo de 2.880 m³ para 720 m² ao ano. 

O protocolo de atuação foi elaborado por uma equipe de engenhei-
ros dedicados que observam cases de sucesso nos mais de 35 países 
que a Aderco atua.

A empresa está nesta missão desde 1981, e no Brasil desde 2004. 
Hoje, a companhia atende grandes consumidores de combustí veis nos 
segmentos naval, mineração, transporte terrestre, usinas de geração 
de energia, industrias, agroindustrias, produtores rurais, cooperati vas, 
entre outros. 

Também através do aplicati vo Aderco, os clientes podem acompa-
nhar online a evolução do trabalho na frota sem custo adicional.

Produtores se reinventam para superar a crise

Vale Verde aumenta efi ciência produtiva de viveiro para refl orestamento

Maior produtividade no combustível





Conheça a solução em aço inox para a mineração

• Vagão de carga ferroviário

• Equipamento para beneficiamento e transporte

• Peneiras, chutes, lavadores e chapas expandidas

• Equipamentos de uso geral

• Aumento da vida útil e da 

confiabilidade dos equipamentos

• Redução de custos e paradas para 

manutenção

• Menos agarramento de material

• Mais facilidade de limpeza

• Aumento da produtividade

BENEFÍCIOS DO ENDUR

APLICAÇÕES NA MINERAÇÃO

CONSULTE A APERAM PARA MAIS INFORMAÇÕES:
brasil.aperam.com/endur
comercial.south-america@aperam.com
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