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ED I TOR I A L

Workshop tem recorde com

O X Workshop Opex 2019 de Redução de Custos na
Mina e na Planta, promovido pela revista Minérios & Minerales em Belo Horizonte (MG), teve recorde de público e
palestras: foram 500 profissionais para acompanhar 54
apresentações de mineradoras e outras empresas dos diversos segmentos da cadeia de mineração.
São dez edições do evento. O primeiro nasceu em um
período difícil da mineração, quando a crise global alcançava o auge e os preços dos metais e commodities na década passada desabaram.
Nesse tempo, o evento consolidou-se como espaço dedicado aos programas de redução de custos implementados em todo o País, com intercâmbio franco de experiências de sucesso, e ponto de encontro anual dos
profissionais de mineração formados em escolas tradicionais de Ouro Preto, São Paulo e outras.
Além das palestras técnicas, ocorreu esse ano pela primeira vez o painel “Novos Investimentos na Mineração”,
onde mineradoras importantes mostraram novos projetos
e como a filosofia empresarial pode, sim, ser uma poderosa força de competitividade. As palestras da Largo Resources, J. Mendes, Hydro, Aura Minerals, Mineração Vale Verde
e Nexa Resources nessa atividade paralela se mostraram
concorridas.
Outro ponto alto do Workshop Opex 2019 foi a palestra da VLB Engenharia – que trouxe a extensa experiência
da engenharia brasileira em barragens de hidrelétricas,
como lições a inspirar as possíveis medidas para reforço de
barragens de rejeito em situação de risco, tais como instalação de poços de rebaixamento no entorno para captação
das águas provenientes do lençol freático, reduzindo a
contribuição do fluxo vindo das ombreiras; colunas drenantes em meio à praia de rejeitos, de modo a interceptar
lentes de material impermeável comunicando-se com os
rejeitos mais permeáveis, evitando a formação de lençóis
suspensos; barreiras impermeáveis ao longo da seção longitudinal do vale para rebaixamento da linha freática por
meio de perda de carga concentrada nos diafragmas; injeção de geoacrílico (método químico com formação de uma
cortina de material impermeável); e aplicação de reforço
no pé da barragem ou mesmo a construção de nova barragem e ainda diques a jusante para contenção do fluido e
massa de solo em caso de ruptura.
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500

participantes

A empresa ressaltou que todos os modelos podem ter
suas limitações e é preciso, acima de tudo, avaliar as especificidades de cada barragem antes de realizar qualquer
tipo de intervenção na estrutura.
Esse cenário que ronda a mineração por causa dos acidentes com as barragens de rejeito nos remete à época em
que a indústria petroquímica era vista como ameaçadora ao
meio ambiente, como o clássico exemplo da nuvem de poluição que pairava sobre Cubatão, em São Paulo. Mas a indústria local investiu em tecnologias durante anos, superou
essa fase e se enquadrou na legislação ambiental vigente.
Outro exemplo notório é o agronegócio, cujas culturas
obrigatoriamente precisam ocupar terras onde antes havia
vegetação nativa e florestas. Mas a sociedade pesou os
pros e contras do agronegócio em termos de geração de
renda, empregos, atividade econômica e preservação ambiental - e o mantém há décadas como uma das locomotivas da economia brasileira!
Propomos aqui esse desafio à indústria da mineração
de reconstruir sua imagem pública como atividade essencial à qualidade de vida da sociedade moderna, assim
como o foi desde a Idade de Pedra, do Cobre e do Ferro.
Para tanto, ela precisa assumir sua responsabilidade perante a população que vive nas regiões de influência de
suas minas e plantas, redobrar as atividades de preservação ambiental, restauro das áreas mineradas, consolidar o
apoio aos projetos comunitários, e outros programas afins.
Enfim, atestar - dia após dia - que a mineração pode
ser amigável ao homem.

Workshop OPEX 2020 e XXII Prêmio

Já tem data o XI Workshop Opex de Redução de Custos na
Mina e na Planta, a ser realizado novamente em Belo Horizonte (MG). Serão nos dias 5 e 6 de maio de 2020. A revista Minérios & Minerales informa que já estão também
abertas as inscrições do XXII Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica, com encerramento previsto
para 14 de novembro de 2019, quando o júri independente
formado pelo engenheiro José Mendes Mizael de Souza e
os professores Arthur Pinto Chaves, Rotênio Castelo Chaves Filho e Maurício Guimarães Bergerman começam a
avaliar os trabalhos.

COL U N A

D O

G E ÓLOG O

Calcário agrícola – déficit potencial
de 49 milhões t/ano

Agência Nacional de Mineração registra
110 minas ativas de calcário no país; Abracal informa
produção de15 milhões em 2016

Vitor Mirim*

Foi na década de 1940 (pós-guerra) que se inicia a modernização de
processos agrícolas e, por volta de
1960, surge o termo “Revolução
Verde”, que se traduz por aumento
de produtividade agrícola com utilização de sementes modificadas,
fertilizantes químicos, pesticidas e
máquinas (em outras palavras:
agronegócio). Nesse período de pesquisas e desenvolvimento, destaca-se os resultados de Norman Borlaug, um engenheiro agrônomo americano que desenvolveu as primeiras
sementes modificadas de milho e trigo resistentes a pragas
no México (com suporte financeiro da Fundação Rockfeller).
Foi nesse ano que o governo militar brasileiro implantou a
Embrapa para desenvolver técnicas agrícolas, visando utilizar
as áreas do cerrado brasileiro para a produção de grãos com
foco no mercado externo.
A ideia por traz do agronegócio é muito bonita: “produzir mais alimento por unidade de área plantada”. Isso poupa
o meio ambiente e mata a fome de mais gente. O desafio é
equilibrar produção e ecossistemas implementando-se rotinas para produção de alimentos socialmente sustentáveis.
Esse é um assunto estratégico e, por sua importância,
deve ser enfrentado com sabedoria porque a população precisa se alimentar (comendo bem ou mal). Se a população no
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planeta, hoje, beira a 8 bilhões (seremos 10 bilhões em 2050
segundo projeções da ONU) e, admitindo-se que o consumo
médio de alimento/dia por pessoa seja de 1 Kg, então, amanhã, o planeta deverá produzir 8 bilhões de toneladas de alimento para atender a essa demanda.
Porque o bioma cerrado é tão importante nesse cenário e, também, qual é a função do calcário agrícola
nesse contexto? Os solos dos cerrados são caracteristicamente ácidos (pH < 6) e esse parâmetro afeta a disponibilidade de nutrientes importantes para o desenvolvimento
de culturas.
A faixa de pH de solo adequada para a maioria das culturas fica no intervalo entre 6 e 6,5. Como se observa, alumínio,
ferro, cobre, manganês e zinco tendem a diminuir sua disponibilidade na medida em que o pH do solo aumenta (diminui
a acidez) e, por outro lado, a disponibilidade do fósforo percorre caminho inverso.
A utilização de calcário (calagem) eleva o pH do solo (diminui a acidez), promovendo uma diminuição na disponibilidade de alumínio (Al+3) e um aumento na disponibilidade
do fósforo (aplicados com adubação NPK), o que significa
melhor produtividade agrícola.
O tipo de calcário (calcítico ou dolomítico) a ser utilizado
é determinado por resultados de análises geoquímicas de
solo. Porém, independentemente do tipo de calcário a ser
utilizado, os parâmetros essenciais a serem considerados são
(i) o Poder de Neutralização (PN) que deve ser superior a
80% e (ii) a granulometria do produto que deve estar entre
100 e 400 mesh.
A Figura 2 informa a distribuição do Bioma Cerrado no
Brasil (com área total de 218,6 milhões de hectares), com
destaque para as fronteiras agrícolas do Centro-Oeste (99,6
milhões de hectares) e Matopiba (73,5 milhões de hectares),
conforme dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

COL U N A

D O

G E ÓLOG O

No contexto das fronteiras agrícolas, uma tentativa de
estimar áreas de cerrado desmatadas - utilizando-se imagens de satélite integradas com dados de topografia (modelo digital de terreno) em ambiente GIS - permite projeções (conservadoras) totalizando 63,9 milhões de
hectares, sendo (i) fronteira agrícola do Centro-Oeste com
área de cerrado desmatado estimada de 49,8 milhões de
hectares, e (ii) fronteira agrícola do Matopiba com área de
cerrado desmatado estimada em 14,1 milhões hectares.
A Abracal (Associação Brasileira dos Produtores de Calcário
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Agrícola), num cenário de baixo consumo, recomenda a aplicação de 1 a 1,5 t/ano de calcário (por hectare) para correção/manutenção de solos do cerrado ocupados pelo agronegócio, o
Produção de Calcário Agrícola por Estado ( 2016) / x 1000t
Centro- Oeste

Matopiba

GO

DF

MT

MS

MA

TO

PI

BA

3.861,8

284,5

5.302,5

2.422,5

118,5

2.233,7

210,3

615,0

11.871,3

3.177,5

Total
15.048,8

Fonte dados: MAPA ( Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) / ABRACAL

que representa estimativas preliminares de demanda de calcário agrícola entre 63,9 e 95,8
milhões de t/ano.
Dados publicados pela Abracal-Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento), a produção de calcário agrícola em 2016 foi de 15 milhões t.
Se esses dados são aceitáveis, existem demandas de calcário agrícola da ordem de 64 milhões t/ano (com base nas estimativas de áreas de cerrado desmatado e a recomendação da Abracal para aplicação de 1 t de calcário agrícola por
hectare/ano). Por outro lado, se a produção de calcário agrícola contabilizada
pela Abracal (2016) é de 15 milhões t, então, há um déficit potencializado de calcário agrícola da ordem de 49 milhões t/ano.
Existem terrenos geológicos prospectivos (nas fronteiras do agronegócio) para
justificar decisões de investimentos em programas de exploração orientados para
rastrear calcário agrícola com chance de sucesso?
A Figura 3 indica algumas sugestões.

Uma análise de dados disponibilizados pelo SIGMINE/ANM (ex-DNPM) revela:
(i) 63 minas ativas de calcário no Regime de Concessão de Lavra e (ii) 47 minas
ativas de calcário no Regime de Licenciamento.
Não é muito difícil perceber que uma grande oportunidade está passando por
debaixo de nosso nariz e um bom sinal disso é uma notícia publicada pela revista
O Empreiteiro com a informação: “Votorantim Cimentos investe R$ 200 mi em
calcário agrícola” (https://revistaoe.com.br/votorantim-cimentos-investe/).
Oportunidades à vista para grandes e pequenos empreendedores que tenham
times de exploração treinados e comprometidos com a qualidade das informações, para embasar decisões de investimento.
*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração

Pessoas,
nosso maior
patrimônio!

Um reconhecimento
da J. Mendes à equipe
envolvida na conquista
do Prêmio de Excelência
da Indústria, na categoria
de Segurança. Essa
conquista é de vocês!

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
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Yara conclui planta química até dezembro em Serra do Salitre (MG)

No Complexo, do lado esquerdo encontra-se a área de emplilhamento de minério; no lado direito, a unidade
de beneficiamento e, imediatamente ao fundo, a área onde a planta química está sendo instalada
Augusto Diniz - Serra do Salitre (MG)
O Complexo Minero-Industrial de Serra do Salitre do
grupo norueguês Yara, no município mineiro de mesmo
nome, está na segunda fase de construção, que se refere à
planta química, com cerca de 30% de avanço. Ela completa
a cadeia de produção de fertilizantes fosfatados no local.
A fase primária do projeto já está em operação há um
ano por meio da extração e beneficiamento de rocha fosfática. O investimento total do projeto é de R$ 2,6 bilhões.
O empreendimento da Yara inclui mina, unidade de beneficiamento (fase 1) e área de produção (fase 2). É a primeira planta integrada do grupo no país – antes, o projeto
pertencia à empresa brasileira Galvani, que teve processo
de aquisição total pela Yara concluído no ano passado.
As capacidades de produção, somadas as operações
das plantas de tratamento mineral e química, serão de 1,2
milhão de t/ano de concentrado fosfático; 1 milhão de t/
ano de ácido sulfúrico; 250 mil t/ano de ácido fosfórico e
900 mil t/ano de fertilizantes granulados.
A expectativa é que até o final de 2019 seja concluída a
planta química no complexo. A partir disso, a planta estará
em condições de iniciar o processo de pré-operação para
ingressar em operação assistida e, em seguida, começar a
operação comercial.
De acordo com Gustavo Horbach, diretor de Projetos da
Yara, a operação deve começar no primeiro trimestre de 2020,
com ramp up até 2021. Ele explica que o complexo irá atender
o setor agrícola que tem alta taxa de importação de fertilizantes. “O país diminuirá essa dependência”, afirma.
Os principais equipamentos que estão sendo instalados na fase 2 do complexo, chamada de química, envolvem moinhos, peneiras, trocadores de calor, tanques, reatores, torres de absorção, torres de lavagem de gases,
torres de resfriamento, granuladores, secadores, fornalhas,
transportadores de correia, bombas de polpa/água/vácuo,
ciclones, tubos geradores e caldeiras.
O engenheiro explica que os equipamentos mais complexos se destinam à produção de ácido fosfórico porque
exigem revestimento de vários tipos.
“Para se ter uma ideia de como os trabalhos na fase 2
são desafiadores, a fase 1, de beneficiamento, consumiu
700 t de tubulação. Agora, na fase 2, são 3 mil t de tubula-

10 |

JUNHO / JULHO 2019

ção”, conta.
Atualmente, a área de produção está em fase de montagem, com quatro vezes mais equipamentos do que na
planta de beneficiamento mineral. O pico das obras ocorre
em agosto próximo, com 3.800 colaboradores.
Há dois galpões (180 mil t/cada) voltados especialmente ao armazenamento de fertilizantes granulados. Eles são
construídos com tecnologia própria e utilizam toras de eucalipto tratado e pré-tensionadas, sobre pilares de concreto.
Esse sistema amplia os vãos e a altura para proporcionar sustentabilidade, economia e rapidez na construção. É
uma solução inovadora desenvolvida com maior espaçamento, para proteger as peças e garantir uma manutenção simplificada das juntas e encaixes galvanizados com a
própria madeira.
Já a construção de um dos silos, feito em concreto armado em formato cônico e com 30 m de profundidade,
tem boa parte do seu volume sob o nível do solo.
O sistema permitirá uma operação totalmente automatizada, com um único ponto de carga e descarga operado
por sensores de nível. O material entrará pela parte superior, em tubos flauta para evitar a segregação, e sairá pelo
fundo, em uma correia transportadora confinada em túnel
enterrado de concreto armado. A solução, além de otimizar a operação, garante estocagem confiável e segura
para o concentrado fosfático.

Colunas de flotação da planta de beneficiamento

Foto: Natanael Souza

FOSFATO

As escavações na lavra ocorrem sem desmonte com explosivos

LAVRA
Na mina, a jazida tem estimados 25 anos inicialmente de
vida. O P2O5 (princípio ativo do fosfato) extraído do mineral
apatita tem teor de 4,7%, mas quando concentrado no beneficiamento este índice vai a 33%, explica Gustavo Horbach.
Na lavra, a rocha é friável, o que não exige desmonte
com explosivos. Escavadeiras fazem diretamente a
escavação da rocha. Há cerca de 3 m de estéril até o minério. Cinco caminhões articulados da Volvo de 30 t e 13 caminhões da Mercedes-Benz de 35 t fazem o transporte do
material. O ROM hoje na mina gira em torno de 3 milhões/t, mas a previsão é que alcance a capacidade total de
12 milhões/t até 2021. A britagem primária é na lavra e um
transportador de correia de 2 km leva o minério
do local à área de empilhamento, ao lado da planta de
beneficiamento.
Na fase 1, de mineração e já em operação, destaca-se
como principais equipamentos: britadores, máquinas
de pátio e correias, moinhos, bombas de polpa, bombas
de água, bomba de vácuo, hidrociclones, colunas de flotação, separadores magnéticos, espessador, filtro esteira
e filtro prensa.
O processamento da rocha fosfórica está sendo feita
hoje na planta industrial da Yara em Paulínia (SP), mas
quando a planta química estiver pronta no complexo em
Serra do Salitre, parte da rocha fosfática será processada
no local.

realizado. A água retida nessa estrutura é reaproveitada no
processo. Gustavo ressalta que o grupo norueguês tem duras regras de compliance e as obras da barragem são fiscalizadas rigorosamente.
A barragem Jacu pode receber um total de 2,4 milhões
de m³ de água e a Sabão 2 tem capacidade de 0,5 milhões
de m³ de água. A barragem Sabão 1, de rejeitos e construída com argila e dreno sobre o terreno original, tem como
capacidade de cota já licenciada 25 milhões de m³.
As duas barragens de água atenderão principalmente a
produção de ácido fosfórico e ácido sulfúrico.
Uma subestação principal com entrada de alta tensão
com 138 MvA atende o complexo e sua dimensão já dá
ideia da escala da planta.
Quando a unidade estiver em plena operação, mais de
1,2 mil trabalhadores atuarão no local, entre próprios e
contratados. A empresa pretende ter boa parte da mão de
obra de operação proveniente dos municípios mineiros de
influência do complexo, que são Serra do Salitre, Patrocínio
e Cruzeiro da Fortaleza – inclusive, a mão de obra já está
sendo treinada.

BARRAGENS
O Complexo Minero-Industrial de Serra do Salitre possui três barragens, sendo duas de água (Jacu e Sabão 2) e
uma de rejeitos (Sabão 1). A barragem de rejeito tem 40 m
de crista, e um alteamento a jusante de 10 m está sendo

Silos construídos com seu volume dentro do solo
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Anglo American divulga seu programa de segurança das barragens

Obras de alteamento a jusante da barragem de rejeitos da planta
Augusto Diniz - Conceição do Mato Dentro (MG)
A Anglo American apresentou seu programa de segurança da barragem de rejeitos e de quatro diques de contenção
de sedimentos, que integram hoje o seu complexo minerário em Conceição do Mato Dentro (MG).
Ricardo Grossi, diretor de Operações da Anglo American,
e Leonardo Leopoldo Gomes, da Gerência de Geotecnia e
Hidrogeologia da mineradora, expuseram as iniciativas existentes em meio às obras da Etapa 3 no complexo, que deverá elevar a produção de minério de ferro à meta final da empresa de 26,5 milhões t/ano - a projeção para esse ano é de
a produção ficar entre 18 e 20 milhões.
As obras da chamada Etapa 3 envolvem o alteamento da
barragem e ampliação dos diques de sedimentos. Ressalta-se
que o sistema de diques e barragens são bacias diferentes.
No caso das obras nas estruturas do barramento, a implantação de piezômetros, indicadores de nível de água e medidor
de vazão para controle e segurança têm sido sistematicamente
empregados. Hoje, na barragem, existem 21 Indicadores de nível de água e dez piezômetros. Além disso, uma estação total
de monitoramento e deslocamento já está instalado ali.
As obras de alteamento da barragem de rejeitos, feitas a
jusante, estão sendo realizadas atualmente em três fases –
hoje se processa a primeira, com aumento em 9 m da estrutura. A barragem é feita em solo e o volume de aterro total
da estrutura alcançará 2,5 milhões m³.
A estrutura existente possui hoje altura máxima na crista
de 40 m, mas o projeto de alteamento dará mais 20 m de altura; até 2027 – há projeto de altear mais 5 m, mas a Anglo
American aguarda novas regras dos órgãos oficiais com relação às barragens para prosseguir os trabalhos.
A água da barragem é 70% reaproveitada no processo.
“A barragem não está sujeita ao fenômeno de liquefação”,
segundo a mineradora. O comprimento da barragem de rejeitos é de 700 m, com capacidade de 55 milhões m³.
A área do reservatório é de 328 ha, com seção de drenagem a jusante, onde segue um córrego. Uma ETA com capacidade de 200 m³/h trata a água proveniente da drenagem
da barragem antes de ser lançada no córrego.

12 |

JUNHO / JULHO 2019

DIQUES
Já com relação aos quatro diques de contenção, para
onde os sedimentos eventualmente são carreados a partir
da lavra, o dique 3, o maior deles, com 15 m de altura máxima e 300 m de extensão, além de indicadores de nível de
água e dez piezômetros, deve receber em breve uma estação total de monitoramento e deslocamento.
Cada dique possui um extravasador de concreto com sistema que permite regular a vazão adequada e obter mínimo
de turvidez no córrego existente.
Na cava existem os sumps nos seus pontos baixos, que
são reservatórios de variados tamanhos onde a água é retida, mas parte segue para a bacia de sedimentos. A empresa
desenvolve projeto para prevenir que a água desça cada vez
mais para a bacia e seja usada na umidificação dos acessos
da mina, a partir da retenção dos sumps.

PROGRAMA DE RELOCAÇÃO
VOLUNTÁRIA DE FAMÍLIAS
Em 2017, a Anglo American desenvolveu o Programa de
Negociação Opcional (PNO) voltado para a relocação de
famílias de quatro comunidades vizinhas ao seu projeto,
caso assim elas a desejem.
O programa, de acordo com a mineradora, foi constituído de forma participativa com essas comunidades, que estão localizadas próximas ao empreendimento – a montante
da barragem - mas fora da Área Diretamente Afetada (ADA)
por ele.
Essa oportunidade também foi assegurada às outras
duas comunidades localizadas a jusante da barragem. Após
o rompimento ocorrido em Brumadinho, a empresa resolveu abrir o diálogo sobre a realocação para mais uma comunidade (localizada a 12 km a jusante da barragem).
O objetivo é oferecer uma alternativa às pessoas que não
querem viver próximas ao empreendimento, informa
a Anglo American.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
CATEGORIA MEIO AMBIENTE

Imerys, “Sistema de aproveitamento de
água pluvial no processo”, de Jorge Almeida
e Mauricio Leão.

CATEGORIA SEGURANÇA

ArcelorMittal Mineração, “Programa Mina
Segura: o sucesso da gestão alinhada às
boas práticas”, de Sebastião Costa Filho,
Juliano Dalla Rosa, Christiano Ferreira,
Leonardo Reis, Maurício Junior de Oliveira,
Gabriel Couto de Abreu, Juliana Cecília Vieira
e Anderson Fernandes.

CATEGORIA GESTÃO

Mineração Rio do Norte, “Projetos de
melhoria de produtividade ajudam na redução
de custo e melhoram resultado financeiro da
empresa frente às crises e ameaças externas”,
de Takehiro Moraes, João Eleutério, Rodrigo
Amorim, Igor Ribeiro e Paulo Roberto.

CATEGORIA MEIO AMBIENTE

Mineração Aurizona, “Produção Agroecológica
integrada e sustentável no território”,
de Jauner Torquato e Guilherme Rajão.

CATEGORIA SEGURANÇA

J. Mendes, “Gestão de risco ergonômico na
jornada de trabalho noturno”, de Giovanny
Laporte de Oliveira, Erik Rimenes Celestino
e Cristiane Ribeiro Coelho.

CATEGORIA GESTÃO

Hydro, “Transformação digital aplicada
ao sistema de gestão de bauxita e alumina
– babs 4.0”, de Israel Oliveira Rocha, Juliana
Soares de Sousa e Rodrigo Martins de Castro.

CATEGORIA MEIO AMBIENTE

Usiminas, “Produção de pellet feed por
flotação com alimentação 100% composta
de rejeitos provenientes de barragem e
pilhas de estoque”, de André Nogueira.

CATEGORIA AUTOMAÇÃO

Ferbasa, “Projeto de automação dos equipamentos estacionários e móveis do subsolo da
mina Ipueira”, de Wanderley Lins de Oliveira,
Wellington Moura de Alcântara,
Homero José Sarmento, Gleyser Átilla Ribeiro,
Ailton José Dias, Carlos Alexandre Carneiro,
Jeir Batista de Jesus e Ricardo de Amorim.

CATEGORIA SONDAGEM

Kinross, “Otimização do processo produtivo
de preparação de amostras de sondagem”,
de Liberalino da Silva Neves, Alvimar Sousa,
Getulio Gomes Junior, Heitor Bittencourt
Baeta e Guilherme Ramos.
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CATEGORIA LAVRA

CSN Mineração, “Utilização de inteligência artificial
para aumento da produtividade de carregamento”,
de Walter Schmidt Felsch Junior, André Cardoso
Joviano, Valdeis de Souza Oliveira, Pablo Rodrigo
Vieira da Cunha, Ricardo Paulo de Almeida
Domingos, Éder Flavio de Araújo Costa e Carlos
Enrique Arroyo Ortiz.

CATEGORIA TRANSPORTE

Vale, “Uma ponte pênsil como alternativa
para a reconstrução de um transportador de
correia”, de Álvaro Nacif de Carvalho, José
Geraldo Júnior, João Carlos Passos Rezende,
Carolina GalvãoFidelis e Marcelo Menezes.

CATEGORIA PROCESSOS

Kinross, “Reprocessamento de solução
exaurida na mina Morro do Ouro”, de Heitor
Bittencourt Baêta, Alvimar Sousa, Getulio
Gomes Junior, Lenilson Castro e Robert
Guimarães.

CATEGORIA PROCESSOS

Nexa Resources, “Redução do teor de zinco
no rejeito a partir do uso de ciclones e peneiras
de alta frequência em série na classificação
da moagem”, de autoria de Flavia Vargas,
Thiago Nunan, Maximiliano Ferreira
e Wellington Gomes.
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CATEGORIA LAVRA

Mosaic, “Estabilidade e otimização de taludes da
cava frente 2 (bigorna) e redução da relação
estéril-minério e aumento na produção de minério”,
de Adriano de Albuquerque Souza Sendra, Luiz
Gustavo de Moraes e Macedo, Luciano dos Santos
Araujo, Thaisa Mara Ricardo Lima, Michelle Cintra
Mariano Abud, Edilson Borges Gontijo,
Pedro Henrique Leite e Odair José da Assunção.

CATEGORIA PROCESSOS

CMOC, “Criação de um simulador de produção
e alimentação das usinas de fosfato e nióbio
utilizando informações geometalúrgicas”, de
Leonardo Vasconcellos Rangel, Vinicius Campos
da Silva e Felipe Seguin.

CATEGORIA PROCESSOS

CMOC, “Otimização da flotação de rocha
fosfática por remoagem da carga circulante”,
de Michelle Fernanda de Lira Teixeira, André
Carlos Silva, Anastácio Honório de Melo
Filho, Bruno Palhares Milanezi, Joselito Dasio
da Silva, Thiago Drumond de Alvarez de
Araújo e Wanderson Ferreira Borges Júnior.

CATEGORIA PROCESSOS

Leagold, “Melhorias no circuito de eluição”,
de Antônio Venâncio do Rosário, Antonio
Amancio Filho, Anderson Luiz Malagi,
Damião Freitas de Araújo, Gabriel Sapucaia
dos Santos, Handerson Alves Silva, Idalmar
Souza Teixeira e Elias do Nascimento Zorzan.

CATEGORIA LAVRA

Alcoa, “Apontamento digital nas atividades
da frota de tratores de esteira gera dados
com maior confiabilidade e agilidade para
operação de mina”, de Thiago Celso, Rhayma
Silva, Gabriela Abreu e Ailton Campos.

CATEGORIA PROCESSOS

Anglo American, “Desenvolvimento do processo de regeneração de placas cerâmicas na
filtragem de minério de ferro”, de Phillipe Silva
Alvarenga, Aloísio Fonseca, Fabíola Teófilo
Gomes, Adarlan Moreira Silva, Marcelo Nazaro
Silva, Henrique Dias Gatti Turrer, José
Francisco Cabello Russo, Adail Mendes de
Araújo Júnior, Ediron Antônio Lage e Paula
Trindade Silva.

CATEGORIA PROCESSOS

RHI Magnesita, “Aumento da produtividade
da planta de magnesita pela modificação
do circuito de moagem”, de Matheus Moraes,
Paschoal Bonadia Neto, Cassandro Matos e
Marcos Lima.

CATEGORIA PROCESSOS

Yamana Gold Jacobina, “Recuperação de
finos de carvão”, de Raimundo Jeronimo
Santos Carvalho, Janine Cerqueira Oliveira
Souza, Francisco Jonhson de Oliveira, João
Antonio Sales Carneiro, Geovani Oliveira
Silva, Alisson Santos Silva, Emanuel Muniz
de Oliveira e Edvaldo Alves Amaral Junior.
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CATEGORIA PROCESSOS

RHI Magnesita, “Otimização da usina de
processamento de cromita”, de Matheus
Moraes, Adailton Mota, Andrey Garcia,
Leandro Ferreira e Paschoal Bonadia Neto.

CATEGORIA MINA SUBTERRÂNEA

CATEGORIA MINA SUBTERRÂNEA

Ferbasa, “Utilização do método raise boring
na abertura de face livre em mina subterrânea”,
de Álvaro Vinicius Alves da Silva, Gustavo Brenno
Sousa Souto, Laércio Cavalcante Morais,
Homero José Loureiro Sarmento e Aarão de
Andrade Lima.

CATEGORIA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Rio Deserto, “Redução de custo e aumento
de disponibilidade nos equipamentos com
foco em pneus”, de Adilmar da Silva,
Alexsandro Heerdt, Jeferson Bittencourt,
Jefferson Rodrigues, Rauan Martins, Fabio
Vanzeloti da Rosa e Geovane Rosso Felipe.

Yamana Gold Jacobina, “Redução nas falhas
de energia na mina no subsolo”, de Carlos Teixeira
de Andrade Neto, Adalto da Cruz dos Santos,
Paulo Rodrigo Souza Araújo, Luis Rogério Carneiro
Guedes, Heitor da Silva Ferreira e Josevaldo da
Silva Amorim.

CATEGORIA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

Anglo American, “Implantação de rotina preditiva
por temografia infravermelha, para definição de
fim de vida útil dos revestimentos dos moinhos
de bola e vertmil ”, de Ricardo Oliveira Coutinho
e Marlon Fábio Marques Lino.

Composição da mesa de premiação (da esquerda para a
direita): superintendente em exercício do CPRM - Serviço
Geológico do Brasil da Regional Belo Horizonte, Júlio Murilo
Martino Pinho; professor titular da Escola Politécnica da
USP e jurado do prêmio, Arthur Pinto Chaves; diretor
editorial da revista Minérios & Minerales, Joseph Young;
diretor da RZ Serviços e Consultoria e também jurado do
prêmio, Rotênio Castelo Chaves Filho; e o gerente regional
em Minas Gerais da Agência Nacional de Mineração,
Jânio Alves Leite.

Foto oficial dos ganhadores
do 21o Prêmio de
Excelência da Indústria
Minero-Metalúrgica 2019
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10ª edição anual alcança marca histórica de 500 participantes

A presença de cerca de 500 profissionais de mineração
e da indústria de equipamentos e sistemas e a realização
de 54 palestras em dois dias de evento – 21 e 22 de maio
último - tornou o X Workshop Opex 2019 de Redução de
custos na Mina e na Planta, promovido pela revista Minérios & Minerales em Belo Horizonte (MG), o maior de todos. O workshop nasceu no auge da crise global e o colapso dos preços dos metais e commodities na década
passada.
Além das palestras técnicas de mineradoras e empresas
da cadeia de fornecimento do setor, este ano ocorreu em
paralelo, de forma inédita, o painel “Novos Investimentos

na Mineração”, com palestras de projetos e tendências da
Aura Minerals, Largo Resources, J. Mendes, Hydro, Nexa
Resources e Mineração Vale Verde - que desenvolve o projeto de cobre de Serrote, em Alagoas. Um resumo do que
foi apresentado neste painel está sendo publicado nesta
edição.
No primeiro dia do evento, foi realizada a premiação dos trabalhos eleitos pelo júri independente do 21º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales, constituído pelo engenheiro de minas José
Mendo Mizael de Souza, e os professores Arthur Pinto Chaves,
Rotênio Castelo Chaves Filho e Maurício Guimarães Bergerman.

Mediadores do Workshop Opex 2019 (da esquerda para a direita): professores Arthur Pinto Chaves e Rotênio Castelo Chaves Filho, consultor
Adriano Viana Espeschit, da J. Mendo, e jornalista Joseph Young, diretor-editor da revista Minérios & Minerales.
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X
A cerimônia de entrega dos certificados e troféu contou com a presença
do gerente regional em Minas Gerais
da Agência Nacional de Mineração, Jânio Alves Leite, e do superintendente
em exercício do CPRM - Serviço Geológico do Brasil da Regional de Belo
Horizonte, Júlio Murilo Martino Pinho.
Os trabalhos laureados na premiação,
já tratados na edição anterior da revista
Minérios & Minerales, são uma mostra relevante dos avanços
das tecnologias de automação de processos, inteligência artificial, simulação e digitalização — utilizadas como ferramentas
pelas equipes gerenciais das grandes e médias minas do País para obter melhorias mensuráveis na lavra e na planta, alcançando esses resultados em prazos cada vez mais compactos.
Boa parte desses importantes trabalhos foi apresentado
no X Workshop OPEX 2019. Somaram-se a eles a
exposição de novas tecnologias trazidas pela indústria de
equipamentos, sistemas e processos e software de diversos
países, aqui representada por marcas tanto tradicionais
como novatas que participaram como co-patrocinadoras
do evento.
Essas contribuições da cadeia de fornecedores apresentadas no Workshop ganham destaque nesta edição da revista Minérios & Minerales, conforme poderá ser observado nas próximas páginas.

COMENTÁRIO DO
10º WORKSHOP OPEX 2019

Douglas Cordeiro (Ferrous) - Agradeço a oportunidade de ter participado do X workshop Redução de Custos
na Mina e na Planta 2019 e 21º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira. Durante o evento reencontrei muitos amigos profissionais que estão espalhados em várias minerações e empresas parceiras, sempre

WORKSHOP

OP E X

2 01 9

fazendo excelentes trabalhos com melhorias de processos
e produtos, com intuito de reduzir os custos e manter as
empresas competitivas no mercado. Dentre elas, o principal caminho a ser tomado por todas as mineradoras é a
utilização de filtragem de rejeito, para eliminar as barragens e o reprocesso de materiais de rejeitos depositados
em barragens, voltando ao beneficiamento através de outras tecnologias. Exemplo: a flotação. Percebi que algumas
empresas ainda estão tentando fazer o básico de uma manutenção para melhorar os resultados, mas na maioria foram apresentadas muitas novidades, umas específicas na
aplicação da própria empresa e algumas aplicáveis em outras empresas.
Senti falta de algum projeto ou melhoria voltada para
desenvolvimento de pessoas através de treinamentos de
equipes.
A Ferrous, possui um modelo diferenciado de desenvolvimento dos empregados que atualmente participo e
vejo o quanto é importante no processo produtivo e resultado final. Este que a empresa tem um grupo de profissionais com o cargo de instrutores em áreas diferentes, como:
instrutor de manutenção mecânica de usina, manutenção
elétrica de usina, operação de usina, manutenção mecânica
de equipamentos móveis, operação de equipamentos móveis de mina - esse time que diariamente realiza o trabalho
com a equipe em treinamentos obrigatórios, técnicos, procedimentos operacionais diagnósticos e acompanhamento
de atividades em campo tanto de empregados recém contratados quanto empregados efetivados.
O ganho com segurança, qualidade, entregas dentro do
prazo combinado, satisfação dos executantes e dos clientes são diferenciais para resultado da empresa. Quem sabe
um dia aconteça a oportunidade de apresentar e outras
empresas aderir a esse belo projeto. A participação no
evento foi uma grande oportunidade de desenvolvimento
e network. Sempre estarei participando para repassar os
conhecimentos para outros profissionais.

5 e 6 de Maio de 2020, Belo Horizonte - MG
Os autores interessados podem enviar
os trabalhos até 16 de novembro de 2019.
Avaliação do júri independente
até 15 de fevereiro de 2020.
www.revistaminerios.com.br | 17
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Novos investimentos e novos projetos
O X Workshop Opex 2019 de
Redução de custos na Mina e na
Planta realizou pela primeira vez
painel paralelo à programação técnica, com apresentação de palestras
sobre investimentos e novos projetos.
O painel ocorreu na manhã do
dia 22 de maio, segundo dia do encontro, e teve a participação de seis
mineradoras. A canadense Aura Minerals foi uma delas.
A empresa, por meio de seu gerente de Estratégia Corporativa, Gabriel Catalani, mostrou o conceito Mineração 360°, que é a
visão da companhia de como o negócio impacta e beneficia os stakeholders.
A Aura Minerals, que no Brasil é representada por meio da
subsidiária Mineração Apoena, possui projetos de ouro no
Brasil, incluindo Ernesto, Matupá (Mato Grosso) e Almas (Tocantins).
O projeto Ernesto é composto por três depósitos e está
em operação. Segundo a mineradora, o projeto Ernesto
tem apresentado boa performance econômica e seu faturamento bruto chegou a US$ 50 milhões.

O terceiro palestrante do painel foi o representante
da J. Mendes, Heitor Lobo Coutinho, coordenador de Planejamento
de Mina e Excelência Operacional.
Com foco em aumento da eficiência operacional da extração de minério de ferro, a J. Mendes adquiriu
nova frota de caminhões. Heitor informa que investiu em trinta e oito
unidades de caminhões Scania, modelo Scania 8X4, Heavy Tipper, com
capacidade de transportar 48 t, capacidade acima da suportada pelos
anteriores. Com a nova frota, o coordenador diz ter tido um ganho de cerca de 20% na produtividade, além de uma redução no custo de tonelada
transportada.
J. MENDES
PROGRAMA DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL
Início do
programa com
NT Consultoria
(04/18)

Segunda turma
LSS (10/18)

Primeira turma
LSS (06/18)

Primeira turma
Kaizen (03/19)

Mapeamento de
processos
(01/19)

Início do projeto
Mining Hub
(03/19)

GREEN BELTS

ROI (Retorno sobre o Investimento)
validado até o momento pela
empresa de R$58,64 para cada R
$1,00 investido
LEADTIME médio de tempo de
Projetos 5,42 meses
4 pessoas promovidas em 12 meses
direta ou indiretamente por decorrência
de suas formações e/ou Projetos
realizados

Paulo Misk, presidente da Largo
Resources, empresa também canadense que produz vanádio em Maracás, na Bahia, afirmou em sua palestra que em 2018 a companhia
recuperou suas finanças, tendo um
lucro histórico de R$ 892 milhões,
pagando todas as suas dívidas desde sua implantação, em 2012.
Em dezembro de 2018, de acordo com o executivo, a Vanádio de
Maracás, nome da subsidiária no
Brasil, teve recorde de produção no trimestre (2.595 t) e no
ano (9.830 t).
Em junho, a Largo Resources concluiu seu projeto de expansão de US$ 21 milhões, mas Paulo Misk acrescentou que
há outra iniciativa ainda no papel de ampliar o empreendimento e detalhar novos depósitos de vanádio na região.
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A experiência da Hydro, no Pará, na busca do “Estado da
Arte” em minerar bauxita de forma sustentável, foi mais um
projeto apresentado no painel paralelo realizado no X
Workshop. Segundo Evilmar Fonseca, diretor industrial da
mineradora e palestrante do evento, além de aprimorar
suas operações, foram investidos
R$ 40 milhões nos últimos quatro
anos em recuperação de áreas mineradas pela Hydro.
O Projeto Serrote da Mineração
Vale Verde, que iniciou seu processo
de instalação no município de Craíbas, região Agreste de Alagoas, teve
no evento sua apresentação feita
por Tony H. Lima, gerente geral.
O investimento previsto para instalação do empreendimento é de
cerca R$ 700 milhões. O projeto terá
capacidade para processar aproximadamente 4 milhões de t de minério de cobre por ano e inclui no fluxograma etapas de britagem,
moagem, flotação e filtragem para
produção de concentrado de cobre.
A operação da planta está prevista
para o final de 2020.

X
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Marcilio Alves da Silva, gestor de energia da Nexa na planta
metalúrgica de Três Marias (MG).
A planta, que usa grande volume de energia térmica, desenvolveu um projeto com empresa terceirizada na geração
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Diogo explanou que a caldeira de
biomassa implantada substituiu o
combustível óleo 1A, antes utilizado
para gerar energia, proporcionando
economia substancial à empresa.

Por fim, o painel foi encerrado com o engenheiro Diogo

de energia por biomassa em caldeira.

OP E X

Diogo Silva

T E C N OL ÓG IC OS

E M

Nota dos editores – A íntegra dessas
palestras serão disponibilizadas no site
www.revistaminerios.com.br
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Reprocessamento mineral sob medida

A CDE levou ao Workshop abordagem modular única no gerenciamento de rejeitos usando tecnologia inovadora, que pode eliminar a
necessidade de barragens e ajudar
a proteger o ambiente externo.
A empresa tem ampla experiência em reprocessamento de minério, recuperação de finos e reabilitação de barragens de rejeitos,
gerando valor a partir de resíduos
em numerosos projetos da mineração global.
No 10º Workshop Redução de Custos na Mina e na
Planta, a CDE destacou que projeto e fabricação de plantas
de processamento mineral sob medida são o seu principal
diferencial.
Em um projeto de recuperação de finos, em Minas Gerais, a empresa obteve redução de massa de 30% no material encaminhado ao filtro prensa. A mineradora gera
40.000 t de rejeitos desaguados e empilhados (com 17%
umidade) por mês. O material empilhado a seco é usado na
composição do solo e fabricação de blocos.
Numa outra iniciativa de recuperação de finos, na Colômbia, a extração de metais preciosos aluvionares de locais anteriormente minerados teve 93% dos resíduos elementares de mercúrio recuperados, com o solo reabilitado
para a comunidade local.

Utilizando equipamento CDE, a Simec Mining, na Austrália, efetuou o beneficiamento de estéril de minério de
ferro no total 17 milhões de t para mais de 60% Fe. O método utilizado foi a instalação turnkey CDE com peneiramento úmido e separação por gravidade.
Assim, o teor de ferro aumentou do intervalo de 43,452,7% até 63%; e os níveis de sílica reduziram-se do intervalo de 14-20% para 5,1%. Os níveis de alumina caíram de
5,9 a 8,8% para 1,4%.
O conceito modular permitiu implementação em fases,
controles mais eficientes e trabalhos civis reduzidos. O
equipamento foi testado em fábrica, para instalação rápida.
Foi atingida de 90% a 98% de reciclagem de água, para
reutilização imediata no sistema.

A Matec projeta e fabrica plantas
completas para filtragem e purificação de águas residuais em vários setores, sendo os mais importantes os
de mineração, agregados para construção civil, rochas ornamentais,
concreto, cerâmica e vidro.
No Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta 2019, a marca italiana apresentou seu portfólio
que inclui plantas completas turn-key (fixas e móveis): filtros prensa
de vigas laterais 400, 500, 630, 800,
1000, 1200, 1300, 1500, 1500x2000, 2000, 2500x2600 e viga
superior 1500, 1500x2000, 2000; espessadores verticais (de 2
a 700 m³) e horizontais (de 8 a 40 m de diâmetro); sistemas
de dosagem de floculantes e tanques de homogeneização.
Na palestra no evento foi apresentado estudo de caso da
aplicação dos filtros prensa Matec para o desaguamento de
rejeitos de minério de ferro, dispensando o uso de barragem
de rejeitos e garantindo a continuidade operacional da mina,
com ganhos de custos e segurança.
Uma planta comissionada em dezembro de 2015 para

tratar rejeitos de minério de ferro (lamas + rejeito de separação magnética pós ciclonagem), modelo filtro prensa TERRAE 1500x2000, com 140 placas e duas unidades, teve como
resultado taxa de produção de 150 t/hora, com umidade da
torna em 18%.
Já numa planta móvel de filtragem comissionada em
março de 2019, também para processar rejeitos de minério
de ferro, com modelo filtro prensa CUBE TERRAE 1500x2000
com 100 placas e uma unidade, o resultado apresentado foi
de 50 t/hora, com uma umidade da torta de 18%.
Os resultados são considerados excelentes e mostram o
filtro prensa como solução bastante aplicável para dar fim às
barragens de rejeitos.

Plantas que dispensam o uso de barragem
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Caminhão autônomo atinge 2 bilhões t transportados
No workshop, a Komatsu Mining, fabricante global de equipamentos para mineração, apresentou seu Sistema de Transporte
Autônomo (em inglês, Autonomous Haulage System AHS) FrontRunner, que alcançou o marco
sem precedentes de mais de 2 bilhões de t de material movido de
forma autônoma.
Desde sua primeira implantação comercial em 2008 na mina de
cobre Gabriela Mistral (Gaby), da Codelco, no Chile, o
FrontRunner AHS experimentou um crescimento na produção acumulada, rompendo a marca de 1 bilhão de t em
2016 e a marca de 1,5 bilhão de t no final de 2017.
O sistema FrontRunner de hoje funciona 24 horas por dia,
transportando cobre, ferro e areias betuminosas, em sete minas, em três continentes, informa a Komatsu Mining.
A abordagem da classe Komatsu para o FrontRunner
AHS reúne os caminhões basculantes de classe mundial
mais vendidos com o Sistema de Gerenciamento de Frota
Dispatch da Modular Mining Systems. O sistema permite
100% de conformidade com sua metodologia de otimização comprovada.
A aplicação do FrontRunner já se deu em 136 caminhões autônomos em operação em três clientes da marca,
divididos em sete minas de ferro na Austrália,

cobre no Chile e areia betuminosa no Canadá.
E a empresa pretende lançar o Innovative Autonomous
Haulage Vehicle (IAHV), com a cabina do operador removida do caminhão, quatro rodas motorizadas e suspensão
independente, visando equipar caminhões AHS de 250 t.
#

Características

1

Removida a cabine do
operador

2

Opera em via de mão
dupla,
sem impactos na
velocidade

3

4 rodas motorizadas
As 4 rodas freiam e
retardam

4

4 rodas de direção
Suspensão independente

5

Distribuição de carga de
50/50 nos pneus

6

Estratégia de aplicação do
sistema AHS em
caminhões menores
(Caminhões com AHS de
250T ao invés de
Caminhões tripulados de
400T)

Innovative Autonomous Haulage Vehicle (IAHV)

Moinhos ganham eficiência quando revestidos com aço e borracha
A Polycorp, em sua palestra no
Workshop, apresentou os revestimentos PolyBlok, que é uma solução para moinhos de bolas e SAG.
A empresa canadense é especializada na concepção e fabricação de
peças de borracha, fornecendo aos
seus clientes soluções de baixo
custo para problemas de corrosão,
abrasão, impacto, ruído e vibração.
Os revestimentos PolyBlok se
alinham a uma tendência na indústria de beneficiamento mineral, que é associar ganhos de
eficiência de moagem a moinhos de grande porte. Entretanto, operações com moinhos de grande porte oferecem
um desafio constante aos revestimentos no que diz respeito a vida útil e manutenção.
Assim, foi desenvolvido os revestimentos PolyBlok, que
combina aço altamente resistente ao desgaste e borracha
moldada sob pressão. A resistência à abrasão do aço pode
proporcionar o dobro da vida útil quando comparado a
revestimento de borracha convencional, e a estrutura de
borracha do PolyBlok absorve os impactos dos corpos
moedores e das rochas de grande porte.
Entre os benefícios está o aumento de disponibilidade
física do equipamento, redução de tempo de troca de reves-
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timentos, redução de peso do conjunto em até 60% quando
comparado com revestimentos metálicos; maior eficiência da
moagem; redução de ruído e rápida instalação.
De acordo com a Polycorp, o revestimento PolyBlok
combina as melhores propriedades do aço e da borracha
para cada aplicação específica. A empresa informou que
antes de enviar os revestimentos PolyBlok para os clientes,
efetua uma pré-montagem das peças para garantir montagem perfeita, sem interferências.

PolyBlok™
Redução na quantidade
total de peças.

Placas duplas, agilizando o
processo de remoção e instalação.
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O aço inoxidável contra a abrasão
A utilização de aços inoxidáveis
de alta resistência resulta em redução do desgaste e aumento da capacidade de carga. É o que oferece
ao mercado a Aperam.
Na palestra no workshop 2019, a
Aperam explicou que os aços carbono sofrem oxidação em ambientes
úmidos ou que contenham água,
mesmo aqueles de alta resistência
(mecânica) utilizados em chapas antidesgaste na mineração.
Segundo a empresa, essa oxidação é difícil de ser percebida, pois a constante passagem de material abrasivo provoca a remoção das camadas de óxido (avermelhadas), mantendo a superfície limpa. No entanto, o processo de
formação e remoção dos óxidos leva a perdas sucessivas de
material e consequente redução da espessura das chapas.
A Aperam realizou diversos testes práticos comparando
aços comuns e aços inoxidáveis em ambientes sujeitos a
abrasão e corrosão, com resultados muito favoráveis aos
aços inoxidáveis. A aplicação desse tipo de aço em balões de
caminhões betoneira para transporte de concreto, por exemplo, mostrou uma vida útil três vezes superior ao do equipamento convencional em aço carbono.
Nesse caso, o passo seguinte foi a alteração do projeto
das betoneiras para reduzir o chamado “sobre-metal”, calculado para compensar o desgaste ao longo da vida do balão
e, dessa forma, reduzir a espessura das chapas e consequentemente o peso do implemento, aumentando a capacidade
de carga do caminhão.
O sucesso na redução de peso do veículo somente foi
possível pela utilização da nova linha de aços inoxidáveis de
alta resistência da Aperam.
A empresa realizou também testes de desgaste em cooperação com uma mineradora de brita e areia do Vale do
Aço em Minas Gerais. O teste englobou a construção de
uma roda lavadora de areia com pás de diferentes tipos de
chapas de aço.
O teste apresentou de forma muito clara que o grupo de
aços inoxidáveis tem desempenho diferenciado em relação
aos aços carbono, mesmo aqueles de alta resistência. Isso
comprova a ideia de que os aços inoxidáveis podem ser uma
excelente alternativa para peças de desgaste que trabalham
em meios úmidos ou dentro d’ água.
Resultados Finais do Conjunto (Chassis + Implemento):
CONFIGURAÇÃO

PBT +
TOLERÂNCIA

TARA
CAMINHÃO

ANTERIOR

TARA
BETONEIR
A

LOTAÇÃO
ÚTIL

m3 de
CONCRETO

8.900 kg

4.750 kg 16.800 kg
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Melhorias com explosivo
mais energético
A Enaex Britanite levou ao
Workshop promovido pela revista
Minérios & Minerales o uso de explosivo mais energético para melhoria de fragmentação e diminuição do
consumo específico da perfuração
na camada de estéril, na Mina da
Chapada, da Yamana Gold Maracá,
que produz concentrado de cobre, e
ouro e prata como subprodutos.
O processo de cominuição vai do
desmonte de rocha, passando por
britagem primária, moagem SAG e
termina em moagem de bolas. Portanto, a fragmentação de alimentação do britador assume
um papel preponderante na otimização global deste processo. Com uma relação estéril-minério de 1,5, o consumo de
perfuração para o desmonte de estéril também é ponto de
atenção.
Desde o seu início, a Mina da Chapada vem utilizando a
emulsão bombeada como explosivo, tanto para o minério
como para o estéril. A partir de abril de 2017, a Enaex Britanite iniciou o fornecimento de serviços e produtos nesta importante mina brasileira.
Buscando oferecer melhores soluções, a Enaex Britanite
introduziu o explosivo Vertex na mina. Trata-se de uma
emulsão blendada 70/30 sem a necessidade de gaseificação.
Ela apresenta uma maior energia total, com aumento significativo da fase gasosa da energia. A densidade média no furo
é cerca de 8% maior do que a emulsão bombeada antes utilizada. Como não é necessária a gaseificação, a sua aplicação
é rápida e com ótima produtividade.
Foram aplicadas cerca de 460 t deste produto nas diversas litologias das cavas norte, sul e central da Mina da Chapada. O diâmetro de perfuração era de 171 mm (63/4”) e os
bancos possuíam 10 m de altura. Todos os desmontes foram
monitorados e a granulometria das pilhas foi estimada através do uso do aplicativo Wipfrag ios.
Juntamente com a introdução deste novo explosivo, está
sendo desenvolvido um estudo de caracterização do maciço
com o emprego de geofones instalados próximos a furos,
permitindo o conhecimento de cada litologia quando submetida às energias explosivas. Este estudo permite a otimização dos parâmetros do desmonte e definição dos melhores
tempos de retardo em função do objetivo a ser alcançado.
Os resultados comprovam a eficiência do produto Vertex
com mais energia. Além disto mostrou ser a melhor opção
para diversos tipos de litologias. Os resultados de granulometria possibilitarão o alcance da granulometria considerada
ótima como alimentação da planta de cominuição e a diminuição do consumo específico de perfuração nos desmontes
do estéril.
RESULTADOS SIMULADOS - VERTEX
Principais resultados em fragmentação
Redução em até

31%

Redução média de

30.450 kg

DE

20,5%

no tamanho do P80 na litologia BTO duro
do P80 na litologia do BTO duro
Redução do consumo de perfuração

BETONEIRA SUPER LEVE

Estimativa
de redução de

30.450 kg

7.942 kg

* Peso específico Concreto: ~2400 kg/m³, Cap. BT: 8 m³.

3.684 kg 18.824 kg

7,84

16,7%
Estimativa de
redução de até

31,5%

na perfuração específica nas litologias de minério
mais duras (atingindo P80 de até 4”)
na perfuração específica nas litologias de estéril
mais duras (atingindo um P80 = 6”)
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Caçamba híbrida permite mais
carga e vida mais longa

Ensaios de laboratório dimensionam
equipamento para tratar rejeitos

No evento desse ano, a Metso
apresentou uma caçamba híbrida
para caminhões fora-de-estrada. Intitulada Metso Truck Body, a caçamba combina os benefícios da borracha e do aço de alta resistência
estrutural, permitindo que as minas
transportem mais carga com a frota
existente.
O transporte é um dos componentes mais caros de uma operação
tradicional de mineração, ou seja, além de combustível e
mão de obra, há muita manutenção envolvida. Para garantir
a eficiência de custos, um caminhão fora-de-estrada deve
transportar o máximo possível de carga em cada viagem.
A Metso Truck Body é uma caçamba leve, revestida de
borracha e projetada para caminhões fora-de-estrada. A
borracha elástica absorve a energia de cada impacto, impedindo que ela atinja a estrutura. Com isso, é possível ter uma
estrutura de aço de alta resistência estrutural mais leve que o
usual. Em função de sua estrutura, a caçamba pode absorver
o máximo de choque com o menor peso possível.

A Andritz apresentou em sua palestra no Workshop de Redução de
Custos na Mina e na Planta 2019
seu portfólio de soluções para tratamento de rejeitos.
A empresa enfatizou a experiência em dimensionar e otimizar desempenho de equipamentos em escala industrial por meio de testes
em laboratório para levantar os parâmetros necessários.
No evento, a Andritz relatou estudo de caso na Hindalco do Brasil, empresa pertencente ao
grupo indiano Aditya Birla, com atuação em Ouro Preto
(MG), com indústria química especializada na produção de
aluminas especiais e hidratos.
A Hindalco inaugurou no final do ano passado o primeiro sistema de rejeito a seco com a instalação de filtro prensa
da Andritz. O projeto é uma alternativa para a deposição do
rejeito de bauxita durante o processo de produção de alumina, ou seja, um sistema de secagem de rejeito.
A barragem da planta funciona desde 1974, tem altura
atual de 58 m, 5 m de largura e 145 m de comprimento de
crista. A capacidade do reservatório foi aumentada por cinco
vezes, sendo que a última foi em 2007.
Com o filtro prensa da Andritz, os impactos ambientais
foram minimizados, dando maior segurança operacional
com o aumento de sólidos no rejeito e sem elevar a altura
das barragens.
A empresa fez acompanhamento durante todo o processo de start-up do equipamento, com adequações de operação em relação ao processo do cliente. A Andritz também
informa que possui pacote opcional de IoT (Industrial Internet of Things), com o equipamento com alto grau de automação e sensores inteligentes.
Os dados coletados são transformados em informações
que são disponibilizadas para o cliente, de acordo com suas
necessidades e interesses, por meio de computadores, laptops e smartphones. Isso auxilia no acompanhamento on line
do processo produtivo para aumento da produtividade e
para o planejamento da manutenção preditiva.

O revestimento de borracha usado na estrutura da nova
caçamba vem sendo fornecido pela Metso há várias décadas
para uso como proteção de caçambas. O produto reduz a
necessidade de manutenção e melhora o ambiente de trabalho dos motoristas de caminhão. Os benefícios comprovados
incluem até seis vezes mais vida útil em comparação com o
revestimento de aço tradicional, reduz pela metade o nível
de ruído e há 97% menos vibração.
No evento, a Metso mostrou que a nova solução Body
pesa 20 a 30% menos do que a caçamba tradicional de caminhão revestido de aço. Segundo a marca, diversas opções
de revestimento garantem o ajuste específico da aplicação,
mesmo em operações que enfrentam problemas como o
carry-back.
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Solução completa de monitoramento
de equipamentos
No workshop, a Volvo levou o Active Care Direct. Na Manserv, numa
frota de 50 máquinas, a solução foi
aplicada em agosto do ano passado
e a economia em falhas evitadas alcançou R$ 554.455,00.
O ACD - Active Care Direct, serviço de monitoramento, consultoria e
emissão de relatórios da Volvo Construction Equipment, monitora os
equipamentos com informações obtidas por meio do sistema de telemática CareTrack. O objetivo é, principalmente, aumentar a disponibilidade das máquinas e
diminuir os custos operacionais com a redução do consumo
de combustível e a prevenção de paradas não planejadas.
As ineficiências que Manserv queria reduzir vão desde o uso
excessivo da marcha lenta a erros operacionais, gerando o consumo exagerado de combustível, ou uso indevido do equipamento a altas velocidades de deslocamento e desligamentos do
turbo a quente, além de eventuais falhas da máquina.
As informações são analisadas em tempo real, acompanhando a integridade e o desempenho da máquina. Com os
milhares de dados, são gerados mensalmente relatórios destacando as áreas de oportunidade para aumentar a produtividade e reduzir os custos operacionais. Ao alertar, por exemplo, sobre a necessidade de troca de alguma peça ou informar
sobre algum problema recorrente, o monitoramento do ACD
dá maior previsibilidade na manutenção, evitando a quebra
de componentes mais caros no futuro.
Os relatórios permitem ainda visualizar o percentual de
tempo de trabalho em relação ao tempo ocioso de cada máquina individualmente, por tipo de equipamento e ainda por
mês, para referência histórica. Os relatórios também comparam grupos de máquinas de acordo com médias de horas,
consumo de combustível e percentuais médios de trabalho e
de tempo ocioso.
O sistema gera também e-mails orientando sobre o passo
a passo para a solução dos problemas identificados via códigos de falha. Desta maneira, as informações ajudam o cliente,
o fabricante e o distribuidor a identificar as ações que podem
afetar a operação.

Caso Manser
• Frota: 50 máquinas
• Ativação em agosto de 2018
• 555 casos prioridade 1 gerados
• Economia de R$554.455,00 em falhas evitadas
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Raspadores pneumáticos eficientes
A Martin Engineering apresentou
no Workshop raspadores pneumáticos,
que funciona através da ação do ar
comprimido controlado por um regulador de pressão, que proporciona
pressão uniforme entre a lâmina e a
correia. Uma vez tensionado, o raspador mantém a pressão das lâminas
contra a correia, diminuindo necessidade de ajustes e reduzindo o desgaste
dos componentes.
O equilíbrio é ocasionado pela força do tensionador sobre a
correia a uma pressão constante, que é definida no momento da
instalação do dispositivo. O consumo de ar é muito baixo, pois
não há necessidade de repetições de movimentos, o que diminui
ainda mais possíveis desgastes ou quebras do produto.
Com os raspadores pneumáticos Martin a pressão que a lamina exerce sobre a correia é constante do início ao final, aumentando a vida útil das lâminas e melhorando a eficiência de
limpeza.
No evento, foi apresentado os benefícios da solução, incluindo maior eficiência na limpeza, aumento da vida útil da
correia, minimização de desgastes e quebras de peças dos
componentes da correia, possuindo tensionamento equilibrado
e constante, e pressão uniforme com a mínima necessidade de
ajuste no raspador de correia.
Foi ainda apresentado o sistema inteligente de raspadores
Martin que é responsável pela automação dos tensionadores
pneumáticos dos raspadores. O painel recebe os sinais de "correia operando com carga/com material" ou "correia operando
em vazio/sem material" através de sensores, que detectam material na correia e transforma tais sinais em ações para ativar ou
desativar os raspadores automaticamente.
Quando o transportador estiver operando sem carga, o sistema inteligente irá desativar os raspadores automaticamente, e
quando o transportador estiver operando com carga, ocorrerá
o contrário - os raspadores serão ativados automaticamente.
O sistema funciona por meio de um sinal emitido pelo sensor de presença de material, que envia o mesmo para a central
PLC do sistema pneumático localizado dentro do painel.
Benefícios e vantagens de usar o sistema inteligente de raspadores Martin envolvem aumento da produtividade, aumento
da vida útil da correia transportadora, expansão da vida útil do
raspador e ampliação de vida útil das lâminas raspadoras.
Além disso, o sistema automatizado reduz custos de operação e aumenta a segurança nos transportadores de correia.
Por fim, a Martin apresentou o raspador primário CleanScrape. Trata-se de um raspador inovador, composto de uma matriz
com diversos carbetos de tungstênio incorporados ao corpo de
borracha durante o processo de vulcanização, que ajuda a promover máxima eficiência sem danificar a correia.
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Desmontes de rocha com precisão
A Orica levou ao Workshop
novas tecnologias na operação de
desmonte de rochas. Na apresentação, a empresa mostrou que os
avanços têm permitido uma redução nos custos globais da operação, bem como o aumento de produtividade mina-planta.
A otimização do desmonte
através da gestão de dados é uma
fonte para conhecer o recurso, dados de medição de desmonte, resultados e controle da execução.
Os resultados de desmonte com alta qualidade, de
acordo com a Orica, tem como benefícios maior precisão e
eficiência do processo de perfuração e desmonte, colocando sempre a energia certa no lugar certo; redução dos
custos de perfuração e desmonte, eliminando o retrabalho, a sobre-perfuração e o consumo de explosivos através
do controle de qualidade do desmonte; otimização dos
desmontes com rapidez e precisão e melhoria da segurança e a conformidade, mantendo o controle do plano de
fogo até a detonação.
Com isso, elimina-se o excesso de despesas e reduz o
risco de maus resultados ambientais; melhora a visibilidade e o controle das operações na bancada; permite que o
pessoal de operações tenha acesso sistematizado às regras; transferência eletrônica eficiente de projetos e dados,
minimizando o potencial de erro de transcrição; e faz a
captura eficiente de dados de campo auditáveis e visibilidade dos principais indicadores de desempenho (KPIs)
para permitir a modelagem avançada de desmontes.
A Orica mostrou no evento que iniciou suas operações
em janeiro de 2015, com a meta de ajudar a Vale a otimizar as operações de perfuração e desmonte da mina de
Salobo, no Pará.
As equipes técnicas Vale e Orica formaram uma equipe
multidisciplinar, liderada pelos gerentes de planta e mina,
que juntos desenvolveram uma metodologia de trabalho

com o objetivo de procurar constantemente por melhorias
e implementar soluções tecnológicas, que pudessem otimizar os processos de mina e planta.
A primeira fase do trabalho teve como objetivo principal reduzir o P80 dos desmontes atuando em novas técnicas operacionais de desmonte, mantendo o design dos
planos de perfuração e amarração e, inserindo explosivos
mais energéticos devido a troca de fornecedor.
Além das melhorias apresentadas, na segunda fase do
trabalho foi alterado o design dos planos de perfuração e
inserido explosivos ainda mais energéticos.
Os resultados dos ensaios de caracterização do minério
indicaram a necessidade de um processo integrado de cominuição nas operações de mina, britagem e moagem. As
otimizações implementadas na mina de Salobo associada
a metodologia Mine to Plant – M2P permitiram identificar
e quantificar as otimizações de P&D nas etapas subsequentes do processo.
Assim, a Orica tem trabalhado no sentido de levar a
quebra da rocha para etapa de desmonte reduzindo os
consumos de energia das etapas de cominuição da planta,
que tem números expressivos de potência instalada.
Os resultados indicaram um aumento de cerca de 11%
na energia específica do desmonte e uma redução de 22%
no CEE (kWh/t) dos britadores 1º, 2º e HPGRs, bem como
incremento em produtividade tph em cerca de 3% da
planta de beneficiamento.

A Haver & Boecker mostrou no
evento a eliminação das barragens de
rejeitos por meio do peneiramento à
umidade natural, que visa não somente a eliminação da barragem, mas o
aumento da capacidade de produção,
melhor viabilização dos minérios de
menor pureza, pela homogeneização destes com os de
maior pureza que geralmente são blendados nos pátios de
estocagem, menor investimento no Capex e Opex e maior
facilidade na obtenção do licenciamento ambiental.
De acordo com a Haver & Boecker, um projeto desenvolvido na Mina do Pico, da Vale, começou depois de se
identificar que a baixa eficiência de peneiramento gerava
baixa produtividade, desgaste prematuro da britagem e
aumento do recirculado com maior consumo energético.
A adoção de equipamento da Haver & Boecker permitiu dar a mina mais produtividade ao minério. Assim, de

acordo com o exposto no evento, as peneiras vibratórias
da Haver garantem a performance desejada para aplicações de difícil manuseio, com alta umidade, mesmo sem o
uso de água no processo, o que contribui para a solução
de um dos grandes problemas enfrentados pela mineração
brasileira: a eliminação da barragem de rejeito.

Planta de Beneficiamento

Redução Consumo Específico de energia
Consumo Específico de Energia_ CEE kWh/ t
Etapas de Cominuição (britadores 1ª, 2ª e HPGRs)

5,50

4,50

4,43

4,85

5,00
4,46

4,50

4,44

4,26

4,26

4,34

4,35 4,33

4,44

4,57

4,50

4,32

CEE média kWh/ t

CEE kWh/ t

5,00

Consumo específico energia - CEE kWh/ t
Etapas de Cominuição (britadores 1ª, 2ª e HPGRs)

4,00
3,82
3,57 3,60 3,55 3,61

3,50

3,67

3,82 3,77

3,69
R² = 0,7593

3,00
2,74

2,86

2,50
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Eliminação das barragens com aumento de produtividade
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RESULTADO

https://www.cartacapital.com.br/author/augustodiniz
Produtividade ITM-I

Jul/17 a Dez/17

Jul/18 a Dez/18

1.523 t/h

1.628 t/h

Pluviometria: 659
mm

Pluviometria: 937
mm

+105 t/h (+7%)
+278 mm (+42%)

Maior
produtividade,
apesar do aumento
na umidade e no
volume de chuvas
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Papel da meteorologia
na mineração

Múltiplos sistemas para
gerenciamento de estruturas

A Climatempo participou do
Workshop expondo experiência
acumulada em acompanhamento e
previsão das condições meteorológicas. Em 2019, a empresa passou a
fazer parte da Stormgeo, empresa
líder global do setor em soluções
de inteligência meteorológica e suporte à decisão.
O papel da meteorologia na segurança das barragens foi mostrado na Climatempo neste evento. A
empresa ressalta que imagens de
satélite e dos radares meteorológicos são armazenadas
com a frequência com que são produzidas, em todo o país,
com elevada acurácia de até 200 m em algumas regiões.
Para pontos geolocalizados onde não há dados observados, a Climatempo utiliza a técnica da reanálise, que simula os dados com altíssima aderência à realidade, quando
comparados a dados medidos.
O produto é amplamente utilizado para estudos de recorrência meteorológica e justificativas de operações influenciadas pelas condições atmosféricas. Os dados são entregues através de arquivos e relatórios, com ajustes feitos
à necessidade de cada cliente.
Com o nome de SMAC (Sistema de Monitoramento e
Alerta Climatempo), a empresa oferece previsão e boletins
permanentes, alertas, acompanhamento em tempo real e
histórico de dados.
Há quase 30 anos nesse segmento, a Climatempo afirmou
que desenvolve ferramentas para auxiliar nas estratégias empresariais na mineração que sofram qualquer tipo de impacto
climático. As soluções da companhia têm como foco inovação
científica, tecnologia e assessoria de qualidade.

A Hexagon Geosystems, empresa que oferece solução completa e
totalmente integrada para monitoramento de estabilidade estrutural,
com produtos desenvolvidos exclusivamente para este fim, apresentou no Workshop a medição
contínua e sistemática de características físicas de uma estrutura ou
de pontos específicos dela, que é
feita por inspeções visuais, sensores geodésicos, geotécnicos e meGuilherme Lombardi Contador teorológicos.
De acordo com a empresa, a partir do histórico e cruzamento de dados confiáveis, entende-se o comportamento
das estruturas, definindo tendências e detectando riscos.
Com isso, é possível tomar decisões críticas no que tange a
operação, manutenção e a segurança das mesmas.
O monitoramento por campanha é o uso de instrumentos
de alta precisão e produtividade integrados a softwares de processamento e análise, com frequência programada. O monitoramento contínuo 24/7 integra diversos tipos de sensores a
softwares de controle, processamento e análise.
Já o ponto a ponto detecta deslocamentos em três vetores em camadas superficiais e profundas. O monitoramento de superfície avalia deformação de massa e áreas
de influência utilizando radares interferométricos, laser
scanners terrestres e aerotransportados. Por meio de imagem é possível ainda controle e inspeção.
A empresa explica que as soluções integradas GeoMonitoring HUB combina, analisa, visualiza e cruza todas os
resultados das medidas entregues por sistemas de monitoramento automáticos, como estações totais, GNSS, sistemas radar, sensores geotécnicos e de meio ambiente, além
de leituras manuais ou por campanha.
Essas tecnologias são empregadas no monitoramento geodésico feito na Mineração Morro do Ipê, que tem uma barragem de rejeito a montante e próxima dela existe uma comunidade de moradores. Por este motivo, tem sido de suma
importância o monitoramento das deformações nas três direções, além de definir níveis de alerta para a estrutura, para
que assim possam ser prevenidos possíveis acidentes.
De acordo com a Hexagon, com o sistema de monitoramento geodésico, o usuário pretendia garantir que teria
conhecimento, em tempo real, de quaisquer deslocamentos que podiam vir a ocorrer e otimizar o tempo de resposta para situações de emergência.
A solução ofertada no Morro do Ipê é de um monitoramento geodésico com Leica TM50, junto a 70 prismas de
monitoramento instalados na estrutura. Foi fornecido também os softwares GeoMoS Monitor + GeoMoS Now, para
coleta, configuração, armazenamento, análises e geração
de relatórios
dede
dados e resultados.
Soluções
Monitoramento
Soluções de
Monitoramento
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Tecnologia de pulverização na
separação e lavagem de minérios

Sistema integrado de análise
geotécnica

A Spraying Systems, especialista em tecnologia de pulverização,
centrou sua palestra no aumento
da eficiência de equipamentos de
concentração e desaguamento, e
a correta seleção de bicos e os
benefícios de produtividade em
separadores magnéticos.
A empresa atua na lavagem de
minério, esteiras e equipamentos
e soluções de controle de pó. A
limpeza eficiente de equipamentos e o controle de pó
podem ser um desafio. A otimização do seu desempenho
de pulverização e a automação das operações manuais
podem melhorar significativamente as operaçoes.
A Spraying Systems possui bicos de pulverização, manifolds e sistemas automatizados para ajudar a aumentar
a produção, melhorar a qualidade do produto e do controle do meio ambiente.
Entre as principais aplicações de seus produtos estão,
além da lavagem de minérios na esteira, controle de pó
com sistemas a seco e via úmida em umidificação de pilhas de minério, pontos de transferência, trommels, stacker e/ou reclaimer, carregador e descarregador de navios, virador de vagão, cobertura de vagão, lavador de
chassi e pneus, umidificação de rodovias, storage sheds e
filtros cartucho.
A empresa destaca o aumento da força de impacto do
jato em quatro vezes, com 22% a menos de entupimento.
A correta seleção de bicos traz benefícios de produtividade, com redução de consumo de água em até 80% e ciclo
de limpeza em menos de uma hora.

A Maptek, no Workshop de
Redução de Custos na Mina e na
Planta, focou na palestra a gestão
de riscos de taludes e barragens.
A empresa mostrou o Maptek
Sentry, um sistema integrado de
"scaneamento" a laser e um poderoso software que proporciona
análise geotécnica através do monitoramento de movimentos.
O sistema capta 220.000 pontos por segundo, fornecendo precisão milimétrica aos relatórios automatizados e auditáveis, reduzindo a exposição aos riscos. As diferentes configurações de resolução
dos escaneamentos permitem ter uma cena melhor e
mais representativa.
O Maptek Sentry usa uma célula como uma unidade
de referência. Por padrão, o tamanho da célula cobre um
total de 36 pontos de escaneamento.
A célula por sua vez usa um único valor para representar sua distância do scanner. Esse valor é calculado
usando uma média gaussiana ponderada dos pontos de
escaneamento na célula e ao redor dela.
O software Sentry permite criação, visualização e o monitoramento em tempo real das zonas ativas. Ele detecta e
analisa pequenos eventos, com precisão milimétrica.
Os alarmes podem ser definidos para cada zona monitorada em separado ou geral, aplicados a todas as zonas conforme a necessidade.
O equipamento foi criado para operar com confiabilidade e continuidade em ambientes de mineração, em
condições extremas. Possui a característica de gerar automaticamente gráficos de deslocamento, velocidade e velocidade inversa.

PROJETO

PROJETO SPRAYING SYSTEMS

Laser
Scanner
Laser
MAPTEK
Scanner
Laser
Scanner
MAPTEK
XR3

MAPTEK
XR3
XR3

Mira telescópica de 14x

Mira telescópica de 14x
Mira telesc

220.000 pontos por
segundos
220.000 pontos

por 220.000 pontos por
segundos
segundos

IP 65

Câmera panorâmica de
147 MP
Leitura entre 2,5 e
2400m

Aumento da força de impacto em 4 vezes
22% a menos de entupimento
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Economia de energia em motores e inversores
A WEG mostrou em sua palestra no Workshop que a inteligência virtual possibilita na Indústria
4.0 que os dados medidos sejam
interpretados de forma mais fácil e
em qualquer lugar, reduzindo os
riscos aos funcionários nas intervenções em locais de difícil acesso,
garantindo assim um controle melhor da planta.
No evento, a empresa apresentou uma solução WEG que aumenta a eficiência energética e vida
útil nos britadores de uma produtora de cal. A economia de
até 39% em energia é obtida através de inversores CFW11
da empresa, com software otimizado para reduzir o consumo durante a ausência de material na britagem.
A economia de energia dos inversores WEG acontece
através de um algoritmo Inteligente Flexível, que entende a
dinâmica de cada máquina e limita a potência do motor
conforme a demanda de torque. O conceito é a redução do
fluxo magnético instantes após o inversor detectar uma redução de carga no eixo do motor.

A perda no entre-ferro do motor é diretamente relacionada à tensão aplicada no mesmo, logo reduzindo-se a
tensão reduz-se a perda magnética.
Em cada aplicação, as características da máquina e do
regime de carga são minuciosamente consideradas no ajuste do inversor, garantindo o mínimo consumo e ágil resposta de torque.
O principal objetivo deste recurso é reduzir o consumo
de energia, mas ele também proporciona ganho de vida
útil ao sistema elétrico, principalmente no motor e inversor.

Controle total da pesagem de materiais

Uma importante companhia de
mineração e metalurgia localizada
em Minas Gerais possui diversas
balanças integradoras da Alfa Instrumentos instaladas em suas esteiras transportadoras. Essas esteiras possuem grandes extensões
(algumas chegando a até 6 km de
comprimento). Como consequência disso, as balanças integradoras
ficam muito distantes da sala de
comando e operando sem o acompanhamento humano no local.
Existia a necessidade de saber se os equipamentos estavam pesando corretamente ou se havia alguma anormalidade com a ponte de pesagem, a esteira e os cavaletes
próximos à balança, porém, o custo de manter um operador acompanhando esses equipamentos ou desloca-lo até
o local não era justificável.
Ciente desta demanda, a Alfa Instrumentos com experiência adquirida ao longo de 40 anos no segmento de pesagem industrial, desenvolveu para sua balança integradora Tetracell, a solução DACT – Dispositivo Automático de
Calibração Tetracell, que tem como principal benefício a
flexibilidade de realizar calibração da balança sem a intervenção humana no local, através do acionamento remoto a
grandes distâncias.
Essa solução da Alfa Instrumentos foi apresentada no
Workshop de Redução de Custos na Mina e na Planta
2019. A empresa explica que o acionamento remoto permite que calibrações sejam feitas frequentemente com
maior facilidade e rapidez, antes do início de cada turno de
trabalho, assegurando assim maior confiabilidade nos resultados.
No caso de transportadores protegidos por carenagem,
o processo de calibração através do DACT elimina a necessidade de desmontagem da estrutura de proteção, poupando um tempo significativo para a operação e dispen-

sando o envolvimento de vários departamentos
(Segurança no Trabalho, Manutenção Mecânica, Manutenção Elétrica, entre outros).
A balança integradora Tetracell com DACT é fornecida
com quatro células de carga em aço inox, cada uma montada em um suporte Suflex que proporciona amortecimento das vibrações e eliminação das forças laterais (não
desejadas no processo de pesagem). Já o sistema de nivelamento Facilevel permite rápido ajuste de nível durante
sua instalação, acelerando o startup da balança.
A Tetracell pode atender qualquer largura de esteira
com ampla faixa de capacidade. Possui uma IHM Touch
Screen colorida com interface amigável facilitando a operação e setup. É através dessa IHM que são realizadas a calibração automática, o ajuste e o desvio de zero que compensa erros causados por acúmulos de resíduos na esteira
e na balança, esteira molhada ou desgastada. Estas operações são protegidas por senha evitando erros operacionais
involuntários.
Ciente desta demanda, a empresa desenvolveu a linha
de balanças integradora TETRACELL, a solução DACT - Dispositivo Automático de Calibração TETRACELL, que tem
como principal benefício à flexibilidade de realizar a calibração da balança através do acionamento remoto a grandes distâncias, sem a necessidade de intervenção humana
no local.

Balança integradora
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Equipamentos elétricos nas minas subterrâneas do futuro
A Epiroc esteve no Workshop
apresentando seu conjunto de
equipamentos de escavação em
mineração. Seus novos modelos
atendem às futuras demandas das
minas. Uma delas é o aprofundamento das minas.
A marca explica que o tempo
que leva para introduzir novos
modelos e tecnologias, obriga a
iniciar o desenvolvimento de produtos muitos anos à frente das necessidades para atender às expectativas dos mercados futuros.
No que tange às minas mais profundas, que podem
chegar em breve a mais de 5 mil m, equipamentos trabalham com temperaturas elevadas e locais cada vez mais
compactos.
Além disso, o controle da emissão gases tornou-se fundamental. Sem contar que máquinas consomem mais
combustível em operações subterrâneas.
Por outro lado, estima-se que os carros elétricos estejam amplamente difundidos no mercado por volta de

2025. O desenvolvimento se espalhará para mineração e
escavação de túneis.
Assim, a marca prevê ter em breve soluções que atendem seus clientes nesse campo, gerando mais segurança e
sustentabilidade.
As perfuratrizes, por exemplo, que estão previstas de
serem lançadas pela Epiroc no mercado em 2020-2021
atendem as características do veículo elétrico.

Scooptram ST14 Battery

Scooptram ST14 Battery

System layout

System layout
Battery

Battery

Traction motor

Rear axle

Transmission without torque converter
and reverse gears

Inverter traction
motor

Tecnologia com sensores indutivos

A Steinert apresentou no evento a aplicação da Tecnologia de
Ore Sorting Multisensor na pré-concentração de minério de cromita. O princípio de funcionamento é o sensor indutivo Argos.
O sensor indutivo fica localizado abaixo da correia e é utilizado
para detectar propriedades condutivas e magnéticas dos materiais.
Na mineração pode ser utilizado
para detectar minerais metálicos
condutivos.
A empresa mostrou um estudo de caso de minério de

JUNHO / JULHO 2019

Front axle

1

cromita. A empresa atua nos segmentos florestal, metalurgia e mineração, através da exploração de minério de cromita. A unidade de metalurgia da empresa atua na produção de ligas
de ferrocromo e ferrossilício
cromo. A
Traction motor Rear axle
Inverter traction
motor e única produempresa é líder em produção de ferroligas
tora integrada de ferrocromo das Américas.
A motivação do projeto foi a escassez e o alto custo da
água na região da mina, o que eleva o custo do processo
de jigagem; o custo elevado associado ao processo de separação manual do minério; identificação da cromita limitada pelo fator humano; o aumento da produção limitada
pela restrição de mão de obra e acidentes de trabalho, e
passivos trabalhistas associados ao pessoal necessário ao
processo de seleção manual do minério.

Imagem da planta – 3°Etapa

28 |

Transmission without torque converter
and reverse gears

Front axle

WORKS H OP

OP E X

2 0 1 9

–

PALE ST RAS

DE

22

DE

M AIO

Manutenção da frota de caminhões na própria mina
Os serviços dedicados da Mercedes-Benz na mineração foram
expostos no Workshop da revista
Minérios & Minerales.
As linhas de trabalho da marca
no setor envolvem disponibilidade de frota de caminhões empregando os recursos necessários
para a operação continuada, sem
paradas não programadas. Por
meio desse tema pode-se interpretar desvios em áreas que se
relacionam diretamente com a
disponibilidade, tais como: manutenção, peças, abastecimento etc.
Outra linha de trabalho é gerenciar a produtividade da
frota, veículo e condutor. A visualização sistêmica do fluxo operativo contribui para indicação de elos frágeis,
gaps e gargalos que necessitam de intervenções para
melhorias.
Tem-se ainda o treinamento de operadores, aferindo o
método de utilização do equipamento, alinhando características de produto e de terreno, para obter melhores
performances, além de treinamento técnico para prover

capacitação técnica de mecânicos e eletricistas.
Conta-se ainda em serviços dedicados, com manutenção in loco na mina. Seguir os planos de manutenção, realizar diagnóstico preciso e reduzir o tempo de execução
do reparo são os alicerces.
A Mercedes-Benz acredita que com isso melhora a disponibilidade dos veículos; diminui paradas imprevistas;
mantém o cliente com foco no seu negócio e otimiza
tempo de reparo.

Força centrífuga no tratamento de rejeitos
Com o título da apresentação
de “Aplicação de Força Centrífuga
no Tratamento de Rejeitos”, a Flottweg mostrou como a utilização de
força centrífuga na separação de líquidos e sólidos é aplicada na indústria.
A Flottweg, que se dedica a fabricação deste tipo de equipamento, explica que ele é um decanter
centrífugo, onde a lama é continuamente alimentada através da tubulação de entrada, indo
para a câmera interna de distribuição do tambor rotativo
do equipamento, formando um anel de sólidos interno.
Uma vez que toda a mistura estará sob atuação da força
centrífuga originada da rotação, os sólidos que possuem
densidade maior que a do líquido serão separados durante
o processo.
Para remover os sólidos separados o helicoide que está
em uma rotação dentro do tambor com uma velocidade
diferencial controlada será continuamente descarregado. O
líquido clarificado segue para o outro lado para descarte
por gravidade ou pressão.
O estágio atual permite o processamento contínuo de
lamas com teores de sólidos variados e condições ajustáveis como rotação do tambor, velocidade diferencial entre
o helicoide e o tambor, torque aplicado, vazão de entrada
da lama, entre outros parâmetros de operação.
Internamente, as condições construtivas dos equipamentos em termos de robustez e proteção contra produtos erosivos permitem a utilização em um segmento como
a mineração, que também possuem características específicas em relação ao design construtivo de helicoide trans-

portador, secção de saída cônica de compressão, diâmetros, configurações para o fluxo de saída de sólidos etc.
Ouro, zinco, platina, lítio, tântalo, ferro, nióbio, cobre, silicatos, carbonatos são apenas alguns exemplos para os
quais a Flottweg possui soluções integradas a outros sistemas ou como operações individuais.
O sistema foi utilizado em uma mina de diamantes da
Lipari, na Bahia, e permitiu dispor rejeitos finos em pilha e
reciclar mais de 95% da água utilizada no processo de beneficiamento de minério. A mina implementou tecnologia
de centrifugação no desaguamento dos rejeitos finos para
disposição em pilha desde o início de suas operações em
2016, eliminando as tradicionais barragens de rejeito.
O processo – que alia espessador e centrífuga – transforma os rejeitos finos (lama) numa “areia”, possibilitando
que a mesma seja transportada por caminhão e depositada com resíduos de rocha (rejeito mais grosso) em pilha
próxima à cava da mina, de forma ambientalmente segura.
O resultado desse trabalho foi apresentado pela Flottweg
no evento.
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Detonadores eletrônicos otimizam
tempos de retardo

Precisão no acompanhamento
de frotas móveis

No Workshop, a Leica Geosystems Machine Control expôs sobre
minas mais inteligentes, seguras e
produtivas, com gestão de frota,
sistemas anti-colisão e anti-fadiga.
Com controle, precisão e produtividade, o equipamento, através de sensores instalados na
máquina juntamente com instrumentos de posicionamento (TPS
ou GNSS), reconhece com precisão
a posição da ferramenta.
O sistema trabalha com a importação de dados diretamente do AutoCAD / Civil 3D nos formatos DWG, DXF e
LandXML. Ele faz orientação para escavadeiras em 2D ou
3D e perfuratrizes em 3D.
Nos sistemas para máquinas com lâmina é acoplado
um bloco de válvulas em paralelo ao já existente na máquina, quando necessário, pois há máquinas já preparadas
em fábrica.
A solução Leica Geosystems Machine Control permite
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Produtividade (t/hr)

A configuração de desmonte gerada a partir de simulações utilizando o modelo de dano construído foi testada e
posteriormente comparada com o caso base, que foram os
desmontes realizados em condições similares antes da
Em sua segunda palestra no
adoção da configuração proposta.
Workshop 2019, a Enaex Britanite
A mina do sistema Minas-Rio da Anglo American utiliapresentou o aumento da produtizou a oportunidade de otimizar seu processo de desmonvidade da escavação através da
te de rocha, alterando a forma de temporizar e sequenciar
otimização dos tempos de retardo
as detonações com auxílio de detonadores eletrônicos. O
com uso de detonadores eletrôniprojeto visa basicamente atender de maneira mais satisfacos no Projeto Minas-Rio, da Antória os requisitos de granulometria demandados pelo
glo American.
processo de alimentação da britagem primária.
O estudo realizado consiste em
Os resultados foram analisados segundo dois métodos
modelagem do comportamento
distintos, análise de fragmentação via fotografia e análise
dinâmico do maciço rochoso exisde produtividade efetiva de escavadeiras de grande porte.
tente para, assim, determinar a
Foi constatado um aumento significante de produtividade
melhor configuração de perfuração, carregamento com
ANÁLISES
DOSdeRESULTADOS
desses equipamentos
carga, através de valores obtidos
explosivos, temporização e sequenciamento da detonação,
por métodos estatísticos.
em uma determinada porção da formação rochosa.
ANÁLISES DOS RESULTADOS
A primeira etapa do estudo foi de reconhecimento geral do processo de desmonte de rocha da operação, afeANÁLISES DOS RESULTADOS
rindo parâmetros chaves que caracterizem representativaPRODUTIVIDADE DAS ESCAVADEIRAS
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mente todo esse processo: características geomecânicas
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Rastreamento em tempo real aprimorado
A Sotreq mostrou no evento o

Com a capacidade de projetar cenários que auxiliam a

Cat Minestar. O Cat MineStar ajuda

determinar o impacto de mudanças operacionais antes de

a gerenciar desde o rastreamento

sua implementação, o Fleet ajuda a manter sua operação

de material até o gerenciamento

fluindo com segurança, desempenho máximo e com con-

da frota em tempo real, os siste-

trole em tempo real.

mas de integridade das máquinas

O Fleet pode trabalhar com dados de todos os tipos de

e os sistemas de equipamentos

ativos e equipamentos – incluindo caminhões fora de es-

autônomos.

trada, carregadeiras, motoniveladoras, escavadeiras, pás

Os

conjuntos

de

recursos,

mecânicas, veículos leves de serviço e equipamentos de

como Fleet, Terrain, Detect, Health

outros fabricantes – auxiliando a reduzir custos por tone-

e Command podem ser usados em combinação ou indivi-

lada, aprimorar a produtividade e aumentar a rentabilida-

dualmente para permitir a flexibilidade e escalabilidade

de de toda a operação.

que a operação precisa para ser mais produtiva, eficiente
e segura. O Cat MineStar permite ainda integrar produtos,

GANHOS OPERACIONAIS

processos e pessoas.
O sistema Fleet, por exemplo, aprimora o gerenciamento de todos os tipos de operações de equipamentos
em uma ou múltiplas frentes de mineração. Permite ainda
a fácil expansão de menus para visualizações e análises
mais detalhadas, informando sobre grupos de ativos ou

UNDERGROUND

44%
CYCLE TIME
IMPROVEMENT

DRILLING

25%
PRODUCTIVITY
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DOZING

HAULING

IMPROVED

20%

OPERATOR SAFETY &
CONFIDENCE

PRODUCTIVITY
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mesmo equipamentos individuais.

Consciência situacional e tecnologia para segurança
A

Brigade

fez

palestra

no

Workshop 2019 sobre consciência

reguladoras na América do Norte, Europa e Austrália para
mitigar reclamações de ruído.

situacional e tecnologias para se-

Sobre visibilidade plena do motorista, além de espe-

gurança em mineração. Consciên-

lhos originais e auxiliares e sistema de ré, sistemas de câ-

cia situacional basicamente diz

meras 360° são essenciais. A intervenção controlada por

respeito a perceber o que se passa

meio de sistemas impede o início de movimentação, de-

à sua volta. É um termo que com-

sacelera, desacelera e para, e para e reverte o movimento

preende atividades de risco e to-

da máquina nas situações críticas.

madas de decisões críticas.
É cada vez mais frequentemen-

Nível 3: Radar

te ouvir nos departamentos das empresas o desejo de eliminar riscos na operação de equipamentos e máquinas.
Riscos estes que podem ser evitados no campo por diversas formas.
Os alertas sonoros do chamado instantaneamento localizável permitem que vidas sejam salvas em questões
de segundos. Mas não podem ser sinais tonais, de acordo
com a Brigade, por que causam confusão, nem irritante
para que o dispositivo não seja desligado.
Além de proporcionar um ambiente de trabalho mais
seguro, a sugestão da empresa são os alarmes de Banda
Larga (BBS), que usam uma ampla faixa de frequência, e
que são especificados atualmente por muitas autoridades
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ArcelorMittal incorpora mais segurança nas correias transportadoras

A ArcelorMittal Mineração Serra Azul, em Itatiaiuçu
(MG), que explora, produz e comercializa minério de ferro,
está investindo fortemente em segurança. Suas correias
transportadoras receberam barreiras físicas laterais para
proteção dos colaboradores - inspetores, mecânicos, além
do operacional –, impedindo que eles entrem em contato
direto com o equipamento e, consequentemente, venham
a sofrer algum tipo de lesão.
“A segurança das pessoas vem em primeiro lugar. Há
componentes giratórios em nossos equipamentos que poderiam prender a mão de um colaborador”, explica Marcelo Ferreira, analista de manutenção da ArcelorMittal Mineração Serra Azul. “Com a instalação dos módulos de
proteção, esse contato agora é impossível. Além de evitar
acidentes, a empresa também se adequa a NR 12, que prevê a instalação de barreiras físicas em torno dos equipamentos”.
A fornecedora da proteção é a Belgo Bekaert Arames,
que desenvolveu a primeira linha brasileira especializada
em solução de segurança para a Norma Regulamentadora
(NR) 12. A empresa conta com equipe especializada em
projetos, assistência técnica e consultoria. A linha Belgo
Protec é composta de módulos em arame galvanizado,
eletrosoldado e revestido em poliéster através de pintura
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eletrostática, e tem 1.500 mm de comprimento com alturas variadas, 100% adequada à NR12.
“A Belgo Protect é ideal para empresas que buscam soluções de segurança para adequação a NR12. Os produtos
da linha evitam acidentes e ainda contam com sistema
modular de rápida instalação, permitindo a fácil remoção
dos módulos quando há necessidade de limpeza e manutenção das correias”, informa Rogério Marinho, engenheiro
de projeto da Belgo Bekaert Arames.
A ArcelorMittal Mineração Serra Azul já instalou os módulos de proteção em quase todos os britadores, nos classificadores e nas correias transportadoras, que fazem o
transporte do minério de ferro até o local de descarregamento. Esses equipamentos são considerados de alto risco, razão pela qual tiveram prioridade.
“Anteriormente, contávamos com um tipo de proteção
que apresentava problemas, como ressecamento da estrutura e pouca visualização dos equipamentos enclausurados. Agora temos uma proteção muito mais resistente,
prática, tanto no uso quanto na instalação, que permite
boa visibilidade daquilo que está protegendo. Os colaboradores transitam pelos ambientes com muito mais segurança”, conta Marcelo Ferreira. “Essa proteção veio para ficar”, finaliza Rogério Marinho.
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Soluções eficientes em sistemas de iluminação
Detentora das marcas Altezza LED e XenonK2, a K2on
é uma empresa com foco em iluminação e segurança,
que desenvolve soluções através do feedback de seus
clientes.
Esse processo de parceria entre
K2on e clientes vêm acontecendo
desde 1999. A empresa é pioneiro
ao lançar o primeiro sistema de iluminação HID de xenônio e também
os sensores de estacionamento ultrassônico no Brasil.
Hoje, a empresa ofere soluções
com tecnologia LED e monitoramento, atendendo mercados como
florestal, mineração e agrícola.
A K2on participou pela primeira
vez do Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta como expositor, onde apresentou novidades
em sistemas de monitoramento de
pressão e temperatura de pneus
(TPMS), sistemas de monitoramento
via wireless e novidades em faróis

de LED com a categoria de iluminação, a Altezza LED.
Os resultados obtidos no networking superaram e muito as expectativas da K2on. A participação da K2on na próxima edição do Workshop já está mais do que confirmada.

Linha de analisadores de processo com ganhos reais
A Yellow Solutions em parceria com a Interfusão

reias transportadoras; soluções de reagentes de última

também participou do Workshop de Redução de Custos,

geração para processos de flotação; entre outras

edição 2019. Na oportunidade, a empresa apresentou

22 inovações.

aos participantes algumas tecnologias revolucionárias
para a indústria de mineração.
Foram mostradas tecnologias de ponta na linha de
analisadores de processo que trazem ganhos reais e
mensuráveis no processo produtivo, tais como melhoraria na qualidade do produto, aumento da eficiência, redução dos custos de produção e criação de linhas de
produção mais seguras e ecológicas.
A empresa disponibiliza ainda analisadores de concentração não radioativos; sonda para medição de nível
em células de flotação que substituem sistema de boia
com imensa vantagem, livre de inscrustação, com exatidão de milímetro; dosadores de bolas para moinhos;
nova tecnologia de analisador para determinação do tamanho de partículas on line e sem amostragem; sistemas de determinação de tamanho de sólidos em cor-
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Estabilizador e descontaminante

Consumidores de grande escala nas indústrias de derivados de petróleo em todo o mundo entendem a importância
de maximizar o desempenho, minimizando os custos e reduzindo o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente.
A Aderco compartilha essas prioridades e fornece soluções para resolver os problemas relacionados com o combustível em estreita colaboração com os clientes.
Mais de três décadas de aperfeiçoamento contínuo, as fórmulas e serviços da Aderco ganharam um excelente histórico
na melhoria do desempenho, eficiência de custos e sustentabilidade para os usuários de combustível ao redor do mundo.
Um exemplo é o A2055G da Aderco. Ele é não inflamá-

vel, não altera o combustível e a base é de extrato de plantas. Tem capacidade de concentração 1 / 55.000 l.
O produto pode ser usado em todos os tipos de óleo
combustível residual ou destilado. Desenvolvido e produzido no Canadá, foi formulado para médios e grandes consumidores de óleo combustível.
É capaz de estabelecer a nova condição de qualidade em
suas operações, com um combustível limpo, de mais potência e menor consumo. O primeiro tratamento de combustível realmente sustentável.
O suporte técnico, acompanhamento e segurança de
fornecimento é também oferecido aos clientes da Aderco.

Mercado
MINERADORA SERRA VERDE
INICIA INSTALAÇÃO
Com investimentos de US$ 150 milhões, a Mineradora Serra Verde irá produzir concentrado de terras raras,
minerais utilizados em produtos de alta tecnologia, no
município de Minaçu (GO). O empreendimento deve gerar, durante os 18 meses de implantação, 1,5 mil empregos diretos e outros seis mil indiretos. Após a implantação, a empresa deve ter 360 empregos diretos e 1,8 mil
indiretos.

VALE RETOMA OPERAÇÃO EM BRUCUTU E
PLANEJA REATIVAR OUTRAS MINAS
A mineradora Vale informou que retomou as operações
na sua totalidade na mina Brucutu, em São Gonçalo do Rio
Abaixo (MG). A mina é a maior do Estado de Minas Gerais e
representa 9% da produção nacional da mineradora, com
capacidade de 30 milhões de t/ano. As operações a úmido
no complexo estavam suspensas desde fevereiro, fazendo
com que a unidade operasse via processo a seco a um terço
de sua capacidade. A empresa espera adotar programas semelhantes para reativar outras minas paralisadas.

CBA INVESTE R$ 300 MI EM
PROCESSAMENTO A SECO DE RESÍDUOS
A CBA, do grupo Votorantim, vai investir R$ 300 milhões em um projeto de processamento a seco de resíduos na produção de alumina na usina que fica na cida-
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de de Alumínio (SP). O projeto prevê a compra de três
filtros prensa, que retira até 75% da água que é utilizada
no beneficiamento da bauxita para produzir a alumina.
O resíduo gerado poderá ser usado na produção de cimento e calcário fertilizante.

MIRABELA MINERAÇÃO PASSA
A SE CHAMAR NICKEL
A mudança de nome acompanha o processo de retomada das operações da Mina Santa Rita, em Itagibá, no
sul da Bahia, paralisadas em 2016. O retorno das atividades está previsto para o fim de 2019. A nova marca, segundo a empresa, reflete o alinhamento da empresa
com sua estratégia de longo prazo. A Atlantic Nickel
prioriza a produção de concentrado de níquel e acredita
na retomada da demanda internacional pelo metal, incentivada pelo aumento da produção de baterias, veículos elétricos e aço inoxidável.

SAMARCO REINICIA LAVRA EM 2020
A mineradora Samarco anunciou que irá retomar suas
operações em Mariana (MG). A expectativa é de que as
atividades recomecem no segundo semestre de 2020
pela mineradora. De acordo com a Samarco, a retomada
da extração de minério de ferro na região não irá utilizar
mais barragens de rejeitos, mas sistema de filtragem
para o empilhamento destes a seco.

