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EDITORIAL

“O ouro se recuperou antes da hora...”
Quem afirmou isso foi o
presidente da Gold Fields, Nick
Holland, ressaltando que a recuperação do preço do ouro, que
atingiu US$ 1.300/onça em 2016,
surpreendeu as próprias mineradoras, muitas das quais nem tinham terminado a lição de casa
em redução de custos — e agora
podem ter relaxado esse esforço.
Ele aponta que existem outros
agravantes: o corte dramático dos
investimentos em exploração geológica e a lavra preferencial das
zonas de maior teor de ouro das
minas, deixando as de baixo teor
para depois — o que significa maior custo de produção no futuro.
Tomando como exemplo a sua empresa e outras dez congêneres, que respondem por um terço da produção global de
ouro, Holland disse que as mineradoras se beneficiaram da
depreciação das moedas locais frente ao dólar, que se somou
à queda do petróleo, “ampliando” os efeitos nos programas
internos de se reduzir custos e dívidas.
Gold Fields estima que num grupo de 11 mineradoras globais, 60% da produção provem da Austrália, Canadá e África do
Sul, países que tiveram desvalorização cambial de 26%, 21% e
47% respectivamente, entre 2012 e final de 2015.
Os cortes maiores foram nos investimentos em exploração,
que já vinham caindo no período de 1995 a 2012. “Já eram in-

suficientes e diminuíram mais ainda”, declarou Holland, destacando que estes recursos caíram da média de US$ 78/onça em
2012, para US$ 36/onça em 2015. As reservas geológicas para
produção economicamente viável no futuro declinaram de 24
para 17 anos equivalentes nos quatro anos passados.
A acirrada concorrência nas aquisições mostra que os projetos brownfield e o crescimento orgânico de algumas mineradoras
major, já não são suficientes para repor o declínio futuro na produção de ouro. No total, US$ 2,9 bilhões foram gastos nestas transações em 2016, comparado a US$ 2,1 bilhões no ano anterior.
As 11 mineradoras reduziram os custos “all in” em 36% nos
quatro anos passados, e os custos operacionais “all in”— excluindo os investimentos em novos projetos — em 20%, ajustando-se
aos preços baixos do ouro. Os gastos para
manter as operações estáveis, através de
11 Mineradoras de Ouro = 1/3 Produção Global
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11 Mineradoras de Ouro = 1/3 Produção Global
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VIII WORKSHOP REDUÇÃO DE
CUSTOS NA MINA E NA PLANTA
09 e 10 de maio 2017 - Belo Horizonte (MG)

Soluções inovadoras frente à pressão contínua dos custos operacionais
Patrocínio:

INSCREVA-SE! AS VAGAS SÃO LIMITADAS
PROGRAMA PARCIAL E PRELIMINAR

Alcoa (Juruti)
Anglo American
Arcelor Mittal
Codelco
CSN (Mina Casa de Pedra)
Galvani
Gerdau
Jaguar Mining
Kinross (Mina Morro do Ouro)
LafargeHolcim
Largo Resources
Vale
Vale (Mina de Fábrica)
Yamana Gold (Jacobina Mineração)
Aperam
CDE Global
Martin Enginnering
Modular Mining
Polycorp
Swiçalment

Implantação de índice de performance de grupos operacionais
aumenta produtividade e engajamento de equipes, melhorando os
indicadores produtivos da usina de beneficiamento em Juruti
Ergonomia multidisciplinar: Foco concomitante na saúde, taxas de absenteísmo e produção
Avaliação da Heterogeneidade do Sinter Feed da mina de Serra Azul
da ArcelorMittal via Variograma
Os Investimentos da Codelco no Chile
Os principais programas contínuos de melhoria na mina e na planta, visando
ganhos de produtividade, redução de custos e os resultados mensuráveis
Complexo Minero - Industrial da Serra do Salitre
Manutenção compartilhada no beneficiamento mineral
Imperium - Sistema para controle de explosivos e acessórios
A implementação de software de gestão de frota móvel e os ganhos potenciais
Programa de otimização frente à dureza crescente da rocha e queda de teor
Comissionamento da correia transportadora aérea na fábrica de Barroso
e dados de produção e confiabilidade
O sucesso da Vanádio de Maracás é fruto do valor da sua gente
Aumentar o peso médio dos vagões carregados no terminal Ferroviário de Andaime
Redução dos custos de manutenção dos equipamentos de mina através de Análise Multiparâmetros
Redução do tempo de permanência de trens no Terminal do Pires utilizando a metodologia Seis Sigma
Criação e utilização de dispositivo de centragem forçada e marcação de galerias
para uso em mineração subterrânea
Substituição de revestimentos com inserto metálico por borracha pura nos moinhos da JMC
Aço Inox é a solução para reduzir custos de manutenção
Soluções para reduzir sólidos nas barragens de rejeitos – “Cases de aplicação de sucesso”
Aumento da confiabilidade e redução de custos utilizando chutes modulares Martin Arcoplate
Estratégia para redução de custos na mineração
Redução de custos e melhoria de desempenho de moagem através
de substituição de revestimentos com inserto metálico por borracha pura
Diminuição nos custos com sustentabilidade:
redução do consumo de combustíves e emissões de gases

Dúvidas? Envie um email para workshop@revistaminerios.com.br ou ligue (11) 3895-8590
Para informações sobre cotas de patrocínio, envie um email para comercial@m3editorial.com.br

COLUNA DO MENDO

Notícias boas na economia: preste bem a atenção
na mineração em 2017
José Mendo Mizael de Souza*
Notícias recentes da economia e da mineração
começam a apontar para uma mudança de rumo
bastante positiva no que se refere ao Brasil e à indústria mineral, esta última não só no plano nacional, como no internacional.
Por exemplo - e entre outros - o ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, segundo o jornal Valor, “muda projeções e diz que há aceleração do
crescimento ao ritmo de 3,2% no final do corrente ano. O número considera a taxa projetada para
o quarto trimestre em relação ao previsto para o
terceiro trimestre, em termos anualizados. [...] Isso mostra que o
crescimento está se acelerando, começa devagar e terminará o ano
em ritmo de 3,2%”, afirmou o ministro, que acrescentou: “O que se
sabe hoje é que o crescimento vai terminar 2017 de forma robusta
e bastante acelerada”.
Além desta visão do ministro Meirelles, outras notícias têm, também, caminhado no mesmo sentido. Assim, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), segundo o jornal Diário do Comércio,
no que diz respeito à indústria da construção civil, divulgou que “aumenta a confiança do empresário minério”, explicitando: “Da mesma
maneira, como o índice de confiança teve uma melhora substancial
nos últimos meses, as condições atuais de negócios também vêm
apresentando o mesmo destaque. Embora ambos ainda estejam
abaixo dos 50 pontos [em fevereiro de 2017, 47,2 pontos], que dividem o pessimismo do otimismo, os números vêm melhorando”.
Também analistas como Fernando Dantas, consultor do IBRE/FGV,
em sua coluna em O Estado de S. Paulo, na mesma linha, escreve:
“Há uma chance razoável de que uma das maiores recessões da
história econômica brasileira tenha terminado no quarto trimestre de
2016, e que a fase de recuperação, ainda que gradual e lenta, esteja
se iniciando neste primeiro trimestre de 2017. Os péssimos números
do Produto Interno Bruto (PIB) de outubro a dezembro assustaram,
com uma retração de 0,9% (na comparação dessazonalizada com o
trimestre anterior) que levou a economia brasileira a completar um
ciclo infernal de queda de 7,2% desde o início de 2015. Mas indicadores de confiança e da economia real apontam uma retomada no
primeiro trimestre. Basicamente, a indústria dá sinais de partir na
frente na recuperação cíclica da economia, com uma contribuição
expressiva das exportações, enquanto a agricultura saiu de um ano
muito ruim para outro que tem tudo para ser muito bom. Os serviços,
entretanto, são mais dependentes da renda dos consumidores e, com
o mercado de trabalho ainda no fundo do poço, devem demorar mais
a se recuperar. Como os serviços representam mais de 70% da eco-

nomia, o resultado do PIB do primeiro trimestre não
deve ser nada brilhante, e pode ficar bem perto de
zero. Isso, porém, é menos importante do que verificar se de fato a indústria engatou a primeira marcha.
É um padrão razoavelmente típico que os serviços
demorem mais a entrar e a sair de recessão, sendo
gradativamente puxados pela indústria, tanto para
baixo quanto para cima”.
Já a mineração, Renato Rostás, no Valor, destaca que “a recuperação dos preços das commodities industriais ajudou as principais mineradoras
e negociadoras de matérias-primas a melhorarem
seu resultado, e sua estrutura de capital durante
o ano passado” e que “agora, as companhias acreditam que haverá
arrefecimento no mercado internacional, mas ainda apostam em
cotações elevadas para continuarem a embolsar os ganhos depois
de dois anos de baixa”.
No geral, as mineradoras estão mais otimistas do que os analistas
quanto aos preços e têm motivos para aguardar isso. O Valor compilou os balanços de Vale, Rio Tinto, BHP Billiton, Fortescue Metals,
Anglo American e Glencore, que registraram lucro líquido conjunto de
US$ 7.08 bilhões no ano passado, ante perdas de US$ 31,3 bilhões em
2015, causadas em grande parte por baixas contábeis.
E explica: “O resultado das mineradoras melhorou em 2016 com,
além do aumento nas receitas, cortes de custos e de despesas financeiras. A receita líquida cresceu 2,1%, para US$ 276,61 bilhões, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
(EBITDA, na sigla em inglês) ajustado subiu 17%, para US$ 58,91 bilhões. A margem sobre esse indicador foi de 18,6% para 21,3%. Ao
mesmo tempo, as empresas endureceram a disciplina sobre a estrutura de capital e a dívida líquida conjunta caiu 19,2%, para US$ 88,77
bilhões. A alavancagem, medida pela relação entre endividamento
líquido e EBITDA, foi de 2,2 vezes para 1,5 vez. O setor também reduziu drasticamente o ritmo de investimentos, com baixa de 34,9% para
US$ 21,3 bilhões. A previsão em 2017 é de US$ 22 bilhões”.
O ministério de Minas e Energia está acompanhando tudo isso
muito de perto, como ficou demonstrado com a presença e as falas
da cúpula do órgão presente ao PDAC 2017, em Toronto, no Canadá
- como atestaram os mineradores que lá estiveram -, sendo legítimo acreditar que o governo reformista irá acolher e implementar
as sugestões que o ministério tem estudado, debatido com interessados dentro e fora da esfera pública e divulgado para a obtenção
de sugestões; ou seja, os investidores na indústria mineral do País
deverão, desde já, acompanhar muito de perto o que está ocorrendo, eis que certamente emergirão novidades durante o corrente
ano de 2017.

*José Mendo Mizael de Souza é engenheiro de minas e metalurgia pela EEUFMG (1961). Ex-Aluno honorário da Escola de Minas de Ouro Preto (MG). Presidente da J.
Mendo Consultoria. Fundador e presidente do Centro de Estudos Avançados em Mineração (Ceamin). Vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) e presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da entidade. Coordenador da fundação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).
Como representante do IBRAM, é um dos três fundadores da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira (Adimb). Conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Gorceix, de apoio à Escola de Minas de Ouro Preto (MG). É um dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG.
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OURO

5 novas minas com alto teor agitam mercado global
Com o ouro girando em torno de US$ 1.200/onça e perspectivas de alta moderada, como parte da tendência de recuperação do mercado global, o metal amarelo volta a chamar
a atenção. A revista Minérios & Minerales mostra a seguir
cinco novas minas de ouro de alto teor em desenvolvimento
no mundo. Duas delas são no Canadá, uma na
Austrália, outra em Burkina Faso e, a última,
na China.
BRUCEJACK
Com teor de 16,1 g/t, a mina de Brucejack,
da Pretium, na Columbia Britânica, Canadá, é
considerada a de maior teor entre as cinco. A
planta deve entrar em operação comercial ainda este ano, abastecida por uma mina subterrânea. A área total do empreendimento é de 122
ha. Um estudo de viabilidade concluído em junho de 2014 e atualizado em dezembro de 2016,
delineou as reservas minerais comprovadas
e prováveis em 8,1 milhões de onças de ouro.

Todas as licenças federais e provinciais exigidas para começar os trabalhos de desenvolvimento foram recebidas em
2015. Assim, a construção do projeto Brucejack começou em
setembro daquele ano. Seu comissionamento está previsto
para o terceiro trimestre de 2017.

Brucejack, a de maior teor entre as cinco, será comissionada ainda este ano
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OURO
O programa de escavação dos acessos se encerrou no primeiro semestre de 2016. O plano de lavra para os três primeiros anos é de exploração na profundidade de 1.200 m a 1.320
m. Cinco frentes foram criadas para dar continuidade aos trabalhos no subsolo.

Mapa de exploração subterrânea da mina no Canadá

O estudo de viabilidade para o projeto Brucejack foi concluído em junho de 2014. A lavra se dará em galerias longitudinais e transversais no subsolo. Os rejeitos serão processados
em uma unidade na superfície próxima ao moinho e, em seguida, serão bombeados para disposição final.A vida útil da mina

Na nova fase Charters Towers tem exploração abaixo de 700 m
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é de 18 anos, com produção média anual de 504 mil onças de
ouro nos primeiros oito anos, e produção média anual de 404
mil onças de ouro durante a vida da mina. O run of mine (ROM)
previsto é de 2.700 t/dia.
O payback estimada é de 3,4 anos. O custo total do projeto
alcança US$ 697 milhões.
CHARTERS TOWERS
A segunda mina em desenvolvimento, entre as cinco com alto
teor de ouro, é a Charters Towers, da Citigold, em North Queensland, Austrália. Com recursos de 11,4 milhões de onças de ouro, a
mina tem teor de 7,7g/t, a um custo de produção de US$ 500/onça.
O tamanho do depósito foi determinado após um extenso
período de avaliação com 1.550 amostras de sondagem. A reserva encontra-se a 1.200 m de profundidade, podendo continuar até 3 mil m.
O plano inicial é atingir uma taxa de produção de 320 mil
onças/ano, chegando a 500 mil onças/ano por um período de
cerca de 15 anos.
O ouro de Charters Towers está hospedado em estruturas
verticais contínuas de até 1.300 m de extensão.
A operação dessa mina é antiga e começou em 1871, mas foi
recentemente que a exploração geológica alcançou níveis bem
abaixo de 700 m – até 2011, a mina operava a essa profundidade.
O empreendimento ocupa uma área de 1 mil km². A prata
também é produzida como subproduto na planta.

OURO
HOPE BAY
A terceira mina, relacionada dentre as cinco com mais teor de ouro, é a Hope Bay, da
TMAC Resources, em Nunavut, Canadá. Ela
tem teor de 7,4 g/onça e recursos de 5,9 milhões de onças.
O projeto Hobe Bay tem 1.101 km² de
área. O depósito de ouro de alta qualidade,
com recursos minerais medidos e indicados
totalizando aproximadamente 4,5 milhões de
onças de ouro - os recursos inferidos totalizam
mais cerca de 1,4 milhão de onças de ouro.
A história de Hope Bay tem início entre
1988 e 1999, quando a BHP Billiton descobriu
o depósito, realizando o desenvolvimento
Na planta de Yaramoko a profundidade de exploração é de 250 m
subterrâneo inicial de lavra. A Miramar Mining adquiriu a propriedade em 1999 e expanYARAMOKO
diu as zonas mineralizadas.
A Yaramoko, pertencente a Roxgold, em Balé, na Burkina
Em 2007, foi a vez da Newmont Mining adquirir a área e
modernizar a infraestrutura. Em dezembro de 2012, a New- Faso, é a quarta mina entre as cinco em desenvolvimento recenmont assinou uma carta de intenções com a TMAC e a venda te no mundo com maior teor de ouro. Esta mina na África possui teor de 11,8 g/t, mas recursos de apenas 1 milhão de onças.
definitiva ocorreu em janeiro de 2013.
A licença de Yaramoko cobre aproximadamente 196 km².
Em março daquele ano, a TMAC reabriu a mina e realizou
programas de exploração geológica. A viabilidade econômica A propriedade está localizada a cerca de 200 km a sudoeste
foi concluída em dezembro de 2013. No ano seguinte, foi rea- da capital Ouagadougou e já possui exploração de ouro nas
redondezas. O estudo de viabilidade foi concluído em 2014.
lizada campanha de sondagens e monitoramento ambiental.
O estudo prevê uma operação de mineração subterrânea com
Após levantar funding por meio de várias ações no mercado para seguir com o projeto de desenvolvimento, em 2016, a uma vida útil inicial de 7,5 anos, e a produção de 99.500 onças/ano.
O ouro está hospedado dentro de veios de quartzo em romineradora detectou ocorrência de ouro de alto teor abaixo
das reservas existentes e, por conta disso, deu início à implan- chas fraturadas. A profundidade de exploração inicialmente
mapeada é de 250 m.
tação da planta.
O retorno do investimento é previsto em 1,5 ano sobre o
A expectativa de produção média anual da mina nos 20
capital inicial, com custos totais médios totais de US$ 467/onça.
anos de vida útil é de 160 mil t de onça de ouro.
A produção da mina começou em maio do ano
passado.

Mina de Hope Bay teve vários donos

EASTERN DRAGON
A quinta e última mina com alto teor de
ouro é a Eastern Dragon, na província de Heilongjang, China, com teor de 7,7g/onça e recursos de 1 milhão de onças - mas a um custo
de produção de apenas US$ 175/onça, com
prata como subproduto.
A planta pertencia inicialmente a Eldorado
Gold, mas foi vendida ano passado a Yintai Resources por US$ 600 milhões.
A extração na mina se dará por uma combinação de cava a céu aberto e lavra subterrâneo. A
mina aguarda licença para iniciar implantação.
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PARCERIA EXCLUSIVA

OURO

Orinoco acredita no potencial de alto teor
do depósito de Cascavel, na região de Crixás (GO)
John Chadwick, editor da revista
International Mining (IM), com quem
a revista Minérios & Minerales tem
parceria exclusiva de conteúdo, publicou matéria na edição de setembro
passado, descrevendo com entusiasmo
o projeto Faina Goldfields, controlado
pela Orinoco Gold, em Crixás (GO) - na
região onde estão operando a mina de
Serra Grande, da Anglo Gold Ashanti, que tem recursos de 5 milhões de
onças de ouro, e Chapada, da Yamana
Gold, que produz ouro, cobre e prata,
sustentada por 6 milhões de onças de
recursos.
A produção envolve três projetos e começou por Cascavel
A Orinoco afirma que Faina tem todos os indicadores de uma província mineral emergente, com em pequena escala, a empresa está pesquisando ocorrências
potencial de vários centros de produção. Compreende uma num raio de 3 km, assim como o faz também no projeto Sertão,
área de 200 km² que engloba os projetos Cascavel, Sertão e Tin- que está a 18 km. Os dados mais relevantes são os seguintes:
teiro, e alvos em fase avançada de exploração, como Española, - 8 mil m de sondagens a diamante e bulk sampling extensiva
Elisio, Antena e Xupe. A Orinoco Gold detém 70% de Cascavel. - Mais de 700 m de galerias de desenvolvimento concluídos
O diretor gerente da Orinoco, Mark Papendieck, aponta
em junho de 2016
que o minério extraído é processado por métodos gravitacio- - Licença para produzir a razão de 50 mil t (em setembro passanais, a baixo custo e sólida margem. Com Cascavel produzindo
do, estava em vigor a terceira licença renovável)
- Obtenção de decreto de lavra prevista este ano, permitindo
expandir as operações
- Instalação de britagem e tratamento gravimétrico para 100
mil t/ano construída no local, a 300 m do portal de entrada
do subsolo; esta planta pode ser expandida rapidamente
- Ouro extraído em partículas grosseiras, sem moagem e lixiviação
- Concentrado fundido no local
O depósito de Cascavel tem veios de alto teor e granulometria graúda, com amostragens no subsolo revelando teores
de 88g/t Au em extensão de 15 m. Amostragens feitas na zona
chamada Cuca, 350 m ao norte, e Mestre, a 90 m, obtiveram
27 g/t e 39 g/t, respectivamente.
Embora os grãos grosseiros do ouro facilitem o tratamento
a baixo custo, tal característica tornou extremamente difícil a
estimativa de recursos pela norma JORC. As sondagens proporcionam uma medida eficaz sobre a continuidade geológica
do depósito de Cascavel, mas não se mostra útil para estimar
o teor numa ocorrência elevada e granulometria grosseira. Por
isso, a Orinoco ainda não estipulou o recurso mineral JORC ou
Faina Goldfields tem várias áreas previstas de extração
a meta de produção para Cascavel.
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Foi realizada, entretanto, uma extensa amostragem em o transporte do minério até a rampa principal. Os analistas
Cascavel desde 2012, incluindo mais de 8 mil t de sondagem a registram teores elevados a partir de amostragens dos painéis:
diamante, para delinear as estruturas que hospedam o ouro. - 14,78 m a 75 g/t Au no nível 1 Sul
Efetuou-se ainda extensos trabalhos de desenvolvimento no - 10,3 m a 100 g/t Au e 11,6 m a 50 g/t Au nas paredes opostas
do nível 0 Central
subsolo, bulk sampling e amostragem de veios e alterações
para conhecer a distribuição de teores nesse amplo sistema - 3,66 m a 142 g/t Au no nível 1 Central
Os trabalhos de desenvolvimento levaram à inclusão da
mineralizado.
Baseado na natureza de pepitas da mineralização de ouro Zona Norte ao inventário da mina, que estava até então inaem Casvavel, a mineradora decidiu iniciar uma lavra de bai- cessível. Furos de sondagem interceptaram a estrutura minexo custo para gerar caixa e avançar o projeto. Num relatório ralizada ali. Confirmou-se os estudos prévios sobre a orientarecente da corretora Breakaway Research, os analistas Crant ção, estrutura, continuidade e teor dessa zona mineralizada,
Craighead e Mark Gordon apontaram que “os trabalhos de que ocorre em diversos veios mergulhando a 20o sudoeste, em
desenvolvimento têm confirmado a geometria, continuidade larguras de 10 a 20 m separados por camadas de teor baixo,
e teor da mineralização, com teor de produção diluído esti- numa estrutura mineralizada ampla que mergulha a 30o no
mativo em torno de 20 g/t Au, suportado por amostragens de sentido oeste-sudoeste.
teores muito altos ao longo do desenvolvimento.”
Craighead e Gordan explicam que “devido à granulometria
Orinoco possui hoje um Guia de Utilização (GU) em Cas- graúda da mineralização, Orinoco está fazendo amostragens
cavel, que permite a extração de 50 mil t de material do no painel para definir os teores, em trechos de 0,5 m contíguos
subsolo, podendo ser renovado sucessivamente até receber nas paredes opostas, na medida que avança o desenvolvimenum decreto de lavra — previsto para 2017. O plano de lavra to. Isso produz um volume maior do que a amostragem por
inicial abrange uma pequena porção das áreas de Cascavel canaleta, mas os 10 kg obtidos ainda são considerados insufie Mestre, onde trabalhos históricos de lavra e a rampa de cientes para mensurar o teor do ouro grosseiro — comparados
exploração da mineradora deu acesso a veios de alto teor. ao método normal de extrair diversas toneladas para se calcuEsta área concentrou as sondagens a diamante para delimitar lar um teor representativo. E os analistas lembram que o teor
o sistema de veios.
das amostras dos painéis ainda precisaria ser diluído por dois
A rampa de acesso tem 3,5 m de largura por 3 m de altura, ou três, para se estimar um teor de lavra diluído.”
equipada para transporte por vagões sobre trilhos para trazer
O ouro em pepitas graúdas significa uma enorme variabilio minério até a superfície, onde caminhões o conduzem por dade em teor sobre distâncias relativamente curtas. As equipes
300 m até a planta. O sistema foi projetado no local pela equi- de lavra tem encontrado porção significativa de ouro visível nos
pe da Orinoco e foi fabricado pela empresa local Irmãos Haase. stopes nas áreas onde se inicia a lavra. Isso ocorreu de forma
Os trilhos terminam no pé da rampa, sendo o minério carrega- espetacular no slot raise 2 no nível 1 Norte, repetindo-se nos
do e transportado até o skip por mini carregadeiras Mustang slots seguintes nesse nível. O material desses stopes será mis2054, com capacidade útil de 750 km e velocidade de até 11 turado a minério de teor menor para processamento na planta.
km/h. Há ainda uma mini escavadeira Case no subsolo,
onde a perfuração é feita por perfuratrizes pneumáticas Tornibras.
O método de lavra é dimensionado para veios de
alto teor, estruturalmente controlados. A altura média dos stopes vai de 1,3 a 1,4 m e a espessura média
da mineralização é de 1 m. O relatório de Craighead e
Gordon informa que o desenvolvimento no nível O e 1
está concluído na sua maior parte, onde deve começar
a lavra em T, para extrair 90% da mineralização. A lavra
em T inclui abertura de slot raise a intervalos de 9 m
e a extração dos blocos de 6 m no meio, com altura
de cerca de 1,2 m correspondente à zona mineralizada.
A lavra quando atingir o nível 2, o método será de
open stoping com furos longos. Os trabalhos vão inEspañola é um dos alvos de exploração inicial
cluir a escavação de uma rampa auxiliar, para agilizar
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Projeto de Cascavel já tem produção em pequena escala

Todos os slot raises abertos nos níveis Sul da mina também
foram considerados pelos geólogos da empresa como de alto
teor. Isso levou a antecipação da abertura da rampa 1 interna
para ligar o nível 1 Sul ao nível 2 Sul.
Um programa de sondagens para planejamento da mina
foi iniciado em fins de 2016, num total de 4 mil m, para definir
melhor a continuidade estrutural da mineralização além dos
limites atuais da mina — seguindo a direção norte e sul e o
mergulho em profundidade.
PLANTA A 300 M DO PORTAL DA MINA
Com capacidade nominal de 14 t/h, a planta de britagem e
tratamento gravimétrico foi projetada pela Gekko Systems. O
circuito inclui britagem primária, secundária e terciária. O tratamento gravimétrico consiste de concentração primaria com
Inline Pressure Jig (IPJ), Inline Spinners (ISP) centrífugos — ambos Gekko - e concentrador Knelson efetuando as funções de
scavenging e limpeza.

Processamento ocorre na planta para financiar a continuidade do projeto

O IPJ pré-concentra partículas de minério de alto valor
usando separação gravimétrica, dinâmica mecânica e de fluidos. O elevado custo de energia da britagem pesada é eliminado pelo IPJ que processa material grosseiro de até 30 mm,
obtendo um minério de maior teor mas num volume menor.
O IPS é uma ferramenta eficaz para separar partículas finas e
grosseiras e dá um upgrade à recuperação de minério de baixo
ou intermediário teor. O sistema não requer água, é automatizado e pode gerar um minério de alto teor pronto para ser fundido.
O circuito de britagem foi fornecido pela Simplex e o módulo gravimétrico e suas instalações pela Gekko. Por causa dos
grãos graúdos do ouro, não há necessidade de lixiviação e o
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uso de cianeto. A lixiviação será adotada no futuro para recuperar os 10% remanescentes. A planta atual pode processar
até 100 mil t/ano de minério, e foi projetado de tal maneira
que duplicar a sua capacidade vai demandar investimentos de
apenas 2 milhões de dólares australianos. Os rejeitos serão estocados a seco.
O primeiro ouro foi fundido no local em julho passado,
utilizando o minério de baixo teor extraído nos trabalhos
de desenvolvimento no subsolo. A planta opera 24 h/dia e
já começa a processar o minério de alto teor produzido nas
frentes de lavra.
SONDAGENS MOSTRAM CONTINUIDADE
DAS ZONAS MINERALIZADAS
Sondagens tem mostrado a continuidade das estruturas
que hospedam o ouro a distâncias de até 3 km ao longo do
strike de Cascavel, revelando semelhança com a geologia da
mina de Sertão a 18 km ao sul. Estas estruturas também estão
presentes no mergulho a maiores profundidades, com sondagens atingindo 700 m em Cascavel e 1.600 em Sertão. Segundo
a Orinoco, elas se assemelham às encontradas no depósito de
Crixás, da Anglo Gold Ashanti.
A empresa tem 100% das concessões minerárias de Sertão, incluindo a antiga mina de mesmo nome, e que teria produzido 256 mil onças de ouro ao teor de 25 g/t Au numa cava
rasa, segundo registros históricos. A reavaliação dos dados
de sondagens anteriores, somada ao programa de sondagem
concluído pela Orinoco em 2015, permite estimar uma mineralização semelhante a Cascavel, inclusive da existência de
veios de ouro de alto teor.
Em outubro de 2014, a empresa adquiriu 70% do prospecto de ouro, conhecido
como Española, na mesma região. Ela já
controla o prospecto de Tinteiro, de óxido
de ferro, cobre e ouro, a 4 km a sudoeste
de Cascavel. O trecho foi descoberto em
maio de 2013, quando a Orinoco encontrou mineralização de alto teor de cobre e metais básicos no
footwall da zona chamada Mestre e no hanging wall da zona
aurífera de Cuca, em Cascavel.
Dados de sondagem indicam que pode ter uma mineralização separada de metais básicos em Cascavel, que ocorreu
em épocas diferentes da formação das zonas auríferas. Em
maio de 2014, amostras de rocha mostraram indícios de que
a mineralização de metais básicos pode se estender por 4 km
até alcançar a área de Tinteiro, formando uma estrutura extensa. Segundo a Orinoco, há diversas mineradoras avaliando os dados geológicos para possível parceria no desenvolvimento do prospecto.

OURO

Canadense Belo Sun investe no projeto Volta Grande (PA)

Mineradora montou base na área de desenvolvimento da mina

A canadense Belo Sun pretende tirar do papel em breve o
projeto Volta Grande, na região de Altamira, no Pará. A mineradora diz ser o “maior programa de exploração de ouro do Brasil”.
O depósito está localizado no município de Senador José
Porfírio, em um trecho da chamada Volta Grande do Rio Xingu,
onde também foi implantada a hidrelétrica de Belo Monte. A
Belo Sun, controlada pelo grupo Forbes & Manhatan, um banco de capital privado que investe em projetos de mineração,
pretende investir pelo menos R$ 1,2 bilhão no projeto.
A empresa tem planos de extrair 4,6 mil kg/ano de ouro,
por duas décadas. O empreendimento deve gerar 2.600 empregos diretos e arrecadação de R$ 60 milhões por ano ao Pará
em royalties da mineração.
O estudo de viabilidade do projeto foi concluído em março
de 2015, com licença de implantação do órgão estadual responsável concedida em fevereiro último – mas que, por conta
de recursos de terceiros na esfera federal, aguarda liberação
definitiva para iniciar o desenvolvimento da planta.
A propriedade de Volta Grande, a 60 km a sudeste da cidade de Altamira (e a 20 km da usina de Belo Monte), abrange
mais de 160 mil ha, onde pequenos mineiros já têm estado
ativos desde a década de 1960.
A energia para o projeto, segundo a empresa, será fornecido por Belo Monte através de uma linha de 230 kV com uma
subestação.

A mineradora calcula uma produção anual média de ouro
de 205 mil onças durante uma vida útil de 17,2 anos. A produção média anual de ouro nos primeiros dez anos alcançará 260
mil onças.
As reservas de minerais comprovadas e prováveis são de
3,8 milhões onças a 1,02 g/t. Os custos de produção devem
ficar em US$ 618/onça.
O estudo de viabilidade do empreendimento considera a
mineração a céu aberto, usando uma frota 100% proprietária,
incluindo caminhões, carregadeiras e perfuratrizes. A mina foi
projetada para produzir uma quantidade inicial de 3,5 milhões
t/ano (10 mil t/dia), ampliando a produção total para 7 milhões t/ano (20 mil t/ dia) no terceiro ano.
O desmonte de rocha será feita com explosivos. Os rejeitos serão transportados para instalações dedicadas à gestão
de resíduos. O fluxograma de processo, segundo estudos, será
convencional, com britagem, moagem, concentração por gravidade e lixiviação. A FLSmidth foi contratada para a primeira
fase do projeto na modalidade EPC, que inclui o gerenciamento da construção da mina e da planta.
Os recursos minerais atuais no projeto Volta Grande estão
subdivididos em duas áreas: bloco norte e bloco sul. O plano
de mina projetado de Volta Grande cobre apenas 1 km² da propriedade.
A Belo Sun assumiu o empreendimento em 2003.
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DNPM propõe regras pós-Mariana
Marcello Ribeiro Lima Filho*

Encontrava-se em consulta pública até 3 de março, no
site do Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM),
as minutas das novas portarias nº 416/2012 e nº 526/2013,
editadas no âmbito da Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a
Política Nacional de Segurança de Barragens. As propostas de
alteração almejam reestabelecer a confiança no setor mediante rigorosa gestão de riscos e buscam garantir à sociedade civil
maior controle das barragens existentes no território nacional.
Tudo consequência do novo cenário que resultou da tragédia
de Mariana, em 5 de novembro de 2015.
Nesse sentido, as minutas propõem tornar os procedimentos de segurança de barragens mais rígidos e completos, sendo
as principais alterações as seguintes:
Portaria nº 416/2012
Atualização e modernização do Sistema Integrado de Segurança de Barragens do DNPM (SIGBM), para cadastramento de todas
as barragens de mineração, a partir do lançamento de rejeitos e
sedimentos, integrando as informações advindas das empresas
com as informações de campo, obtidas pelos fiscais do DNPM, de
forma a permitir que (i) o banco de dados seja alimentado tanto
pelo DNPM quanto pelos empreendedores e (ii) as informações
quinzenais das inspeções de campo feita pelos empreendedores
estejam disponíveis, tudo com o objetivo de garantir uma gestão
mais eficiente e dinâmica das barragens de mineração.
Obrigatoriedade de que o empreendedor elabore um mapa
de inundação, assinado por um responsável técnico, contendo
o polígono das áreas afetadas e a definição dos limites da Zona
de Autossalvamento (ZAS).
O Plano de Segurança de Barragem (PSB) deverá ser elaborado e aprovado até o início do lançamento de rejeitos ou
sedimentos na barragem, e assinado por profissional com experiência comprovada através do Crea/Confea maior ou igual
a cinco anos ou com especialização, mestrado ou doutorado
em geotecnia ou segurança de barragens.
O PSB deverá ser elaborado até o início do lançamento de
rejeitos ou sedimentos na barragem, devendo estar disponível
no escritório da equipe de segurança de barragem.
A redução da periodicidade em que a Revisão Periódica de
Segurança de Barragem (RPSB) deverá ser realizada: (i) 3 anos,
para Dano Potencial Associado (DPA) alto, (ii) 5 anos, para DPA
médio e (iii) 7 anos, para DPA baixo.
Obrigatoriedade de que barragens alteadas continuamente executem a RPSB a cada 2 anos ou a cada 10 m alteados,
independentemente do DPA.
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Rompimento de barragem em Mariana (MG) estimulou alteração nas regras

A Inspeção Anual de Segurança Regular de Barragem passa
a ser realizada semestralmente, com a entrega do Relatório de
Inspeção Regular da Barragem entre 1º e 30 de março e entre
1º e 30 de setembro.
Ampliação do rigor e dos requisitos necessários ao Relatório de Inspeção de Segurança Regular de Barragem: (a) Relatório passa a ser elaborado por empresa externa independente;
(b) Necessidade de detalhamento das inspeções quinzenais
realizadas durante o ano; (c) Emissão da Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem, que incluirá (i) caracterização tecnológica dos rejeitos, (ii) instrumentação e sistemas de
monitoramento, (iii) sistema de drenagem interno, externo e
extravasores da barragem, (iv) segurança operacional, (v) mecanismos de rompimento de barragens, (vi) registro de anomalias e (vii) recomendações das inspeções regulares anteriores.
O Extrato de Inspeção de Segurança Regular de Barragem
passa a ser enviado quinzenalmente, na quinzena seguinte à
realização da vistoria (Inspeção Regular), pelo consultor externo
contratado ou através de da equipe de segurança de barragens.
A Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem
passa a ser enviada semestralmente, juntamente com o Relatório de Inspeção de Segurança Regular de Barragem.
Passa a ser vetado tanto aos profissionais quanto à empresa que desenvolveram o projeto executivo da barragem de mineração a emissão da Declaração de Condição de Estabilidade
da Barragem.
As Fichas de Inspeção Especial (para quem, durante as Inspeções Regulares, constatar na barragem uma anomalia que resulte na pontuação máxima de 10 pontos), que antes eram preenchidas semanalmente, passam ser preenchidas diariamente.
O Relatório de Inspeção Especial da Barragem, que antes
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era elaborado quinzenalmente, passa a ser elaborado semanalmente, pelo consultor externo contratado.
O Extrato da Inspeção de Segurança Especial da Barragem,
que antes era preenchido quinzenalmente, passa a ser elaborado semanalmente.
Deverão ser efetuados exclusivamente por empresa externa
independente contratada pelo empreendedor, composta por
profissionais treinados e capacitados com registro no Crea: (i)
Relatórios de Inspeção de Segurança Regular e Especial de Barragem, (ii) Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem,
e (iii) Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem.
As Fichas de Inspeção Regular deverão ser armazenadas
pelo prazo de cinco anos.
Barragens inseridas na PNSB até a data de publicação da
portaria deverão elaborar a Revisão Periódica de Segurança de
Barragens Extraordinária de acordo com os seguintes prazos:
(i) Classe A ou B: 6 meses; (ii) Classe C: 12 meses; e (iii) Classe
D ou E: 18 meses.

Aumento considerável de procedimentos de segurança

Portaria nº 526/2013
Aumento das exigências quanto ao conteúdo do Plano de
Ação de Emergência das Barragens (PAEBM), que deverá incluir:
- Informações Gerais da Barragem de Mineração, com (I)
Detalhamento, (II) Objetivo do PAEBM, e (III) Descrição da Barragem de Mineração;
- Procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados
em situações de emergência;
- Detecção, avaliação e classificação das situações de emergência, com a classificação dos níveis de segurança e risco de
ruptura (níveis 1, 2 e 3);
- Fluxograma e procedimentos de notificação;
- Responsabilidades gerais no PAEBM: (I) do empreendedor, (II) do coordenador do PAEBM, (III) da Equipe de Segurança da Barragem de Mineração, (IV) na notificação, (V) na
evacuação, e (VI) no encerramento e continuidade;
- Análise do estudo e mapa de inundação;
- Sistema de monitoramento;

- Plano de Contingência na Zona de Autossalvamento (PCZAS), com (I) a identificação do cenário de risco; (II) identificação da área de impacto potencial – Zona de Autossalvamento;
(III) Identificação do quantitativo populacional e da população
vulnerável; (IV) definição do sistema de monitoramento e alerta; (V) definição de um sistema de alarme; (VI) estabelecimento e definição de rotas de fuga; (VII) estabelecimento de pontos de encontro; (VIII) Plano de Comunicação a autoridades e
serviços de emergência; e
- Obrigatoriedade de que o empreendedor disponibilize cópia do PAEBM nas instalações dos demais empreendedores de
barragem localizados na área afetada por um possível rompimento, bem como nas prefeituras e organismos de Defesa Civil.
Passa a ser responsabilidade do empreendedor:
Além de elaborar o PAEBM, providenciar também o Estudo
de Inundação e o Mapa de Inundação.
Promover treinamentos internos e externos, acerca do
PAEBM, envolvendo, além da equipe de segurança da barragem, os demais empregados do empreendimento e a população compreendida na ZAS, esta especificamente sobre o Plano
de Contingência na Zona de Autossalvamento (PCZAS).
Obrigatoriedade de que o empreendedor mantenha um
Sistema de Monitoramento de segurança de barragem, cujo
nível de complexidade do sistema de monitoramento dependerá da classificação da barragem em DPA.
Obrigatoriedade de que o empreendedor elabore um PCZAS, a fim de permitir a rápida e segura evacuação, o qual deverá conter:
- A identificação da área de impacto potencial – ZAS;
- A identificação do quantitativo populacional e da população vulnerável;
- A definição do sistema de monitoramento e alerta; e
- Estabelecimento de rotas de fuga e pontos de encontro.
Obrigatoriedade de que o empreendedor promova o treinamento periódico da população integrante da ZAS sobre o
PCZAS, abrangendo treinamentos teóricos e simulados.
Prazo para elaboração do PAEBM será de 12 meses, contados da data de recebimento da exigência.
Logo, as alterações propostas pelo DNPM afetarão significativamente os procedimentos de segurança adotados nas
barragens de mineração. Independentemente da análise caso
a caso e não sendo introduzidas alterações nas minutas, o que
se recomenda é que as empresas revejam imediatamente os
procedimentos de segurança de barragens que adotem, realizando um compliance individual para cada estrutura e mantendo os respectivos registros em arquivo.
*Marcello Ribeiro Lima Filho é sócio da Lima Feigelson
Advogados
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MANUTENÇÃO

Aumento de disponibilidade física na planta
de beneficiamento da Gerdau Mining

Planta de beneficiamento UTM II, em Ouro Preto (MG)

Autores: Alex Sander Teixeira Dias, Cassio Melo Mouras,
Eduardo Luiz Giffoni Lima, Flavio Luiz Alves Silveira Segundo,
Luiza Alves Rodrigues e Rafael Ferri Dias*
No ano de 2015 foram executadas diversas melhorias no
processo de manutenção e nos equipamentos da planta de
beneficiamento, trabalhando nas perspectivas de redução de
tempo de corretiva, disponibilidade de equipamentos stand-by,
capacitação, confiabilidade, sobressalentes e padronização. Essas ações garantiram um aumento de 18,7 pontos percentuais
na disponibilidade física em 2015 em comparação com 2014.
INTRODUÇÃO
A manutenção tem se destacado cada vez mais como área
fundamental para o sucesso das empresas. O impacto de uma
manutenção ineficiente pode definir a rentabilidade do negócio e a sobrevivência do empreendimento. Portanto, introduzir
técnicas de gestão, tecnologia, padronização e assertividade se
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faz tarefa fundamental da manutenção para assegurar a continuidade das atividades industriais. Dependem da estratégia
de manutenção a funcionalidade, a disponibilidade e conservação dos ativos industriais, dando a manutenção status de
pilar fundamental de toda empresa competitiva.
A disponibilidade física é um dos principais indicadores de
manutenção, representando as horas em que o ativo ficou disponível para operar, sendo calculado considerando o tempo
calendário de operação, retirando o tempo de parada programada para manutenção (TPPM) e tempo de parada não programada para manutenção (TMNP).
Neste trabalho serão tratadas as perspectivas que influenciam na disponibilidade de uma planta, tratando de assuntos
quantitativos e qualitativos, soluções técnicas e gerencias para
o alcance da meta disponibilidade.
A planta de beneficiamento UTM II da Gerdau, em Ouro
Preto (MG), em 2015 alcançou níveis de 85,4% de disponibilidade física.

MANUTENÇÃO
18º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica
Brasileira
DESENVOLVIMENTO
Com o objetivo de aumentar a disponibilidade física na
planta de beneficiamento UTM II da Gerdau, inicialmente foi
criado um mapa de raciocínio com as principais perspectivas
a serem avaliadas neste trabalho, conforme apresentado na
figura 1.
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Figura 1 – Mapa de raciocínio aumento de disponibilidade UTM II
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AÇÕES DESENVOLVIDAS
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Figura 4 – EAP Projeto Aumento de disponibilidade Física da UTMII

Figura 4 – EAP Projeto Aumento de disponibilidade Física da UTMII

Figura 4 – EAP Projeto Aumento de disponibilidade Física da UTMII
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Otimismo moderado no evento
PDAC no Canadá

Embora ninguém esteja ainda festejando a retomada
dos preços dos commodities, o otimismo moderado foi a
sensação dominante entre os participantes no maior evento
mundial da mineração, o PDAC, realizado em Toronto, no
Canadá, no início deste mês (março). As grandes mineradoras arriscam que voltarão a pagar dividendos aos acionistas;
empresas juniores estão mobilizadas em levantar mais capital novo para os seus projetos. O ouro, que atingiu a cotação
recente de US$ 1.200/onça, perdeu força com a notícia do
iminente aumento de juros pelo Federal Reserve nos EUA.

Recuperação pode chegar antes
do que se imaginava

Investidores estão vislumbrando uma recuperação mais
rápida do setor de mineração e as cotações das ações estão
subindo em consequência desse sentimento, avaliam analistas. O Índice de Mineração Global S&P/TSX, um indicador
do desempenho das mineradoras, subiu 70% nos últimos 12
meses. A mineradora suíça Glencore, por exemplo, afirmou
que planeja voltar a pagar dividendos para investidores em
2017 depois de vender ativos e reduzir seu endividamento.
A Rio Tinto teve ganhos inesperados e a mineradora está
reduzindo suas dívidas e também prevendo o pagamento
de dividendos ao acionistas. A Rio Tinto está projetando
que irá gerar US$ 5 bilhões em fluxo de caixa adicional nos
próximos cinco anos. A Rio Tinto já está avançando em empreendimentos de minério de ferro e bauxita na Austrália,
e em uma mina de cobre na Mongólia. “2016 foi de recuperação da demanda e de melhora de resultados, e 2017 deve
ser o ano em que as mineradoras começarão a compensar
os investidores pelos cinco duros anos de desempenho inferior, através de dividendos mais elevados e de maior disciplina de capital”, afirma relatório do Credit Suisse.
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Anglo American avalia início
de Quellaveco

Um dos altos executivos da Anglo American no Peru, Luis
Marchese Montenegro, disse em evento recente realizado
naquele país que a empresa “crê no crescimento do mercado de cobre e Quellaveco é um dos projetos mais atrativos
da companhia”. Porém, ele explicou que a sua viabilidade
depende das condições econômicas locais e globais, principalmente relacionado ao preço do metal.
O megaprojeto de cobre de Quellaveco está localizado
em Moquegua, região sul do Peru, e prevê investimentos
totais de US$ 5 bilhões. De acordo com a Carta de Projetos
Minerais do Ministério de Energia e Minas, ele deve começar a operar em janeiro de 2019, com uma capacidade de
produção inicial de 225 mil t/ano.
O projeto já está em obras há quase uma década. Em
janeiro de 2011, foi concluída a construção de um túnel de
8 km. Prosseguem desde então trabalhos de acesso à mina.
De forma paralela, a Anglo American está implementando
um programa de contrapartidas junto às comunidades da
zona de influência, que é parte dos compromissos estabelecidos em 2012 pela empresa com o governo.

Setor mineral de Mato Grosso
vai ao Canadá atrair negócios

Grupo formado por 30 integrantes, envolvendo autoridades governamentais e empresários do setor mineral foram ao PDAC, em Toronto, no Canadá. O objetivo no evento
foi apresentar o potencial mato-grossense e atrair investidores para fomentar o desenvolvimento mineral. Em Mato
Grosso, recente estudo realizado por diversos agentes do
setor identificaram depósitos de pedras preciosas, semipreciosas e metais de interesse da indústria global. Entre
eles incluem-se ametista, diamante, quartzo, ágata, opala
e ouro.
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Ural Mining planeja expandir atuação

jurídica, agitação social e exploração ilegal, o setor está em recuperação depois de um ano difícil em 2015”, disse o ministro
de Minas e Energia, Germán Arce Zapata. Já a produção de
ouro chegou a 1.987.086 onças em 2016, equivalente a um aumento de 4,5% em relação a 2015.

El Teniente terá novo plano de lavra

A maior companhia mineradora de zinco e segunda maior
produtora de cobre da Rússia, a Ural Mining & Metallurgical,
planeja expansão de sua produção de minerais, informou a
agência Bloomberg. A mineradora, que vende metade do cobre que extrai para exportação sob acordos de longo prazo
com traders, quer recuperar a produção do metal perdida nos
últimos anos devido à queda de teor do minério em suas minas. A empresa também planeja elevar a produção de zinco
em até 15%.
O cobre e o zinco estão entre os melhores desempenhos
do ano passado na London Metal Exchange, com altas de 18%
e 60%, respectivamente.
A empresa planeja um gasto de US$ 1 bilhão por ano na
expansão. Isso inclui um programa para elevar a produção
anual de cobre de volta para a faixa de 370.000 t a 380.000 t
dentro de três a cinco anos, mediante o tratamento adicional
do minério, a expansão da lavra e o processamento de rejeitos
e escória. A mineradora tem participação de cerca de 2% na
produção global do metal.
Os principais ativos da Ural Mining se encontram na região
dos Urais, na Rússia. A mineradora também planeja expandir a
produção de sua unidade de carvão, de cerca de 44 milhões de
t/ano para cerca de 50 milhões de t/ano.

A produção de carvão se recupera
na Colômbia

O Ministério de Minas e Energia da Colômbia informou que
a produção do minério de carvão totalizou 90,5 milhões t em
2016. O resultado representa avanço de 6% em relação ao ano
anterior, quando a produção alcançou 85,5 milhões t. “Apesar
de ainda restarem desafios significativos, como a instabilidade

Um novo plano de lavra está sendo desenvolvido para a
mina de cobre El Teniente, com o objetivo de torná-la mais
produtiva e com melhores resultados, de acordo com a Codelco. A empresa pretende reduzir os riscos técnicos e financeiros. Umas das dificuldades atuais da mina é a escavação de
túneis de acesso, devido à resposta sísmica, considerada maior
do que o estudo inicial.
Assim, ao invés de se buscar a profundidade de 300 m para
extração, inicialmente planejado, o novo plano prevê aprofundamento de 180 m abaixo do nível atual, o que permitirá
se trabalhar em ambientes geotécnicos semelhantes às operações atuais e, simultaneamente, utilizar os acessos, logística, serviços e infraestrutura de transporte já existentes. Nos
próximos meses o plano deve ser aprovado pelo conselho de
administração da Codelco.

Novo Código de Mineração
pode andar na Câmara

O novo Código de Mineração pode voltar à pauta do plenário da Câmara ainda neste semestre. O Código está em discussão na Câmara desde 2013 e um dos entraves diz respeito
à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Cfem), o chamado “royalty da mineração”. O Ministério
de Minas e Energia já havia declarado em outubro do ano passado o desejo de retomar o assunto para destravar os investimentos no setor. Em 2015, chegou-se a apresentar uma nova
versão do texto, mas a pauta não caminhou.
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Equipamentos híbridos avançam em nichos do mercado
Porém, a tecnologia deve demorar a se difundir, em especial
nas economias emergentes, a exemplo das regras sobre emissões
Augusto Diniz – Las Vegas (Estados Unidos)
O desenvolvimento de equipamentos híbridos – movidos
a bateria e a combustível – ou totalmente elétricos, parece

Protótipo de caçamba elétrica monitorada à distância da Volvo

ser um caminho sem volta. Na Conexpo 2017, realizada em
março, mais uma vez em Las Vegas, Estados Unidos, houve
demonstração de projetos e conceitos em andamento nesse campo na indústria de máquinas.

Um dos que mais chamaram a atenção foi o da Volvo CE
– o grupo, aliás, estuda várias iniciativas nessa área em outros segmentos de atuação, como ônibus urbanos. Na feira,
a marca sueca apresentou uma caçamba de rodas elétrica
e autônoma, monitorada a distância.
O projeto vem sendo desenvolvido em uma pedreira
da Skanska, na Suécia, e tem
capacidade de reduzir emissões de carbono em até 95% e
25% em TCO, que é o chamado
custo de ciclo de vida do ativo. O conceito é trabalhar com
equipamentos menores, mas
elétricos. Neste projeto, várias
caçambas de 10 t irão operar
num circuito de carregamento
de rocha, da frente de lavra à
britagem.
As outras máquinas de operação neste mesmo projeto seriam híbridas, como as carregadeiras e escavadeiras. A prática
é voltada ao mercado de agregados e pode ser adotada em
caráter comercial em cinco anos. O protótipo da caçamba
elétrica já está na segunda geração de aprimoramento, e
uma das diferenças é que o novo equipamento possui um

A Caterpillar lançou na Conexpo a carregadeira de rodas de
grande porte 986K, que substitui o modelo da série H, proporcionando um menor custo por tonelada em operações de terraplanagem e agregados. Além disso, as carregadeiras 950M,
972M XE e 982M foram exibidas com atualizações, incluindo
novas tecnologias de monitoramento Cat Connect, conforto
adicional do operador e recursos que ajudam a reduzir os custos operacionais.
Nova carregadeira de grande porte da Caterpillar
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Liebherr lança linha de grandes carregadeiras

Na Conexpo 2017, a Liebherr lançou a XPower, a nova linha de grandes carregadeiras de rodas Tier 4. Segundo a marca,
trata-se de novo conceito de máquina integrada e inovadora, que estabelece padrões em termos de eficiência de combustível,
desempenho, design robusto e conforto.
A nova transmissão de potência da carregadeira permite combinar dois tipos de acionamento para movimentação hidrostática e movimentação mecânica. Isso possibilita que os operadores
da carregadeira reduzam o consumo de combustível em até 30%.
Cada carregadeira de roda XPower também está equipada
com eixos mais reforçados do que a geração anterior da máquina. Além dos eixos, a Liebherr reforçou outros componentes centrais, como os cilindros hidráulicos.
A tecnologia SCR, desenvolvida para motores a diesel pelo
centro de competência Liebherr, é mais uma característica inovadora das carregadeiras de rodas XPower, e reduz sobremaEixos e componentes centrais reforçados pela Liebherr
neira a emissão de poluentes.
semelhante. A fábrica japonesa foi uma das
primeiras no mundo a desenvolver modelos
com tecnologia híbrida.
Ainda na linha de novos equipamentos
híbridos, a Astec, por meio de sua marca
KPI-JCI, apresentou duas novas peneiras
móveis utilizando a tecnologia: a GT205 e a
GT440 com impactador de eixo horizontal de
42x40. A empresa afirma que a opção permite aos produtores de agregados operarem
com energia elétrica ou diesel quando necessário. A integração, segundo a empresa,
representa economia de até US$ 25 por hora
de produção.

Komatsu foi uma das pioneiras na tecnologia híbrida

sistema de visão, que permite à
máquina detectar seres humanos e
obstáculos em sua vizinhança, eliminando riscos.
A Komatsu adicionou à linha
de escavadeiras híbridas da marca
a HB365LC-3, de 36 t e 269 HP. Exposta na feira, a marca rivaliza com
outras escavadeiras da categoria
e afirma gerar economia de combustível 20% a mais do que uma
máquina não-híbrida de tamanho

Peneira móvel híbrida da Astec
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Centro de Monitoramento da Saúde da Máquina da John Deere

Caterpillar aumenta os serviços de conectividade

Marcas oferecem soluções integradas de monitoramento
Augusto Diniz – Las Vegas (Estados Unidos)
Na última Conexpo 2017, realizada em março, em Las Vegas, Estados Unidos, consolidou-se a oferta de soluções de
monitoramento de equipamentos. Os dois grandes players
norte-americanos de máquinas solidificaram suas propostas
nesse campo, passando a oferecer ao mercado informações
ainda mais abrangentes e transmitidas a centrais para análise.
Primeiro foi a telemática no ano 2000. Quase dez anos depois, começou o monitoramento ativo de máquinas com coleta, análise e relatórios. Em seguida, ofereceu serviços de diagnóstico e programação remotos. Hoje, a John Deere passou a
propor esses tipos de serviço de maneira centralizada.
O Centro de Monitoramento de Saúde da Máquina John
Deere, com sede em Iowa, Estados Unidos, engenheiros e especialistas dão suporte à rede no monitoramento e análise
de dados agregados, identificando tendências que merecem
informações mais detalhadas e manutenção preventiva e reparos. Trabalhando em conjunto com este centro estão os
Centros de Monitoramento de Máquinas dos distribuidores
da marca.
Nessa linha, a Caterpillar lançou para a América do Norte
e Europa Serviços de Produtividade associados ao seu portfólio de serviços Cat Connect. Na prática, a marca e sua rede de
distribuidores reforçam os serviços aos clientes fornecendo
sete soluções em conjunto: Relatório de Utilização (permite
que se analise como os ativos estão se desenvolvendo), Mapeamento Geoespacial (mapeia sites de trabalho para medir
produtividade), Avaliações de Referência (faz conhecimento
do desempenho do ativo), Treinamento de Operador (geram
habilidades que maximizam a produção), Site Efficiency Trai24 | MINÉRIOS & MINERALES | MARÇO | 2017

ning (identifica oportunidades para melhorar a eficiência),
Monitoramento de Produtividade (realiza maximização do
trabalho), e Gerenciamento de Produtividade (promove garantia de resultados de produção).
De acordo com a Caterpillar, os serviços tecnológicos evoluem no canteiro de obras, proporcionam insights e recomendações confiáveis, ajudando na tomada de decisão do usuário.
A Atlas Copco mostrou na feira o que a conectividade pode
oferecer em seus equipamentos de perfuração, como a Certiq,
uma solução telemática que reúne, compara e comunica informações vitais de operação. Além disso, apresentou a versão
mais recente do Rig Control System (RCS), que ajuda a aumentar a eficiência e a produtividade da série DM de perfuratrizes.
A Metso lançou o Metrics Service, solução digital para
otimizar as operações e a manutenção de equipamentos de
peneiramento e britagens móveis. Segundo a empresa, como
os equipamentos de britagem móvel deslocam-se por vários
locais, o rastreamento desses ativos é um desafio, assim como
manter e monitorar o desempenho máximo deles. Com o Metso Metric Services, que adota dispositivos de comunicação
embarcados nos equipamentos, é possível ter um quadro dos
dados importantes de operação e de manutenção. As informações envolvem desde taxas de utilização até níveis de produção em campo e consumo de combustíveis.
A Esco, fabricante de básculas, caçambas, bordas, componentes estruturais de implementos, dentre outros, para
tratores, motoniveladoras, escavadeiras e caminhões, levou à
Conexpo desse ano sistema de monitoramento de seus componentes em ação no campo. Um chip integrado à peça metálica envia informações para um dispositivo sobre o comportamento dos componentes.
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Versão mais recente do sistema de controle da Atlas Copco

Metso lançou o Metrics Services

A Haver & Boecker apresentou o software de simulação de
plantas NIAflow. A solução auxilia na otimização de operações
de pedreiras e minas, através de diagramas de fluxo de plantas, posicionamento de máquinas, pré-cálculos de produção,
entre outros.
Desenvolvido pela própria fabricante de equipamentos
para mineração, o software analisa instantaneamente os processos existentes ou propostos, registra os status das plantas e
reconhece o potencial de otimização das mesmas. O NIAflow
permite análise de mais de 90 peças de equipamentos diferentes de processos variados, desde britadores e telas vibratórias
até correias transportadoras.

Esco monitora peças em ação no campo

O software de simulação de plantas NIAflow da Haver & Boecker
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CONTROLES FACILITADOS
A Kleemann, do grupo Wirtgen, nessa linha de aplicação
de tecnologia embarcada, lançou o britador móvel de cone
Mobicone MCO 11i PRO, com o conceito de controle intuitivo
Spective. Projetado para aplicações de pedreira de operação

Controle intuitivo de britador móvel da Kleemann, do grupo Wirtgen

complexa, o triturador é de alto desempenho e atinge saída de
até 518 t/hora.
O controle intuitivo, apresentado como uma novidade na
feira, usa símbolos das funções da planta para o operador. O
operador é guiado pelo sistema de controle, reduzindo o potencial de erros de operação. Além disso, os dados relativos

Sistema de controle da perfuratriz da Sandvick foi remodelado
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ao funcionamento da máquina podem ser recuperados através
do sistema de controle.
A Sandvik expôs equipamentos de perfuração da série
Pantera DPi com sistema de controle remodelado, com interface do usuário atualizada e tela sensível ao toque. Além do
aprimoramento do sistema
relacionado ao diagnóstico de
falhas, ele permite que a operação seja mais simples e precisa. A família de carretas de
perfuração Pantera DPi consiste em dois modelos: Pantera DP1100i para execução
de furos de 89 - 140 mm (3
½ “- 5 ½”) e Pantera DP1500i
para furos de 102 -152 mm (4
“- 6”).
CINEMATISMO VERTICAL
A chinesa LiuGong apresentou no evento uma pá carregadeira articulada de rodas
com cinematismo vertical.
A inovação está no braço da
máquina, que proporcional
mais capacidade operacional
e altura de elevação em relação a uma carregadeira convencional. O equipamento pode operar com capacidade de 4,3 m³
de carga com altura de despejo de 3,5 m – uma convencional
teria condições de operar com capacidade de 3,3 m³ de carga
com altura de despejo de 2,9 m. O modelo será lançado comercialmente em 2018.

Pá-carregadeira com cinematismo vertical da LiuGong
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Recuperação à vista

Carl Gustaf Göransson

Roque Reis

Rafael Silva

Augusto Diniz
A indústria de máquinas e equipamentos para construção e
mineração enxerga o futuro com otimismo, seja no Brasil ou no
mundo. Mas a necessidade de buscar relacionamentos mais densos com os usuários é fundamental para manter-se ativo no mercado, dizem executivos entrevistados pela revista O Empreiteiro.
Carl Gustaf Göransson, presidente global da marca CNH
Construction Equipment e membro do conselho executivo da
CNH Industrial, explica que “se você quer um cliente hoje, você
tem que investir a longo prazo. Tem que se trabalhar também
junto com o distribuidor, em uma ação consistente e por longo
tempo. E oferecer solução completa”. Segundo ele, o cliente
tem sido cada vez mais exigente.
Sobre o Brasil, o executivo disse que a marca está preparada
para novo ciclo de crescimento: “Tem muito potencial”. Porém,
ele afirma que os Estados Unidos hoje concentram as grandes
expectativas de retomada. Ele vê ainda a Índia com grande
oportunidade. Roque Reis, vice-presidente da Case na América

Afrânio Chueire

Alisson Brandes

Latina, acrescenta que a fábrica brasileira da marca passou até
a exportar pela primeira vez para os indianos motoniveladoras.
Rafael Silva, executivo de marketing da Liebherr no Brasil,
diz que a empresa ganhou novos clientes na área de peças e
serviços, fruto de um direcionamento maior no mercado brasileiro à manutenção de frota. Porém, afirma ele, “a ordem da
matriz é continuar investindo no País”.
Afrânio Chueire, presidente da Volvo CE Latin America, vê
segmentos no País com potencial de expansão, como aos ligados direta ou indiretamente ao setor agrícola, incluindo o
florestal, indústria de fertilizantes e movimentação de portos,
com reflexo nas obras nas regiões atingidas. “A realidade é de
que o mercado brasileiro parou de cair”, diz.
Alisson Brandes, diretor de Marketing e Vendas da JCB do
Brasil, conta que em abril a marca apresentará novo equipamento no País, seguindo a estratégia de fazer pelo menos um
lançamento anual de produto. “Queremos dobrar a receita em
2018 (com base em 2015) e participação no market share em
2020 (também relativo a 2015)”, revela.
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Roberto Marques

Ricardo Bertoni

A John Deere continua diversificando e monta nova
linha de produção em sua fábrica em Indaiatuba (SP). A
marca produzirá nela trator de esteira, agregando novo
produto fabricado no Brasil ao seu portfólio. “O trator de
esteira servirá para agricultura, movimentação de terra,
aterro sanitário e serviço secundário na mineração”, conta
Roberto Marques, diretor de Vendas da John Deere Construção e Florestal. “A tendência no mercado é de se atender mais o cliente na manutenção, no monitoramento de
performance e na localização. E de como está sendo utilizada a máquina”, expõe.
Ricardo Bertoni, gerente de Vendas da JLG no Brasil,
avalia que o setor está se recuperando. “O Brasil tem capacidade para dobrar de 30 mil plataformas para 60 mil
plataformas aéreas, para atender logística, atividade industrial e construção”, menciona.

Yuri Monteiro

Gustavo Faria

Numa linha mais técnica sobre o atual cenário da indústria, Yuri Monteiro, Regional Sales manager da Link-Belt do
Brasil, avalia que os compradores de máquinas no Brasil
têm optado por equipamentos mais específicos para cada
tipo de demanda, mas não deixa de destacar que o produto multitarefa possui o seu lugar de destaque. “O mercado
começa a despertar para a cultura de empregar o modelo
correto para cada tipo de trabalho a ser realizado”, diz.
Gustavo Faria, presidente da Terex América Latina, crê
no segundo semestre um reposicionamento de máquinas
novas no mercado. O grupo com sede em Nova York, Estados Unidos, reafirmou o interesse de manter as operações
no Brasil. Segundo o executivo, o segmento de locação de
máquinas no qual a empresa trabalha diretamente, tem
ajustado sua oferta interna, inclusive realizando venda de
equipamentos ao exterior.

550 t/hora de materiais lavados em um único equipamento

A CDE revelou na Conexpo 2017 nova instalação
de lavagem de areia. Especialista global em processamento de produtos úmidos, a empresa expôs na
feira seu equipamento de lavagem M5500.
“Este mais recente adição à série M combina alimentação, lavagem e armazenamento em um chassi com características únicas. A estas características
incluem-se capacidade de lavagem de cinco tipos de
produtos”, informa Kevin Vallelly, diretor de desenvolvimento da CDE.
De acordo com a CDE, o equipamento permite
uma classificação de materiais mais precisa do que
os métodos tradicionais de lavagem da areia, com
redução de riscos na operação. O produto final sai
da planta pronto para uso, tendo sido desidratado
15% de sua umidade.
Equipamento M5500 com capacidade de lavagem de cinco tipos de produtos
A marca, com sede no Reino Unido, possui linhas de equipamentos de processamento úmido com aplicação em cinco segmentos diferentes: areia e agregados; reciclagem
de resíduos de construção e demolição; mineração; areias industriais; e meio ambiente.
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