Ano XXXIX - Nº 377 - Janeiro / Fevereiro 2016 - R$ 12,00

Dedicada à Redução de Custos, Aumento de Produtividade e Manutenção Industrial na Mina e na Planta
Dedicated to Cost Reduction, Productivit y, Industrial Mainten a n c e a t t h e M i n e a n d P l a n t

Barragens

Seminário reúne 150 especialistas
e avalia o estado da arte em
projeto, construção e operação
Diamantes

Com fechamento de minas, preços podem se
recuperar em dois anos
Softwares

Em tempo de orçamento restrito, uso
ganha relevância

Pneus

Ações contínuas
prolongam a vida útil

ANUNCIO

twitter.com/RevistaMinerios
facebook.com/revistaminerioseminerales

www.revistaminerios.com.br | comercial@revistaminerios.com.br | 11 3895-8590

SUMÁRIO

MINÉRIOS & MINERALES | JAN / FEV | 2016

www.revistaminerios.com.br
Diretor Editorial/Editorial Director
Joseph Young
Editora/Editor
Lílian Moreira
lilianmoreira@revistaminerios.com.br
Redação/Editorial Staff
Guilherme Arruda
Publicidade/Advertising
Henrique Schwartz
comercial@revistaminerios.com.br
Produção gráfica e diagramação - Arte/Art
Fabiano Oliveira
fabiano@revistaoempreiteiro.com.br
Produção gráfica e diagramação
Circulação/Circulation
circulacao@revistaminerios.com.br
Sede/Main Office
Rua Marquês de Paraná, 471 - cj. 10 - Alto da Lapa
São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05086-010
Telefone: (11) 3895-8590
(11) 96855-5598
Phone 55 11 96855-5598
comercial@revistaminerios.com.br
Toda a correspondência referente a pedidos
de assinatura, consultas e mudanças de
endereço deve ser enviada à Revista MINÉRIOS & MINERALES
Depto. de Circulação no endereço acima
Subscription request or information inquiries should be
directed to the above address or to
comercial@revistaminerios.com.br
Preços
Assinatura anual (10 edições) R$ 120,00 (desconto de 13%)
Nos avulsos: R$ 12,00 (10 exemplares ano) | Nos atrasados: R$
12,00 - Edição especial 200 Maiores Minas Brasileiras
R$ 30,00 (1 exemplar ano)
Subscription 1 Year Airmail, US$ 80.00
Registro de Divisão está assentado no cadastro de
Divisão e Censura de Diversões Públicas do D.P.F. sob
nº 475.209/73-8190 - Livro B - Registro no 1º Oficio
de Títulos e Documentos.
Todos os direitos reservados. As opiniões e conceitos emitidos
nos artigos assinados não refletem necessariamente a opinião
da Editora. Nenhuma parte do conteúdo desta publicação
poderá ser reproduzida ou transmitida, de qualquer forma e por
qualquer meio, sem a autorização, por escrito, dos editores.
Diretor responsável
Joseph Young
Membro da Anatec
A revista Minérios & Minerales Extração & Processamento é uma publicação mensal,
dirigida verticalmente em circulação controlada aos técnicos
e executivos que exercem cargos de diretoria, gerência e
supervisão das empresas de mineração, metalurgia e siderurgia,
órgãos governamentais e companhias de engenharía
e tecnologia mineral

4 | Editorial
Oscar pode inspirar a indústria mineral
6 | COLUNA DO MENDO
As prioridades da Mineração Brasileira em 2016
8 | OURO
Amarillo fará audiência pública para projeto Mara 		
Rosa

9 | Minério de Ferro I
Entra em operação 5ª linha de beneficiamento em 		
Brucutu
10 | Minério de Ferro Ii
Rio Tinto atinge metas de produção,
a custos decrescentes
12 | DIAMANTES
Preços de pedras preciosas podem se
recuperar em dois anos
13 | MERCADO
Oportunidades para setor mineral no horizonte
14 | Indústria de equipamentos
CDE Global aumenta capacidade de
produção em um terço
15 | Tecnologia de Informação
Mineradoras se valem de softwares para
otimizar suas atividades
18 | PNEUS
Ações contínuas geram economia e maior vida útil
20 | ROLAMENTOS
Componente requer atenção nas condições
severas das minas
22 | Manutenção I
Sistemas tratam água para manutenção
de locomotivas
23 | Manutenção II
Reforma de correias transportadoras ganha adeptos
24 | Processos
Mina de carvão reaproveita água em
circuito fechado
25 | BARRAGENS
Seminário técnico reúne 150 especialistas
e engenheiros
27 | Meio ambiente
Estudo conclui que exposição ao arsênio
em Paracatu (MG) é baixa
28 | COMUNICAÇÃO
Soluções Plug & Play aprimoram sistemas
“mina ao porto” na Austrália
29 | CLIPPING
Nova tecnologia para filtragem de água

Foto da capa: manutenção de caminhão na Kinross.

www.revistaminerios.com.br | JAN / FEV | 2016 | 3

EDITORIAL

Oscar pode inspirar a
indústria mineral

A

Fotos: Divulgação

badalada festa de premiação da academia de
cinema de Hollywood começou este ano sob
a polêmica provocada pela ausência de candidatos
negros nas categorias mais cobiçadas, provocando um movimento de boicote de artistas pelo não
comparecimento ao evento, que acabou não acontecendo. Acuada, a academia partiu para encarar
de frente o preconceito arraigado entre seus membros, embora muito dissimulado, contra os artistas
não arianos.
O ator negro Chris Rock, apresentador da solenidade do Oscar, conseguiu espichar o único assunto
— a ausência de artistas negros entre os candidatos
do ano que foram para votação – durante horas a
fio ao longo da festa, com observações que seriam
jocosas ou irônicas dependendo do ponto de vista
do ouvinte, começando por apontar as celebridades
negras presentes no auditório da festa, apresentando cenas de filmes com atores negros, etc. etc.
Pode-se afirmar que a academia de cinema saiuse bem nesta crise, que podia ter assumido proporções ainda maiores. Ela fez em público a mea culpa,
embora não tenha divulgado ainda como pretende
“acabar” com esse preconceito contra artistas de
cor entre os seus membros.
A mineração brasileira pode muito bem se inspirar nessa crise “étnica” do Oscar. Para superar
uma crise, como a causada pelo trágico acidente
da barragem em Mariana, só existe uma única postura possível —falar e discutir os fatos verdadeiros

Chris Rock, comediante e ator que apresentou a cerimônia de entrega do Oscar 2016
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que cercaram esse evento, alguns ainda nebulosos,
não apenas pelas empresas diretamente envolvidas, mas também pelas instituições representativas, universidades, prefeituras e governo estadual
e principalmente a Imprensa. Atualizar os estudos e
programas preventivos contra acidentes similares e
planos de contingência para atender a população.
Chamar as empresas de engenharia para inspecionar e propor medidas preventivas caso necessário
nas barragens de rejeito existentes.
Aquela atitude histórica de se fingir de morto é
completamente obsoleta na era atual das redes sociais — onde ninguém consegue controlar a informação, verdadeira ou falsa. A mineração sempre
preferiu a discrição, como se não existisse, quando
qualquer um pode olhar no Google Map as imagens
das cavas e barragens na região onde mora ou pelo
País afora. Na verdade, independente da atitude
que a indústria mineral queira assumir, a realidade
está aí — os adensamentos urbanos encostaram-se
às minas e plantas antes situadas em regiões afastadas; as atividades industriais de mineração afetam
diretamente a qualidade de vida da população; os
riscos de acidentes sempre existem — para tanto
existem os planos de contingências; a convivência
entre a mineração e os núcleos urbanos vai continuar — e isso exige um diálogo sistemático e contínuo.
Nesta era de informações instantâneas, a Mineração brasileira chegou a uma encruzilhada — ela
pode encarar o complexo cenário pós-acidente e
iniciar uma nova era no seu relacionamento com
a sociedade, possibilitando desarmar os espíritos
hoje carregados; ou continuar a manter o status
quo cuja precariedade ficou patente nos acontecimentos recentes. Manter esse status quo seria um
retrocesso.

Apesar da expectativa, boicote de atores negros ao Oscar 2016 não
ocorreu e contou com a presença de Whoopi Goldberg
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telescópicos RS JLG® façam o serviço pesado. Desde a excelente manobrabilidade sobre
terrenos irregulares e outros obstáculos de escavação, até a versatilidade no canteiro de
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COLUNA DO MENDO

As prioridades da Mineração Brasileira em 2016

Por José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

H

á uma prática unanimidade no nosso País no que se refere ao cenário
brasileiro para 2016. Segundo a Exame,
por exemplo, a agência de classificação
de risco Moody’s, ao colocar a nota do
Brasil em revisão, com perspectiva negativa, citou como grande problema a
“falta de consenso político sobre as reformas fiscais”.
Na mesma matéria, a Exame destacou,
também, que, “no curto prazo, o processo de impeachment mais atrapalha do
que ajuda a economia (brasileira). Com
o Congresso tomado pelas discussões
do impeachment - houve até pancadaria
entre adversários numa sessão -, ficou
mais difícil votar medidas de ajuste fiscal, pelo menos até que o processo seja
concluído”: ou seja, teremos, no corrente ano, um Congresso Nacional com
outras prioridades que não, necessariamente, vir a votar, por exemplo, o “Novo
Marco Regulatório da Mineração”.
Por sua vez, segundo a Folha de São
Paulo, na primeira reunião do corrente

ano do Conselho de Desenvolvimento
Econômico e Social - CDES, a Presidente
Dilma Rousseff afirmou, em discurso aos
Conselheiros, que “O Brasil está sedento por consenso, estabilidade e soluções
(...). Conto como vocês para fazer a travessia ao porto seguro da retomada do
desenvolvimento e geração de oportunidades para todos”.
Combinadas as visões acima com o convite da Presidente para a retomada do
desenvolvimento, a Mineração entra
imediatamente no foco, eis que seu dinamismo nós é essencial, pois, como
sabemos muito bem, não há desenvolvimento sustentável sem que contemos
com os minérios e os minerais que alicerçam a Qualidade de Vida, como hoje
a almejamos.
Entretanto, para que possamos vir a
atrair investimentos para a Mineração,
como bem sabemos, temos que ter regras claras e segurança na permanência
e aplicação das mesmas, valendo enfatizar, como gosto sempre de lembrar,
que “um Ano Mineral corresponde a dez
anos de calendário”.
Isto posto, como o Congresso Nacional, à
luz das prioridades políticas e econômicas do País - exacerbadas este ano com
os debates democráticos referentes às
eleições municipais -, dificilmente votará
o chamado Novo Código de Mineração
(PL 5.807/2013) proposto pela Presidente da República, sou de opinião que
teremos que estabelecer, prontamente,
quais as prioridades da Mineração brasileira em 2016.
Minha sugestão a respeito é:
•
•
•

Marco Regulatório
Plano Nacional de Agregados
Sustentabilidade

Quanto ao Marco Regulatório, minha

visão é, como repetidamente tenho assinalado, que o Governo Federal, em
benefício da atração de investimentos
em Mineração e conseqüente geração
de emprego e renda, deveria: (a) Retirar
o PL 5.807/2013 do Congresso Nacional; (b) Confirmar sua opção pelo atual
Código de Mineração - muito bom, por
sinal, e que já presidiu vários momentos de desenvolvimento acelerado da
Mineração brasileira; (c) Atualizar e modernizar seu Regulamento (Decreto nº
62.934/1968); (d) Tratar a CFEM em um
PL separada e específico; (e) Proceder à
criação do Conselho Nacional de Política
Mineral e transformar o DNPM na Agência Nacional de Mineração, com recursos
humanos e financeiros proporcionais
aos desafios da gestão da Mineração no
País, também, separadamente.
No que respeita ao Plano Nacional de
Agregados, preliminarmente vale destacar serem estes bens minerais os de
maior produção em nosso território, o
que, juntamente com sua importância
social e sua correlação direta com o poder aquisitivo do salário do trabalhador,
por si só, justificam que os mesmos venham a ser objeto de tratamento prioritário.
Quanto à Sustentabilidade - e nela não
só nossas ações quotidianas, como a
percepção que a Sociedade tem da Mineração -, temos e teremos, sempre,
que tê-la como prioridade máxima e
agirmos competente e diuturnamente
a respeito.
É isso aí: desafios gigantescos, respostas apropriadas. A Mineração, além de
historicamente ter sido a base da nossa Democracia, nunca faltou ao País. E,
também, não faltará agora, desde que
o Governo aja em sintonia com as peculiaridades e importância da Atividade
Minerária.

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto. Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda.
Fundador e Presidente do Ceamin - Centro de Estudos Avançados em Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas e Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Entidade. Coordenador, como Diretor do BDMG, em 1976, da fundação do Instituto
Brasileiro de Mineração - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb - Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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E EMBAIXO

DA TERRA

Obtenha tudo que precisa para satisfazer a demanda mundial de metais, minerais
e energia. A MINExpo® 2016 oferece soluções — produtos e serviços de ponta,
tecnologias inovadoras e sessões de formação levadas a cabo por especialistas.
Com mais de 1700 empresas em exposição, você encontrará produtos e serviços
para melhorar a segurança, reduzir custos de produção, gerenciar riscos e aumentar a
produtividade. A MINExpo é também um lugar para estabelecer contatos e discutir as
necessidades atuais e futuras de sua empresa nas Salas de exposições e nas sessões
de formação.
Quadros superiores, pessoal de operações e compras de pequenas e grandes
empresas por todo o mundo juntam-se na MINExpo para descobrir produtos de ponta
e aprender com os especialistas da indústria. Tudo em um só lugar —
MINExpo INTERNATIONAL® 2016.
Um evento desta envergadura não voltará a acontecer até 2020. Marque sua presença.

Descubra nova tecnologia de ponta • Teste equipamento e serviços inovadores • Aprenda sobre novas tendências • Crie uma rede poderosa
A MINExpo® é um participante selecionado no Programa de Comprador Internacional (International Buyer Program – IBP) do Departamento de Comércio
dos EUA (US Department of Commerce). Por meio do IBP, as Embaixadas e os Consulados dos Estados Unidos por todo o mundo irão promover e
recrutar delegações de compradores para o evento. Se estiver interessado em associar-se a uma delegação liderada pela Embaixada dos EUA, entre em
contato com o centro mais próximo (http://www.export.gov/worldwide_us/index.asp).
O logotipo da CS é uma marca comercial registrada do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, utilizado com permissão.

www.facebook.com/minexpo
@minexpo2016

OURO

Amarillo fará
audiência pública para
projeto Mara Rosa
Empreendimento contará com investimento de
mais de R$ 700 milhões e irá gerar 830 empregos diretos e 2 mil indiretos durante o período
de construção

Fotos: Amarillo Gold

A

Amarillo Gold
realiza em Mara
Rosa, Goiás, uma Audiência Pública para
apresentar detalhes
sobre o seu projeto de
ouro que está em fase
de desenvolvimento.
Durante a reunião, em
fevereiro e com a participação de especialistas, órgãos públicos e
líderes da comunidade,
dirigentes da empresa
falarão sobre o Estudo
de Impacto AmbienArão Portugal, diretor de Estratégia da
Amarillo Gold
tal (EIA) e o Relatório
de Impacto Ambiental
(RIMA), estudos fundamentais no processo de licenciamento
preliminar de empreendimentos
O projeto Mara Rosa (mina de Posse) representará um investimento de mais de R$ 700 milhões. Durante o período de
construção de suas instalações, previsto para o terceiro trimestre de 2016, irá gerar aproximadamente 830 empregos diretos
Audiência pública que apresentou o projeto para a comunidade local
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Construção do projeto deverá gerar 830 empregos diretos e 2 mil indiretos

e 2 mil indiretos. Na etapa de operação, que deve ter início em
2018, espera-se a criação de 400 empregos diretos e 1,6 mil
indiretos. A vida útil da mina está estimada em sete anos, período que pode ser ampliado com a continuidade da pesquisa
mineral.
“A Amarillo visa estar entre as principais empresas de pesquisa e mineração de ouro no Brasil. Nossa equipe atua com
base nas melhores práticas de responsabilidade social, preservação ambiental, relações trabalhistas e relacionamento com
as comunidades. Os líderes da companhia estão focados na
sustentabilidade do empreendimento e no desenvolvimento
socioeconômico de Mara Rosa”, ressalta Arão Portugal, diretor
de Estratégia da Amarillo Mineração do Brasil.
Com a finalidade de estimular o crescimento econômico
do município e região, a companhia irá priorizar, sempre que
possível, a contratação de mão de obra e fornecedores locais.
Para isso, a empresa tem apoiado a oferta de cursos técnicos
na cidade e implementará o Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores (PDF).
“A Amarillo está no Brasil desde 2005. Os empreendimentos
de mineração possuem muitas etapas, que vão da pesquisa mineral à produção comercial. Temos feito todos os esforços para
que o projeto Mara Rosa seja implementado com consistência,
visando gerar valor aos acionistas, além de emprego e renda à
população”, afirma Portugal.
O projeto está localizado em uma área com excelente disponibilidade de infraestrutura: rodovias, energia elétrica, comunicações e mão de obra com experiência em mineração. Mara
Rosa fica a 35 km (NE) da operação de cobre a céu aberto de
Chapada, a cerca de 80 km (NE) do projeto de ouro Pilar, 95 km
(NW) da mina de laterita de níquel de Niquelândia, da Votorantim, a 105 km (NE) da mina subterrânea de ouro de Serra
Grande e a 105 km (NW) do projeto de laterita de níquel Barro
Alto, da Anglo American.

Minério de Ferro I

Entra em operação 5ª
linha de beneficiamento
em Brucutu
Com a nova planta, Vale irá manter a produção anual de 30 milhões t de minério de ferro
na unidade

A

Foto: Agência Vale

Vale iniciou a operação em plena capacidade da 5ª linha
de beneficiamento de minério de ferro de Brucutu, a
maior mina da empresa em operação em Minas Gerais. Com a
5ª Linha e o repotenciamento das instalações da unidade, localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, será possível
manter a produção em aproximadamente 30 milhões de toneladas por ano de minério de ferro de alta qualidade, além de
estender a vida útil da mina. Foram investidos US$ 423 milhões
nas obras, iniciadas em 2008.
Ao lado do Projeto Itabiritos, também em Minas Gerais, o
Projeto 5ª Linha de Brucutu insere-se na estratégia da Vale de
aumentar a produção de minérios de boa qualidade, para reduzir custos em um cenário de queda de preços no mercado
internacional. Com as obras, a unidade vai produzir pellet feed,
com teor de 68%, e sinter feed, com 63%. À produção da mina,
serão acrescidos 9,5 milhões de toneladas, a partir de 2016, o
que permitirá manter a meta de 30 milhões de toneladas/ano.
Sem as intervenções, Brucutu teria uma redução de 23% na sua
produção de minério de ferro em relação a 2010, quando entrou em operação.
“A conclusão do Projeto 5ª Linha é um marco para Brucutu,
porque somado à manutenção da capacidade produtiva, foram
criadas alternativas de beneficiamento do minério, conforme
as variações do teor de ferro. Saímos de um patamar de 70 mil
para 85 mil toneladas por dia na usina de concentração transformando um minério de baixo teor em um produto de alta

Vale concluiu obras em Brucutu, iniciadas em 2008

qualidade e de grande aceitação no mercado”, explica Rodrigo
Chaves, gerente de Operações do Complexo das Minas Centrais.
O projeto permitiu também maior flexibilidade da usina de
beneficiamento, proporcionando melhor aproveitamento do
material lavrado (qualidade do ROM) e a diminuição da quantidade de rejeito, uma vez que o descartado para a barragem
possui menor teor de ferro. As obras trouxeram ainda outros
benefícios, como a geração e manutenção de empregos diretos
e indiretos, contratação de serviços e produtos de fornecedores
locais, contribuindo para o crescimento da economia da região.
Em sete anos de intervenções, além da 5ª Linha de beneficiamento, foram entregues novas instalações de britagens primária
e secundária; realizado o repotenciamento de máquinas de pátio e transportadores de correia; implantado uma segunda retomadora de minério do pátio, um novo circuito de peneiramento
secundário e uma segunda moagem.
Luiz Coutinho, líder sênior do Projeto 5ª Linha de Brucutu,
conta que, apesar das condições de grande interferência da
operação da usina, foi possível concluir o projeto sem ocorrência de acidentes, antes do prazo previsto e dentro do orçamento
aprovado.

Itabiritos

O Projeto 5ª Linha de Brucutu faz parte de uma estratégia
maior da Vale de aumentar a qualidade de minério de ferro
produzido em suas operações em Minas Gerais. No estado, a
empresa está desenvolvendo um dos maiores projetos de readequação da indústria da mineração: o Itabiritos. Com investimentos de U$5,5 bilhões na construção e adaptação de usinas
de beneficiamento, vai ser possível reaproveitar o minério de
ferro de baixo teor que foi estocado em pilhas formadas ao longo das últimas quatro décadas.
O investimento nas tecnologias de processamento irá aumentar o atual volume de produção e estender a vida útil de três
minas: Vargem Grande, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, Conceição e Cauê, ambas em Itabira. As
obras devem estar totalmente concluídas no início do próximo
ano. O projeto vai adicionar 65 milhões de toneladas por ano à
produção nominal da Vale. Deste total, 26 milhões representam
aumento real de capacidade.
O Projeto Itabiritos consiste em beneficiar minérios pobres
com até 40% de teor de ferro e alta presença de contaminantes
(sílica e fósforo), os chamados itabiritos compactos, oriundos da
área atual de lavra e de pilhas de estoque. No processo, o minério pobre é fragmentado em partículas superfinas. Depois, esse
minério é concentrado, por meio do processo de flotação, gerando pellet feed com teor de até 69% de ferro e baixa presença
de sílica, tornando-o atrativo ao mercado mundial.
Ao lado dos projetos novos e de expansão que vêm sendo desenvolvidos no Pará, como o S11D, Planta 2 e a mina N4WS, o
Itabiritos e a 5ª Linha de Brucutu vão ajudar a Vale a aumentar
a sua produção de minério de ferro de boa qualidade a baixo
custo. A estimativa é de um incremento de 35% nos próximos
quatro anos, passando de 340 milhões de toneladas, em 2015,
para 459 milhões, em 2019.
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Minério de Ferro Ii
No ano passado, os embarques de minério de ferro da Rio Tinto totalizaram
336,6 milhões t, um aumento de 11% em relação ao ano anterior

Fotos: Rio Tinto

Expansão de Pilbara em Cape Lambert para produzir 290 milhões t/ano

Rio Tinto atinge metas de produção,
a custos decrescentes
Embarques de minério de
ferro da mineradora aumentaram 11% em 2015

D

iante de um cenário adverso para
indústria global de mineração, com
a desvalorização dos preços das principais
commodities minerais, a anglo-australiana Rio Tinto apresentou bons resultados
referentes à produção e comercialização
de produtos, como minério de ferro, bauxita, alumínio e cobre.
Segundo Sam Walsh, CEO da empresa, o desempenho está atrelado ao foco
na excelência operacional das unidades
e reduções nos custos produtivos. “Em
2015, entregamos uma produção eficiente, cumprindo as metas nos nossos principais produtos e controlamos rigorosamente a base de custos. Vamos continuar
a centrar-se sobre a gestão disciplinada
de gastos e capital para maximizar o fluxo
de caixa ao longo de 2016”, disse Walsh.
No ano passado, os embarques de minério de ferro da Rio Tinto totalizaram
336,6 milhões t, um aumento de 11%
em relação ao ano anterior. Somente no
40 trimestre de 2015, os embarques da
commodity atingiram 91,3 milhões t, um
incremento de 11% frente ao mesmo trimestre de 2014. De acordo com o executivo, o bom desempenho do segundo se-

mestre foi alcançado após a conclusão da
expansão da planta e da infraestrutura de
Pilbara, no oeste da Austrália. Para este
ano, a empresa planeja produzir cerca de
350 milhões t de minério de ferro.
Em bauxita, a produção da mineradora atingiu 43,6 milhões t, com um recorde de embarques para terceiros de 26,6
milhões t. Em alumínio, que tem como
matéria-prima principal a bauxita, a produção da companhia ficou em linha com
a de 2014, alcançando 3,32 milhões t – o
destaque foi a modernização da fundição

de Kitimat, unidade localizada no Canadá.
A produção de cobre ficou dentro da
meta para o ano de 510 mil t, com um
aumento da produção em Oyu Tolgoi, na
Mongólia, que compensou alguns ajustes
das operações de desumidificação da
planta de Kennecott, nos Estados Unidos. A produção do metal está prevista
para aumentar em 2016, com uma maior
produção em Kennecott e no complexo industrial de Grasberg, na Indonésia,
onde a empresa divide o controle com a
Freeport-McMoRan Copper & Gold.

Mineradora apostou no controle rigoroso da base de custos
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Dedicada à Redução de Custos, Aumento de Produtividade e Manutenção Industrial na Mina e na Planta

Edição 40 anos da revista Minérios & Minerales
Mineração = Melhor Qualidade de Vida
A pauta abre espaço para que as mineradoras relatem como as regiões onde operam as
minas e plantas evoluíram em termos socioeconômicos nestas quatro décadas, mostrando
as melhorias na qualidade de vida da população que precisam ser divulgadas amplamente. É
hora de falar das conquistas positivas!
A indústria de equipamentos e sistemas é convidada a levantar esta bandeira, além de enfatizar como as tecnologias que permitem reduzir custos e elevar a produtividade— no fim
das contas – são mais amigáveis ao meio ambiente, porque reduzem o consumo de insumos
e combustíveis.

É hora de reforçar: Mineração = Melhor Qualidade de Vida!
Consulte as condições e pacotes especiais para participação na edição
comemorativa dos 40 anos.
Mais informações:
comercial@revistaminerios.com.br
(11) 3895-8590
(11) 97539-0306

DIAMANTES

Preços de pedras
preciosas podem se
recuperar em dois anos
Com redução da oferta em função do fechamento das minas, há previsão de aumento
de demanda em até 4%

A

Bain & Company, uma consultoria de negócios, lançou
a quinta edição do Relatório Anual da Indústria de Diamantes, que estima que a demanda por diamantes crescerá
de 3% a 4% nos próximos 15 anos. A oferta, por sua vez, deve
cair de 1% a 2% entre 2015 e 2030, em função da exaustão das
minas existentes e do crescimento baixo das linhas de produção, fazendo com que o gap entre oferta e procura aumente a
partir de 2019. China, Índia e Estados Unidos devem continuar sendo os principais consumidores de joias com diamantes.
No entanto, o mesmo estudo revelou uma queda de 25%
nos preços a partir da segunda metade de 2014, consequência, principalmente, de uma desaceleração da economia chinesa.
Dentre os destaques do relatório, desenvolvido em parceria com o Centro Mundial de Diamantes da Antuérpia, há a
possibilidade dos preços se recuperarem em um período de
até dois anos. “Trata-se de um tempo de recuperação mais
rápido do que o enfrentado pelas empresas em anos passados, entretanto não é um período breve a ponto de as empresas envolvidas não precisarem reviver seus modelos de
negócios”, afirma Olya Linde, sócia da Bain e responsável pelo
desenvolvimento do estudo.
“A queda na demanda chinesa por joias com diamantes
em 2014 ocasionou a redução na compra de pedras brutas
e polidas em 2015. Consequentemente, os varejistas do segmento reduziram seus pedidos, gerando aumento de estoque
e a redução de 12% e 23% nos preços de diamantes polidos e
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brutos, respectivamente, desde maio de 2014, e de 8% e 15%,
se considerados apenas os nove primeiros meses de 2015”
ressalta Olya.
Entre 2001 e 2009, período que compreende a crise do subprime nos Estados Unidos, os preços dos diamantes levaram
entre 18 a 24 meses para se recuperarem. Segundo os autores
dos estudos, a situação atual, com fatores macroeconômicos
positivos, é decididamente diferente. Os preços tendem a se
recuperar mais rápido desta vez. “Prevemos uma recuperação rápida nos preços do segmento, entre um ou dois anos,
contando que as empresas do segmento monitorem de perto
seus estoques para não os deixar crescer demais”, comenta a
especialista.
Os principais players do mercado de diamantes continuam
sendo a China e a Índia, que juntos detêm cerca de 80% do
mercado de corte e polimento de diamantes. Em contrapartida, o market share de players do continente africano, como
Namíbia, África do Sul e Botsuana tem caído drasticamente,
uma vez que esses países têm apresentado dificuldades para
se tornarem competitivos dos pontos de vista de mão de obra
e de tecnologia. Já Bélgica, Israel e os Estados Unidos, cujos
mercados se caracterizam pelas pedras de alta qualidade,
apresentaram declínio na receita obtida com a comercialização de diamantes polidos em decorrência da concorrência
com as pedras indianas – atualmente, a Índia corta e pole
mais de 40% dos diamantes com mais de um quilate, com
padrão de qualidade similar ao dos mercados desenvolvidos.

Produção

No primeiro semestre de 2015, a produção global de diamantes cresceu 7% em relação ao mesmo período de 2014,
em grande parte devido ao aumento da produção pela Alrosa
e Rio Tinto. No entanto, os preços caíram significativamente
no mesmo período, entre 20% e 27%.
	Os cinco principais produtores foram responsáveis
por mais de 70% da produção mundial, em volume – Desses,
De Beers, Alrosa e Dominion foram responsáveis por cerca de
90% das vendas de US$ 1,2 bilhão de diamantes brutos em
2015.
A aliança da celebridade americana Kim Kardashian, com seu raro
diamante, avaliada entre US$ 7 a 8 milhões
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Consultoria prevê diminuição da oferta e aumento da demanda por
diamantes nos próximos anos

MERCADO

Oportunidades para setor mineral no horizonte
Foto: Agência Vale

Com enxugamento dos custos e busca total por eficiência, mineradoras podem se beneficiar em longo prazo, com a recuperação dos preços da commodities

Consultoria acredita na recuperação do mercado

A

Deloitte apresentou um estudo sobre as perspectivas
e desafios para a indústria global de mineração. No
estudo, intitulado Tracking the trends 2016 (Acompanhando
as tendências em 2016), especialistas abordam os impactos
dos atuais gargalos do setor como a diminuição da demanda
por commodities minerais, desaceleração da atividade econômica da China e maior dificuldade de se obter financiamento.

O trabalho destaca um viés positivo do chamado “ciclo de baixa das commodities” relacionado ao esforço das
empresas em cortar custos e elevar a produtividade das
suas unidades, minimizando assim as perdas de receitas.
Em longo prazo, esse arrocho pode gerar empresas mais
eficientes e lucrativas quando o período de alta voltar,
mesmo que seja em patamares menos exuberantes do
que os registrados nos anos recentes.
Segundo Eduardo Raffaini, sócio e líder do segmento
de mineração da Deloitte no Brasil, em curto prazo, em
um ambiente de queda histórica nos preços, as empresas precisam reduzir custos e inovar, apostando em novas tecnologias. “Com a maioria dos ganhos rápidos já
capturados, as empresas de mineração estão buscando
melhorias operacionais. Como observado, essas soluções
podem incluir programas de eficiência energética, a adoção de práticas Lean e investimentos em automação e
robótica para análise de dados e materiais de processamento, tudo isso sendo uma forma de desbloquear novos
ganhos”, afirma Raffaini.
Segundo o executivo, os crescimentos verificados na
Índia e em países do Sudeste asiático podem compensar
em parte uma menor demanda chinesa por commodities.
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Indústria de equipamentos

Expansão permitirá a produção de 60 máquinas a mais por ano

Empresa lançará ao longo do ano vários produtos
para pedreiras, mineração e reciclagem de resíduos
de construção

CDE Global aumenta capacidade de produção em um terço
A empresa está respondendo ao aumento
da demanda mundial pela linha de equipamentos de classificação para aplicações em
pedreiras, mineração e reciclagem

A

CDE Global, empresa especializada na classificação de materiais, anunciou o aumento de seu espaço para montagem de produtos em
32%, o que permitirá a produção de 60
máquinas adicionais por ano. A empresa projeta e fabrica equipamentos para
classificação de materiais para diversos
Kevin Vallelly, diretor
setores: areia e agregados, reciclagem
de Desenvolvimento
de Projetos da CDE
de resíduos de construção, mineração,
areia industrial especial e o setor ambiental. Sua rede de escritórios regionais está presente em
Calcutá (Índia), Belo Horizonte (Brasil) e Cary (Estados Unidos).
A expansão foi financiada pela CDE após uma recuperação
no setor global de materiais de construção. A empresa está
respondendo ao aumento da demanda mundial pela linha de
equipamentos de classificação para aplicações em pedreiras,
mineração e reciclagem. Segundo a empresa, sua base nos
principais mercados de exportação será o pilar do programa
de crescimento acelerado da empresa para os próximos cinco
anos, com uma previsão de um forte aumento na parcela do
mercado na América do Norte, na América Latina, Austrália e
Europa Ocidental.
Raymond Cooke, diretor de Operações da CDE Global, afirmou: “2015 foi um ano empolgante para nossa empresa, e
estamos dando enfoque a nosso potencial de crescimento
nos próximos anos. Sentimos que era necessário desenvolver
novas instalações de montagem em nossa sede. Esse projeto
aumentou em um terço nossa capacidade, permitindo que
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exportássemos uma quantidade adicional de 60 máquinas
por ano. Já temos o maior complexo mundial dedicado ao
processamento úmido de minerais, e nossos planos de expansão exigirão ainda mais obras nessa infraestrutura. Esperamos consolidar nossa posição de líderes em alguns de nossos
mercados de exportação já bem estabelecidos”.
Cooke acrescenta: “Esta é apenas uma de várias decisões
importantes que tomamos em 2015. No final do ano passado,
anunciamos que iríamos duplicar a dimensão de nosso escritório na América do Norte, onde existe uma oportunidade
substancial de aumento da participação da empresa no mercado. O acentuado aumento da empresa nos Estados Unidos
e no Canadá será uma parte importante de nossa estratégia
global para os próximos cinco anos.”
Recentemente, a empresa anunciou sua presença na feira
Bauma em Munique, Alemanha, de 11 a 17 de abril, na feira
AGG1 em Nashville (22 a 24 de março) e na feira Hillhead, no
Reino Unido (28 a 30 de junho). “Estaremos lançando vários
produtos nos setores globais de pedreiras, mineração e reciclagem de resíduos de construção, nessas três exposições”,
explica Kevin Vallelly, diretor de Desenvolvimento de Projetos.
“Nossa presença nessas feiras internacionais este ano tem o
objetivo de realçar a natureza de ´circuito fechado´ de nossos
produtos – desde o sistema de alimentação, passando pela reciclagem da água e pelos equipamentos de gestão de lamas, a
CDE é uma loja completa para todos que considerem realizar
um projeto de processamento úmido”
Recentemente, a CDE também anunciou que a empresa foi
confirmada como finalista para o renomado Prêmio de Inovação de Bauma, que fará parte da feira a ser realizada em
Munique, em abril. “Estamos muito satisfeitos por fazermos
parte de uma seleta lista de candidatos ao prêmio de inovação, nessa feira internacionalmente reconhecida pelo enfoque nesse aspecto”, explica Vallelly.

Tecnologia da Informação

Mineradoras se valem de softwares para
otimizar suas atividades

Imagem: Dassault

Programas computacionais auxiliam no
controle e gerenciamento das operações e
dinamizam a tomada de decisão. Desafio é
integrar todas as soluções

Busca por eficiência e produtividade abre espaço
para os softwares nas mineradoras

D

iante do atual cenário da indústria de mineração, com
preços das commodities em queda e margens de lucro
cada vez menores, as companhias se esforçam para reduzir os
custos de produção e aumentar a eficiência das suas unidades. Neste sentido, softwares modernos, muitos desses específicos para o setor, são peças-chave em busca da constante
otimização das operações de lavra, desmonte, movimentação, transporte, beneficiamento e embarque, e também das
atividades administrativas, como compra de suprimentos e
almoxarife.
De acordo com um estudo recente da consultoria Deloitte, as mineradoras necessitam de sistemas que transformem
a infinidade de dados coletados, por sensores, monitores e
demais dispositivos, em inteligência artificial capaz de oferecer soluções práticas para o ganho de eficiência. O trabalho
aponta que mais do que a adoção de programas analíticos
é preciso integrar os sistemas de supervisão e aquisição de
dados, que utilizam softwares para monitorar e supervisionar
as variáveis do processo, com as plataformas ERP (Enterprise
Resource Planning) – sistema de gestão desenvolvido para integrar todas as informações corporativas.
“Com a maioria dos ganhos rápidos já capturados, as mineradoras estão buscando melhorias operacionais. Essas soluções podem incluir aportes em inovação de automação e
robótica para dados analíticos, sendo uma forma de desbloquear novos ganhos. A ideia é permitir uma melhor tomada
de decisão por meio da adoção de uma plataforma comum
com habilidade de compartilhar informações por toda a empresa e em tempo real”, diz o estudo.
Softwares de geologia e planejamento de mina, programas que auxiliam na produtividade e otimização de frota e
sistemas de telemetria que antecipam intervenções e evitam
falhas em máquinas e equipamentos são alguns exemplos de
ferramentas já difundidas no dia a dia das mineradoras. No
entanto, a integração das diversas operações em tempo real,

com a possibilidade de armazenamento e gerenciamento em
nuvem ainda é um campo relativamente novo para o setor e
que pode trazer benefícios em relação à assertividade e rapidez na análise e gerenciamento de dados.
Para Wellington Gomes, engenheiro de minas da Dassault
Systèmes, multinacional francesa que fornece softwares de
projeto 3D, 3D Digital Mock Up e Product Lifecycle Management (PLM), a perspectiva é de que as empresas do setor necessitarão de maior confiabilidade para suas operações e para
isso buscarão novas ferramentas e soluções tecnológicas. “Em
função do atual cenário é necessário investir em alta tecnologia para aumentar a eficiência operacional e consequentemente, a competitividade”, afirma.
Gomes ressalta que a mineração é um segmento que adotou a TI de forma mais lenta e ainda está atrás de muitas indústrias. “Um bom exemplo é o setor manufatureiro, que teve
plena expansão após “rever conceitos” e adotar a tecnologia
como fator chave de sucesso”, completa.
Na mesma linha, Andres Fatoreto, gerente para a indústria
de Mineração da Bentley, empresa norte-americana fornecedora de programas de design, construção e operação de
infraestrutura, inclusive plantas industriais, lembra que atualmente a TI está inserida em praticamente todas as fases do
negócio, desde o planejamento, concepção, projeto, construção, operação, manutenção, até em sistemas de análise,
simulação, controle e tomada de decisão. “Os investimentos
em tecnologia por parte das mineradoras são cada vez mais
importantes, pois ajudam a fazer análises, minimizar riscos
e custos operacionais, agilizar e automatizar processos e aumentar a eficiência e a segurança da operação” comenta.

Dassault reforça presença na mineração

Após a aquisição da Gemcom, em 2012, a Dassault criou a
marca Geovia e desde então vem expandindo o uso dos softwares para automação de processos e otimização de projetos de mineração, como é o caso dos programas Geovia Whittle, Geovia MineSched e Simulia ISight. Recentemente, a Vale
Fertilizantes adquiriu licenças para a utilização das soluções
MineSched e Whittle.
Apesar de sentir um desaquecimento do mercado, Wellington Gomes, engenheiro de Minas da empresa, diz que há um
espaço para novos fornecimentos em função da maior busca
por eficiência e produtividade. Segundo ele, a necessidade de
se manter competitivo no mercado exige excelência através
de redução de custos e aumento de qualidade.
“Os trabalhos manuais na mineração costumam gerar margens de erro e tomam muito tempo. A adoção de softwares
promove a geração de informações confiáveis e velocidade no
processamento de informações, ajudando com que empresas
reajam rapidamente a diferentes cenários e se readequem
às condições de mercado”, ressalta.
O Geovia Whittle atua na análise da viabilidade de empreendimentos minerários, fornecendo dados em relação aos
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Radix busca readequar soluções existentes

Com o objetivo de estar mais próxima do setor mineral, a
Radix, empresa nacional de engenharia e software, criou,
em 2015, uma unidade especialista na área de metais, mineração, cimentos e agroindústria. Além disso, a companhia
apresentou uma proposta de remodelamento, que envolve
uma análise dos custos e benefícios para reativar sistemas
de softwares pouco utilizados nas mineradoras.
“Geralmente, readequar uma tecnologia é muito mais barato do que comprar um pacote novo. É comum nas empresas de mineração e siderurgia existir soluções de automação
e software subutilizadas, ou simplesmente paradas. Nós realizamos uma análise dos custos para reativar o sistema e calculamos os benefícios desse revamp”, afirma Flávio Waltz,
diretor da Radix.
Entre as tecnologias que a empresa fornece está o BleSS
(Blending Simulation System), sistema computacional que
simula e otimiza os resultados do blend (mistura) de minérios. O programa leva em conta os parâmetros relevantes ao
comportamento do minério quanto a seu tratamento, proporcionando ganhos de produção e recuperação metalúrgica.
“Com o BleSS é possível regularizar os parâmetros do fluxo de minério alimentado à usina, com ganhos de produção
e recuperação metalúrgica. O operador pode analisar as alternativas para contornar desvios imprevistos por necessidades operacionais, e obter o melhor aproveitamento das
reservas, inclusive as de baixo teor e obter redução de custos”, ressalta Waltz.
Outra ferramenta da empresa refere-se ao sistema de telemetria TAnGO, que analisa e interpreta informações extraídas da eletrônica embarcada de caminhões fora-de-estrada. O software gerencia as condições operacionais das vias
podendo alertar a equipe de infraestrutura sobre possíveis
problemas. Na área de segurança operacional, a Radix disponibiliza o A!ProX, capaz de controlar a localização de pessoas
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ou equipamentos móveis em tempo real. A tecnologia tem
múltiplas aplicações, como alertar os operadores de veículos
e equipamentos sobre a presença de colaboradores no campo ou planta, evitando acidentes. É também utilizada para
detectar a presença de trabalhadores em locais controlados
como, por exemplo, minas subterrâneas.
“A Radix por atuar em outros segmentos, como óleo e
gás, energia, varejo e entretenimento, consegue trazer programas desconhecidos e inovadores para o setor mineral,
aliando tecnologia e criatividade nas soluções propostas em
seus projetos”, comenta Waltz.
No campo da mobilidade e armazenamento de dados em
nuvem, a companhia oferece o SInOp - Sistema de Informações Operacionais. O programa possui interface amigável
com sistemas existentes na mina como supervisórios, PLCs,
sistemas especialistas, MES, entre outros; e pode ser acessado de computadores, smartphones, tablets ou pela nuvem.
“Esse produto é altamente configurável e permite que informações vitais sejam divulgadas democraticamente em tempo real para toda a empresa. Além disso, o SInOP possui um
repositório de dados que permite análises avançadas como
Analytics (IIOT)”, conclui o diretor.

Soluções life cycle da Bentley
aprimoram projetos

A Bentley trouxe para o mercado os seus programas MineCycle Designer, MineCycle Survey e MineCycle Material
Handling, que abrangem todo o ciclo de vida de projetos de
mineração, atuando na modelagem de projetos e avaliação
sistemática de cenários opcionais, levantamento de minas
subterrâneas e a céu aberto e movimentação de materiais
pesados (BMH).
O MineCycle Material Handling (Movimentação de Materiais), por exemplo, é um aplicativo de desenho criado
especificamente para a movimentação de material pesado
(BMH) que proporciona um ambiente de design automatizado, englobando disciplinas civis, estruturais e mecânicas.
Segundo a empresa, o software permite que os EPCs e consultores concluam desenhos preliminares 30% mais rapidamente e de melhor qualidade para a entrega de estudos de

BleSS, da Radix, simula e otimiza o blend de minérios

Imagem: Radix

parâmetros físicos, econômicos, estruturais e estratégicos
do projeto. O MineSched provê uma otimização das atividades da mina (subterrânea e a céu aberto), aumentando
a produtividade por meio da organização das atividades. Já
a Simulia refere-se a um sistema aberto para integração de
design e modelos de simulação – criados com vários CAD,
CAE e outros aplicativos – para automatizar a execução de
centenas ou milhares de simulações.
Segundo o engenheiro, a empresa tem como foco dar
suporte, de forma completa, às operações da mineradora,
e não somente na área específica de atuação do programa,
visando a maximizar os ganhos. Para isso, a companhia mantém um escritório Geovia em Belo Horizonte (MG). No local,
técnicos trabalham tanto no treinamento de novos usuários
como no suporte aos clientes, bem como nas tarefas de consultoria.
Em paralelo a expansão das suas soluções para a indústria
de mineração, a Dassault pretende levar seus produtos para
os mercados de óleo e gás, água e agricultura.

Tecnologia da Informação

Surpac, um dos produtos da Dassault

viabilidade e propostas.
Com as soluções da empresa, os usuários podem aprimorar seus trabalhos de topografia do terreno, modelar em 3D,
gerenciar documentos de engenharia (GED), gerir a manutenção e o descomissionamento de uma mina
Para este ano, a empresa pretende focar ainda mais no
setor de mineração da América do Sul, como tem feito em
outras regiões. “Nossos softwares são amplamente utilizados
em países com forte exploração mineradora, como Chile, África do Sul e Austrália. A Bentley desenvolveu essas soluções
com a cooperação formal e direta de líderes do setor, contando com o know-how de empresas renomadas como a Anglo
American, AngloGold Ashanti, Lonmin Plc e Royal Bafokeng
Platinum. Este ano a Bentley também investirá mais no mercado brasileiro, com eventos e parcerias estratégicas”, ressalta
Andres Fatoreto, gerente para a indústria de Mineração da
Bentley.
Presente no país desde 1997, a empresa conta com profissionais especializados para prestar serviços de consultoria,
suporte técnico local, treinamento e capacitação.

Astrein oferece otimização de compras
e almoxarife

O SSA-CAD da empresa Astrein foi desenvolvido para informatizar a central de cadastro de materiais e peças sobressalentes operada pelo departamento de compras ou almoxarifado. Com o programa, as mineradoras podem produzir
especificações de compra de materiais de forma completa,
padronizada e normalizada, eliminando a duplicidade de itens
e realizando a sua classificação fiscal.
Entre as funcionalidades e benefícios dos programas, os
usuários terão acesso às descrições completas dos pedidos,
reduzindo a possibilidade de aquisição errada de itens e aprimorando a coleta de informações. “O programa provê uma
visão total sobre os gastos, o que favorece a implantação de
ações de Spend Analisys e Strategic Sourcing. Pretendemos
expandir o uso do software na área de mineração a partir da
experiência positiva adquirida nos setores de construção pesada e de agronegócio”, Marcelo Ávila Fernandes, presidente
da Astrein.
A companhia, com escritório em São Paulo (SP), possui mais
de 25 anos de experiência no desenvolvimento de software,
treinamentos e serviços para as áreas de centrais de cadastro,
gestão de manutenção e facilities, e inspeção de obras.

magem: Dassault

Rio Tinto visa a produtividade com centro na Índia
A anglo-australiana Rio Tinto, segunda maior produtora de minério de ferro (atrás da Vale), começou a
operar, em 2015, o seu Centro de Excelência Analítica
(Analytics Excellence Centre) em Pune, na Índia. Com a
nova estrutura, a mineradora pretende aumentar a eficiência produtiva de todas as suas unidades ao redor do
mundo. O centro avalia grandes volumes de dados captados pelo conjunto de sensores e softwares instalados
nas máquinas móveis da empresa, permitindo que especialistas analisem essas informações e evitem falhas
e eventos de parada, aumentando a produtividade e
segurança.
“O centro vai nos ajudar a prever o futuro através da
utilização de técnicas avançadas de análise de dados
para identificar com precisão o desempenho operacional dos nossos equipamentos. A ideia é extrair ao máximo dos dados de desempenho que estão sendo capturados constantemente nos equipamentos, tornando
nossas operações mais previsíveis, eficientes e seguras”,
afirma Greg Lilleyman, diretor de Tecnologia e Inovação
da Rio Tinto.
Para o desenvolvimento e operação do centro, a Rio
Tinto fechou uma parceria com a Igate, empresa norteamericana de produtos e serviços de TI. A criação da
unidade faz parte do programa da mineradora Mine of
The Future, dedicado a encontrar formas de melhorar a
segurança e a produtividade. “Estas análises irão reduzir
os custos de manutenção e perdas de produção de avarias não planejadas”, completa Lilleyman.

Sama mescla softwares de marcas tradicionais com
programas próprios
A mineradora Sama, que explota amianto crisotila em
Goiás, atualmente utiliza softwares de fornecedores tradicionais e também desenvolvidos por sua equipe, que são
aplicados em diferentes atividades e áreas, como mina,
exploração, administrativo, RH, planta, sistemas da qualidade, manutenção, ERP, etc.
Os principais programas utilizados na unidade são: Modelamento e planejamento geológico de mina – Vulcan
(Vulcan); gerenciamento e otimização da operação de minas – Smartmine (Devex); RH – Folha de Pagamento (ADP);
RH – Controle de Ponto – Forponto (Task); RH – Controle
de Acesso – Foracesso (Task); ERP: ECC (SAP); fiscal – GF
(Thomson Reuters); fiscal – Sati (Sonda) e outros desenvolvidos internamente. Todos os softwares têm contrato de
manutenção com os fornecedores, que ministraram treinamentos também, diretamente ou por meio de consultorias
indicadas.
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PNEUS

Escolha do melhor modelo para operação,
manutenção e inspeção periódicas, limpeza
das vias, treinamento dos operadores são
algumas das medidas que visam a prolongar a vida útil dos pneus

Foto: Kinross/arquivo M&M

Ações contínuas geram economia e maior vida útil

N

a mina Morro do Ouro, localizada em Paracatu (MG)
e responsável por aproximadamente 25% da produção de ouro brasileira, a Kinross gasta anualmente cerca
de R$ 21 milhões com pneus. Nos últimos anos, a empresa vem implementando medidas para reduzir os custos e
aumentar a vida útil desses elementos, que representam
em média 30% dos desembolsos para manutenção da frota
móvel.
Além dos procedimentos comuns no setor, que incluem
manter as condições das vias em bom estado, acompanhamento e treinamento dos operadores e equipes de manutenção, estudos para escolha dos melhores compostos e
desenhos de pneus e controle de aferição, a empresa passou a utilizar o nitrogênio como gás de inflação.
“Temos um diferencial que é a utilização de nitrogênio,
garantindo melhor segurança no uso e melhor performance na vida útil dos nossos pneus. O nitrogênio gasoso
mantém a pressão constante em todas as temperaturas e
por mais tempo, fazendo com que os pneus sofram menos
desgaste”, afirma Leonardo Rodrigues Pereira, gerente de
Manutenção Equipamentos de Lavra da Kinross Brasil.
Para controlar a pressão e temperatura dos pneus, a mineradora utiliza o TreadStat, software fornecido pela Bridgestone que possibilita a identificação de falhas e aponta
meios para rápida correção. O programa, que pode ser
acessado em computadores, smartphones e tabletes, fornece relatórios detalhados sobre tempo de uso, calibração,
desempenho no terreno e históricos das atividades de reparo.
Nas oficinas de manutenção, os técnicos gastam cerca
de 2,5 horas para trocar um pneu do caminhão Caterpillar
793D, com capacidade de 240 t. A operação é facilitada por
meio de um equipamento denominado tire handler, utilizado para instalar e remover pneus de grande porte. Já a vida
útil de um pneu Bridgestone 49/90R57 é de 8.500 horas.
Após esse período, os pneus são recolhidos pela empresa
Ruberbras para reaproveitamento da borracha na fabricação de placas de desgaste e reuso na indústria.
Ao todo, a mineradora dispõe de 13 Caminhões Caterpillar 793D, 8 Caminhões Caterpillar 777C e 2 caminhões
Caterpillar 777D. Outros equipamentos da empresa são:
19 caminhões pipa (três próprios e 16 da empresa Trek), 7
pás carregadeiras, 2 shovels, 6 tratores esteira, 4 motoniveladoras, 6 retroescavadeiras, 5 perfuratrizes, 2 sondas,
4 tratores, 3 caminhões basculantes e 3 caminhões rodo-
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Kinross investe mais de R$ 21 milhões por ano em pneus

viários traçados.
Pereira conta que a empresa não tem tido dificuldades
para encontrar pneus no mercado brasileiro. “Hoje a oferta
está maior do que a demanda. Além disso, a Kinross possui
um contrato global com a Bridgestone, uma das principais
fabricantes de pneus no mundo. Também utilizamos produtos das marcas Goodyear e Michelin”, comenta.
Os treinamentos para uso e preservação dos pneus são
realizados pela mineradora em parceria com os fabricantes
de pneus. “O desafio é sempre reduzir o custo aumentando a vida útil dos pneus. Nossos resultados melhoram dia
a dia por meio das boas condições de pistas, do acompanhamento dos fabricantes com visitas técnicas periódicas,
da escolha de melhores compostos e desenhos de pneus,
do controle de aferição e de inspeções diárias”, completa
Pereira.
A mina Morro do Ouro em Paracatu, no noroeste de
Minas Gerais, integra a Kinross Gold Corporation, grupo
canadense com presença na América do Sul (Brasil e Chi-

Foto: Sama

PNEUS

Na Sama, cada pneu roda cerca de 2.400 horas até o descarte, feito com
empresas de reciclagem de Goiás

le), América do Norte (Estados Unidos e Canadá), África
(Gana e Mauritânia) e Eurásia (Rússia). Após o início de
seu processo de expansão em 2006, a companhia elevou
a capacidade de lavra de minério para 61 milhões t/ano,
aumentando em cerca de três vezes sua produção anual e
atingindo atualmente 17 t de ouro. A unidade tem vida útil
estimada até 2030 e é um importante empreendimento industrial da região, respondendo por 15% dos postos de trabalho formais do município. São cerca de 1.390 empregos
diretos e de 1.900 terceirizados.

2.400 horas de uso até o descarte

A mineradora Sama investe anualmente mais de R$ 2,3
milhões em pneus de médio porte para equipar sua fro-

ta de caminhões FMX, de motoniveladoras 140H CAT, pá
carregadeira Volvo L220 e trator sobre rodas 824H CAT. As
marcas mais usadas são Tecking, Michelin e Goodyear.
Levando em consideração os pneus de maior rotatividade, cada um roda em torno de 700 horas, tanto novo como
recapado. A mineradora tem acompanhamento de um técnico da recapadora mensalmente, verificando calibragem,
desgaste dos pneus, ministrando treinamentos dependendo da necessidade, e sugerindo melhorias no sentido
de reduzir os custos. São em torno de 2.400 horas até o
descarte. Quando se tornam inservíveis para a operação,
são enviados para reciclagem em empresas licenciadas do
Estado de Goiás. A Sama já testou várias marcas de pneus
para definir qual seria a melhor carcaça e a partir daí escolheu fornecedores que usem o composto mais resistente as
condições da mina.
Todos os fornecedores que fizeram serviços de recapagens, acompanharam o resultado de horas de operação
dos pneus, até chegar ao ponto da retirada para segunda
recapagem.
Existem na mineradora softwares de controle da vida
útil dos pneus e os motoristas recebem orientações para
uso consciente dos equipamentos e de atenção quanto à
conservação das pistas de rodagem. Uma equipe de infraestrutura cuida diariamente das pistas, trabalho esse que é
intensificado no período chuvoso.
www.revistaminerios.com.br | JAN / FEV | 2016 | 19

www.revistaminerios.com.br | JAN / FEV | 2016 | 19

ROLAMENTOS

Componente requer atenção nas condições
severas das minas
“As mineradoras
conseguem auferir
ganhos com a maior
disponibilidade de
tempo de trabalho
dos equipamentos
quando
utilizam
produtos de qualidade e peças originais, podendo doRolamentos reduzem atritos e desgastes, evitando paradas não programadas dos equipamentos
brar e até triplicar a
vida útil do conjunquipamentos de perfuração e to com o uso de rolamento. Compodesmonte, máquinas de tria- nentes considerados de primeira ligem e separação, sistemas de brita- nha reduzem sensivelmente o custo
gem e armazenagem, retomadoras, de operação de uma mina, seja ela
longas correias transportadoras e grande, média, ou pequena”, afirma
diversos veículos de carregamento Warley A. Grotta Jr, diretor da BGL,
e transporte, o ambiente da indús- fabricante de buchas de fixação e
tria de mineração é variado e possui desmontagem para rolamentos.
Grotta ressalta que as especificaoperações contínuas, muitas vezes
ções
e montagem correta são deter24 horas por dia durante sete dias
por semana. Neste cenário, os rola- minantes para uma maior vida útil
mentos, itens aparentemente sim- de um conjunto de rolamentos e
ples, têm a importante função de buchas de fixação, além de atividareduzir o atrito e o desgaste entre des de lubrificação e monitoramenpartes rodantes das máquinas, pre- to constante do equipamento. Neste
venindo quebras e evitando paradas cenário, ele afirma que a principal
não programadas para manutenção. dificuldade é levar o conhecimento
De acordo com especialistas, os técnico aos usuários finais.
“Temos nos esforçado ao máximo
rolamentos podem durar mais de
para
que informações técnicas como
dez anos, dependendo da aplicação
e modelo, podendo ser cônicos, ci- vídeos de montagem, tabelas de cállíndricos, de esfera, entre outros. No culo e catálogos on line cheguem via
entanto, as mineradoras devem se internet ou mesmo fisicamente até
atentar às atividades de manuten- aqueles que de fato utilizam os proção necessárias e aos processos de dutos”, comenta. “Estes componenmontagem em si, visando manter a tes são de extrema importância porque se um rolamento ou uma bucha
confiabilidade dos rolamentos.

E
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quebrar, pode parar a mina toda”.
A BGL mantém um contrato corporativo com a Vale há mais de dez
anos. Entre os fabricantes originais
de equipamentos (OEM), a empresa atende os principais players do
mercado nacional. Em 2015 exportou seus produtos para mais de 15
países. Para este ano, a fabricante
pretende incrementar as vendas externas aproveitando o câmbio favorável.

Aura Minerals reduz paradas
com novos rolamentos

Após verificar baixa disponibilidade
de operação do seu britador móvel, a
Minerales de Occidente, subsidiária
da canadense Aura Minerals, recebeu novos mancais com rolamentos e
ampliou a disponibilidade da planta,
reduzindo paradas e custos extras.
Em média, a cada 20 dias, a mineradora, que explora uma mina de ouro
em San Andres (Honduras), tinha que
parar a operação do britador por 90
minutos para realizar a manutenção

Foto: BGL

Foto: Timken

Esses componentes reduzem o atrito e dão fluidez ao movimento dos conjuntos das
máquinas e equipamentos, impactando positivamente nos índices de disponibilidade

BGL produz acessórios para fixação de rolamentos

ROLAMENTOS

Foto: Timken

US$ 580 mil por ano em manutenção
e reposição.
Recentemente, a empresa passou
a fornecer os mesmos mancais com
rolamentos para a Inbras (Indústria
Brasileira de Equipamentos), fabricante de separadores magnéticos,
peneiras vibratórias e classificadores
hidráulicos. Inicialmente, os produtos
foram testados nos separadores magnéticos de tambor do tipo WD.
Os mancais monoblocos de rolamentos autocompensadores são
fabricados em aço maciço, com múltiplas proteções com opções de vedação primária e secundária, bem como
tampas auxiliares de aço.
“A partir dessa necessidade da Inbras, passamos a fornecer mancais
com rolamentos, uma vez que as empresas já tinham uma relação comercial. Após os testes, os engenheiros
concluíram que os mancais monoblocos apresentaram ótimo desempenho, tendo atendido às exigências
para serviços pesado e extrapesado
das mineradoras, e assim optaram
por adquirir de imediato mais 16
mancais para seus equipamentos”,
comemora Santos.

Muitas vezes os fabricantes precisam estudar soluções específicas para determinados clientes

Mancal com rolamento que suporta carga
duas vezes maio

Foto: Timken

do sistema de correias transportadoras, que alimenta o equipamento.
“A parada de manutenção atrasava
o processamento do minério extraído
da mina. Os mancais tipo flange revelaram-se incapazes de suportar as
elevadas cargas e a severa contaminação do ambiente. Os mancais eram
classificados para funcionar durante
5.000 horas, mas geralmente apresentavam problemas antes mesmo
de completarem 500 horas de operação”, afirma Cesar Santos, gerente de
Contas Global da Timken.
A solução encontrada pela fabricante, em parceira com o cliente, foi
instalar um mancal monobloco com
autocompensador equipado com retentor de lábio triplo que impede o
ingresso de contaminantes. Santos
conta que a unidade passou a suportar uma carga duas vezes maior em
relação ao rolamento anterior, com
uma vida útil projetada de 100.000
horas.
A companhia instalou ainda mancais em uma outra esteira transportadora, que estava parada por problemas crônicos de manutenção.
Segundo informações da empresa,
com os novos rolamentos a mineradora reduziu um custo de cerca de

Meio milhão por ano em rolamentos

A mineradora Sama consome em
média 2.800 rolamentos anualmente, o que significa cerca de R$ 549
mil gastos com esse item. A compra
é realizada mediante cotações com
fornecedores previamente selecionados, como SKF, NSK, NTN e Tinkem,
para aplicação principalmente em
equipamentos como peneira rotativa tipo trommel, transportadores de
correias, transportadores de rosca e
motores.
Os rolamentos são elementos de
alta precisão. Uma manutenção inadequada provocará sua falha prematura, interrompendo o funcionamento da máquina. Para evitar que isso
ocorra, devem se tomar precauções
na sua manutenção, como a montagem em um ambiente de trabalho
limpo, livre de contaminantes que
infiltrem em seu interior, evitando
também que receba golpes (batidas)
desnecessários. Segundo a mineradora, por ter diversas dimensões de
rolamento e variadas condições de
aplicação, a média de vida dos rolamentos esta aproximadamente em
90%. Ela varia de acordo com o tipo
de máquina, as condições de funcionamento e os requisitos de confiabilidade. Todas as vezes que o equipamento apresenta reincidência de
danos nos rolamentos é feita uma
manutenção com acompanhamento
mais minucioso na tentativa de identificar e solucionar o problema.
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Manutenção I

Sistemas tratam água para manutenção
de locomotivas
Eles foram instalados na unidade da Vale em São Luís (MA)

A

Vale instalou dois sistemas de
água no pátio de lavagem e
manutenção, localizado em São Luis
(MA). Os equipamentos, fabricados
pela Vibropac serão utilizados para
manutenção e limpeza das locomotivas que fazem o transporte de minérios da Vale da região de Carajás para
o Terminal Marítimo de Ponta de Madeira (TMPD)
O sistema foi construído e projetado para preparar água aditivada com
monoetilenoglicol. Através de uma
bomba de aditivo, uma porção do produto é transferida para os tanques de
8 m3 cada, onde é adicionada água.
Um agitador instalado no topo do
tanque realiza a mistura e homogeneização da solução, a qual é transferida
por uma bomba centrífuga para os
tanques de armazenamento do cliente, pronto para

uso. O sistema está equipado com
diversos sensores de fluxo e de nível
de produto. Uma vez interligados ao
painel elétrico de comando, toda a logística de operação, status de falha e
alarmes são sinalizados de forma visual e sonora, proporcionando ao cliente
melhor comodidade e segurança.
Já o sistema de água desmineralizada foi construído e projetado para
produzir água desmineralizada com
condutividade de 1 a 20 µS e pH entre
6 e 8. Um tanque de 2,5 m3 receberá
água da rede. Uma bomba dosadora
fará a transferência desta água, que
passará por filtros especiais e deionizadores, que serão os responsáveis
pela obtenção da água desmineralizada. Esta água será armazenada em
dois tanques de 2,0 m3. A medida que
os tanques estão cheios, a bomba do-

sadora irá parar automaticamente.
Uma segunda bomba será responsável pela transferência da água desmineralizada para tanques de armazenamento da Vale. Estes tanques estão
intertravados com todo o sistema. A
medida que há consumo pela mineradora e os seus tanques atinjam um
nível baixo, o sistema irá novamente
produzir água desmineralizada, automaticamente, garantindo maior comodidade, agilidade e segurança no
processo.
O painel elétrico de comando dispõe de alarmes visuais e sonoros, bem
como permite manobras de teste e
operação em modo manual local.

Foto: Vibropac
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Manutenção II

Foto: Quimatic Tapmatic

Reforma de correias transportadoras ganha adeptos

Quimatic Tapmatic Manutenção corretiva e preventiva aumenta a vida útil dos
equipamentos

A

manutenção corretiva e preventiva de equipamentos vem
se tornando um grande aliado das
mineradoras neste momento econômico que exige redução de custos.
Sem oferecer riscos para a segurança
dos trabalhos, para a qualidade ou
produtividade é possível recuperar
volutas vulcanizadas, rotores, tampas
de bombas, correias de borracha e até
exaustores a custos bem mais acessíveis do que a compra de equipamentos novos.
De acordo com Walter Strebinger, diretor da Quimatic Tapmatic, a
manutenção – seja ela corretiva ou
preventiva – pode proporcionar um
significativo aumento de vida útil aos
equipamentos. “Vale lembrar que
quanto maior é o custo original do
componente reparado, mais vantajoso torna-se optar pela manutenção”,
afirma.
Para auxiliar as mineradoras nesta
tarefa, a Quimatic Tapmatic disponibiliza uma série de produtos de alta
qualidade e fáceis de manusear, que
formam camadas resistentes sobre os

equipamentos. Visando a tornar mais
prática a recuperação de volutas vulcanizadas, rotores, tampas de bombas e esteiras de borracha, a empresa lançou, recentemente, a borracha
reparadora a frio Plasteel Flex 80. O
produto recupera as áreas desgastadas pela abrasão da polpa do minério
e cria uma nova e resistente camada
protetora, permitindo a utilização do
componente novamente. A manutenção com Plasteel Flex 80 pode custar
até 80% menos que a compra de uma
peça nova.

to sobre o revestimento.
Segundo informações da empresa,
o uso de Plasteel dá rapidez na recuperação dos exaustores e alta resistência contra a abrasão, tudo isso a um
custo bem inferior à troca do exaustor
por um equipamento novo.Isenta de
compostos orgânicos voláteis, a linha
de produtos é ainda ecologicamente
correta e tem certificado de desempenho internacional do instituto Bureau
Veritas.

Exaustores

Desgastados devido à abrasão causada por particulados de minérios e
outras substâncias químicas das minas, os exaustores também podem ser
recuperados de forma prática, segura
e eficaz. Para a tarefa, a empresa disponibiliza a resina epóxi Plasteel Cerâmico Pintável Azul. Fácil de aplicar, o
produto forma uma superfície vitrificada mais resistente à abrasão e com
menor rugosidade, o que melhora o
fluxo do particulado ao diminuir o atri-
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Processos

Mina de carvão reaproveita água em
circuito fechado

P

um projeto estratégico para a KTK, porque consegue resultados de enriquecimento de até 70% do carvão, o que atende
aos padrões globais de demanda do mercado.
Para operar, a instalação necessita de uma série de bombas
diferentes para transporte de polpas e água, além de separação por meio denso. As bombas precisam ser capazes de
suportar abrasão e polpas de alta densidade. Para atender
às metas de produção, os especialistas da Metso sugeriram
bombas horizontais e verticais projetados para serviço pesado
e super pesado.
Para a separação do meio denso, a KTK escolheu as bombas
НM200. Feitas em liga de cromo de alta tecnologia, elas proporcionam durabilidade e resistência em meios abrasivos. Seu
sistema hidráulico bem balanceado, juntamente com a simulação avançada de dimensionamento para seleção da bomba
correta, feita através do software Metso Pumpdim™, permitiu aumentar consideravelmente a vida útil das peças da via
úmida. Os equipamentos já foram entregues pré-montados,
para facilitar a instalação. As áreas críticas foram equipadas
com bombas montadas numa base corrediça, o que simplifica
significativamente a manutenção e reduz o tempo de parada.
A proximidade de uma equipe de serviços da Metso à planta
torna possível prestar apoio técnico prontamente.
“Nosso equipamento na planta de carvão permite que o
cliente alcance seus objetivos de produção enquanto minimiza custos operacionais. Esse projeto é um ótimo exemplo de
cooperação entre a Metso e a equipe da Kaskad 2, parceria
bem-sucedida desde o design do projeto até o comissionamento total” explica Pavel Cherepanov, chefe da engenharia
técnica de suporte para bombas da marca.

ara economizar recursos hídricos e reduzir o impacto
ambiental, a planta de carvão Kaskad 2, controlada pela
Kuzbasskaya Toplivnaya Company (KTK) e localizada na região
de Kuzbass, na Sibéria, emprega um circuito fechado de água
onde a mesma é reciclada e reutilizada no processo. Para aprimorar o reaproveitamento do recurso hídrico, a empresa adquiriu mais de 70 equipamentos da Metso, que inclui bombas
de polpa, de água e de meio denso.
Segundo informações da mineradora, o sistema fechado
de água, auxiliado por bombas, permite reduzir os custos e
impede descargas prejudiciais que representam riscos para o
ambiente. Devido a um aumento do risco de terremoto na região, a planta tem implementado algumas medidas de segurança adicionais, que inclui a instalação de sensores especiais
que fornecem dados em tempo real, ajudando a monitorar o
ambiente operacional e o status das instalações no local.
“Nós abrimos uma concorrência e a Metso foi selecionada como única fornecedora de todos os equipamentos para
bombeamento na planta, o que inclui bombas de polpa, de
água e de meio denso. O equipamento foi instalado em 2012
e o comissionamento da planta foi em 2013. Todas as bombas
estão operando de acordo com nosso objetivo de produção”,
afirmou Viktor Gribanov, mecânico chefe da planta de carvão
Kaskad 2.
O carvão processado na planta é extraído de uma mina a
céu aberto, chamada Vinogradovsky,
que tem capacidade instalada total de
11 milhões t por ano. A lavra a céu aberto é feita porque o carvão tem baixo índice de cinzas e enxofre e tem um poder
calorífico relativamente alto, tornandoo adequado para uso como combustível
de usinas geradoras de energia. A planta
é a primeira a combinar dois métodos
de concentração em um processo de
produção integrado, que utiliza separação de meio denso em conjunto com
separadores de alta inclinação para o
escalpe. Juntos, estes dois métodos ajudam a reduzir a ganga de 50% para 12%,
bem como ajustam o teor de cinzas.
De acordo com informações da mineradora, foi necessário apenas um ano
A siberiana KTK adquiriu mais de 70 equipamentos da Metso, incluindo bome meio para estabelecer essa operação
bas de polpa, de água e de meio denso
industrial numa área remota. Trata-se de
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Foto: Metso

Novos equipamentos, fornecidos pela Metso, irão fazer o transporte de polpas e água
na nova planta Kaskad 2, da empresa KTK

Foto: Divulgação

BARRAGENS

Evento reuniu profissionais de mineração de diversas regiões do País

Seminário técnico reúne 150 especialistas
e engenheiros
Secretaria de Energia e Mineração paulista organizou
evento para avaliar o estado da arte em projeto, construção e operação de barragens de rejeitos

O

s maiores especialistas do País em mineração, barragens, recuperação de água, eliminação de rejeitos e
prevenção de acidentes participaram em 21 de janeiro de um
seminário sobre barragens de mineração organizado pelo grupo de trabalho (GT), criado pelo Governo do Estado e coordenado pela Secretaria de Energia e Mineração.
“Além de verificarmos as ações que dão garantia e segurança à população, queremos mostrar para todo o setor mineral
que somos parceiros e queremos fomentar a cadeia produtiva, transformando a imagem que a mineração possui atualmente, criando empregos e atingindo um novo patamar”,
ressaltou João Carlos Meirelles, secretário Estadual de Energia
e Mineração.
A fiscalização das barragens de mineração no País é de responsabilidade do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Walter Arcoverde, diretor do DNPM, destacou
a importância do seminário. “Esse grupo de trabalho é uma
excelente iniciativa. A informação é o caminho e estou trazendo algumas informações que contribuirão com este grupo”,
afirmou.
Em dezembro, o Governo do Estado de São Paulo instalou
o grupo de trabalho (conforme noticiado por Minérios & Minerales). “É fundamental reunir as secretarias, mas também
as instituições e empresas, este é o caminho. As ações de prevenção, fiscalização e modernização são a melhor forma de
minimizar riscos”, afirmou Monica Porto, secretária-adjunta
de Saneamento e Recursos Hídricos.

O GT irá apresentar, até o final de
fevereiro de 2016, um relatório com
recomendações para as empresas
responsáveis pelas barragens visando
à adequação das estruturas, adoção
de novas tecnologias e a mitigação de riscos conforme as leis
vigentes. “Temos que diminuir as possibilidades de desastres
e só com planejamento e adoção de medidas que teremos
segurança”, frisou o coronel José Roberto dos Santos, secretário da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado
de São Paulo.
O grupo de trabalho é coordenado pelo subsecretário de
Mineração da Secretaria Estadual de Energia e Mineração,
José Jaime Sznelwar. “O GT já visitou seis barragens e até o
final de fevereiro vamos visitar as outras 15 barragens cadastradas na ANA e no DNPM, além de instalações que não estão
cadastradas”, detalhou Sznelwar. O relatório final também irá
apresentar recomendações para o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização dos órgãos públicos federal, estaduais
e municipais.

Colunista da Minérios & Minerales participou
como palestrante

Dividido em quatro painéis, o seminário teve início com a
apresentação do presidente da J.Mendo Consultoria Empresarial e colunista da revista Minérios & Minerales, José Mendo
de Souza, que mostrou a percepção da mineração brasileira
após o acidente da barragem da Samarco na cidade de Mariana (MG). O diretor de fiscalização do DNPM, Walter Arcoverde, detalhou a situação atual do controle de barragens de
mineração e o assessor técnico do Comin da Fiesp, Daniel Debiazzi, mostrou um panorama atual do controle de barragens
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apresentou os contaminantes ácidos e sólidos resultantes das operações de ruptura de depósitos de resíduos na
mineração. Já o representante do Setor de Atendimento
a Emergências da Cetesb, Marco Antônio Lainha, mostrou
o desastre ambiental de Cataguazes como agente motivador para a criação do Plano Nacional de Prevenção e
Respostas Rápidas Ambientais com Produtos Químicos
Perigosos.
Finalizando o seminário, o secretário Estadual da Casa
Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado de São
Paulo, coronel José Roberto de Oliveira, mostrou a importância da existência de planos emergenciais em caso de
rompimento de barragens nos municípios paulistas.
“Com certeza saímos desse seminário com informações valiosas que ajudarão o grupo de trabalho de barragens de mineração a produzir um relatório ainda mais
rico e capaz de ajudar os órgãos fiscalizadores e empresas
do setor a exercerem uma mineração responsável, dando
segurança à população, aos empregados e apoiando a retomada da economia”, finaliza Sznelwar.
São Paulo é o terceiro maior produtor de bens minerais do país e o maior consumidor de insumos da cadeia
de construção. O Estado também é o maior produtor de
equipamentos e insumos para a indústria mineral, empregando mais de 200 mil trabalhadores.
O Estado possui mais de 2.800 minas em operação,
com 95% de produção em areia, brita, calcário e argila. Só
a Região Metropolitana de São Paulo recebe, diariamente, mais de 9 mil carretas de areia e brita.

Foto: arquivo Minérios

de mineração em São Paulo.
O primeiro painel intitulado “Métodos de Construção
de Barragens de Rejeito em Mineração e Problemas Associados” contou com duas apresentações. O geotécnico
da VOGBR, José Mario Mafra abordou os tipos, normas e
métodos de construção de barragens de rejeito de mineração, bem como as vantagens e desvantagens de cada
modelo. Já o engenheiro Joaquim Pimenta, da Pimenta
de Ávila Engenharia, mostrou as anomalias e incidentes
típicos em barragens.
O segundo painel do dia denominado “Estado da Arte
da Tecnologia de Monitoramento e Controle” teve o engenheiro Geraldo Moretti, da Moretti Engenharia, apresentando o tema, em seguida o engenheiro do IPT, Ronaldo Rocha, explicou as metodologias e equipamentos para
monitoramento da estrutura das barragens e o professor
da USP, Edvaldo Simões Fonseca Junior, detalhou as técnicas geodésicas de monitoramento de barragens.
Ainda no painel 2, Carlos Nobre da Conceição, da Tec
Tor, falou sobre o radar para monitoramento de movimentações topográficas, já o representante da Tenova
Brasil, Flávio Barros, apresentou o sensor inteligente para
estabilidade de barragens.
No início da tarde o terceiro painel abordou as “Novas
Tecnologias de Processamento Mineral para a Eliminação
de Barragens de Rejeitos”. Desaguamento de rejeitos para
empilhamento a seco foi o tema da palestra dos engenheiros Celso Tessaroto da Exceltech e Rotenio Castelo
Chaves Filho da RZ. O tema do painel foi abordado nas
palestras dos representantes do Cetem/MCTI, Claudio
Schneider, da FACIX/Matec,
Vinicius Vilela, da Metso, Vinicius Lisboa de Souza, dos
técnicos do IPT, Sandra Moraes e Marsis Cabral, da i9
Tecnologia Alexandre Passos
e Flavio Frascino, da Haver &
Boecker, Paula Novaes Right,
Weir do Brasil, Ricardo Elie
Baracat, e da Steinert, Paulo
da Pieve.
O último painel do seminário técnico sobre barragens de mineração debateu
a “Prevenção e atuação em
situações de emergência”. O
pesquisador titular da Área
de Lavra de Minas do Instituto Tecnológico Vale – ITV,
Vidal Félix Navarro Torres,

A fiscalização das barragens de mineração é uma responsabilidade do DNPM

Meio ambiente

Estudo conclui que exposição ao arsênio
em Paracatu (MG) é baixa

Foto: Kinross

Dados foram obtidos durante sete anos
de estudos

Estudo foi realizado em parceria com a Universidade de Queensland, na Austrália

O

s resultados do estudo Avaliação da Exposição ao Arsênio da População de Paracatu, coordenado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Recursos Minerais
Água e Biodiversidade (INCT-Acqua) em parceria com a Universidade de Queensland e o Centro de Toxicologia Ambiental
da Universidade de Queensland (Entox), da Austrália, foram
apresentados no dia 27 de janeiro, em reunião realizada no
município com representantes da imprensa, lideranças comunitárias e poder público. Dados obtidos durante sete anos de
estudos realizados por cientistas reconhecidos internacionalmente mostraram que a exposição ao arsênio em Paracatu é
baixa.
O estudo baseou-se na análise das principais fontes de exposição que a população local está submetida, sendo: inalação de poeira, ingestão de água potável, alimentos e ingestão
não intencional de solo. As contribuições relativas das várias
rotas de exposição para o consumo diário total de arsênio foram calculadas e os pesquisadores puderam concluir que a
exposição ao elemento é considerada baixa uma vez que o ingresso total, considerando todas as fontes, está abaixo de 10%
da dose de referência estabelecida pela Organização Mundial
da Saúde (OMS).
Segundo os autores do trabalho, a contribuição da mineração, via poeira e solo, para a exposição ao arsênio é inferior
à exposição via ingestão de alimentos e água. Além disso, ela
também é inferior a 2% da dose de referência estabelecida
pela OMS.
Em relação aos níveis baixos de exposição ao arsênio por
meio da água o valor médio máximo de 1,34 µg/L (microgramas/litro) da concentração de arsênio nas amostras de água
potável de superfície e de água dos poços comunitários mostrou-se sete vezes inferior ao limite de 10 µg/L, estabelecido
pela legislação brasileira e recomendado pela OMS. A maioria

dos valores de concentrações de arsênio em água mostraram-se abaixo de 0,3 µg/L. Esses resultados indicam que a
exposição via consumo de água, a mais importante do ponto
de vista dos casos mundiais de contaminação de população
por arsênio, não apresenta riscos significativos à saúde.
O ingresso total calculado de arsênio de todas as fontes,
para adultos e crianças, é, no seu valor máximo, cerca de 8%,
do valor de BMDL0.5 (Benchmark Dose Lower Limit) que é
de 3 μg/kg pc por dia (microgramas por kg de peso corporal por dia). O risco de aumento de câncer associado à
exposição total máxima de 0,25 μg/kg pc (micrograma/kilo
do peso corpóreo), considerando todas as vias de exposição
(solo, poeira, alimentos e água) em Paracatu é similar (para
adulto) ou inferior (para criança) ao risco de se beber água
contendo 10 µg/L de arsênio, concentração considerada
como um limite seguro pela OMS e pela legislação brasileira.
Este estudo faz parte de uma série de medidas que a Kinross adota para garantir a segurança e a sustentabilidade
de suas operações. Tais medidas incluem monitoramento
ambiental rigoroso, procedimentos de controle de poeira,
elaboração de relatórios periódicos para as autoridades ambientais, avaliação anual das instalações de rejeitos e exames
médicos voluntários bianuais para todos os empregados.
O projeto foi coordenado pelos professores Virginia Ciminelli, especialista em Hidrometalurgia Ambiental do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Massimo
Gasparon, geoquímico da Faculdade de Ciências Geológicas
da Universidade de Queensland (Austrália); e Professor Jack
Ng, toxicologista credenciado do Centro Nacional de Pesquisa sobre Toxicologia Ambiental da Universidade de Queensland.
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Soluções Plug & Play aprimoram sistemas
“mina ao porto” na Austrália

Foto: Datalek

Cabeamento óptico e conectores de alto desempenho, com tecnologia Plug
and Play, aumentam a confiabilidade da comunicação e o funcionamento
dos sistemas nas minas

Laing O´Rourk
Fibra óptica australianas
e conectoresenfrentam
especiais condições climáticas difíceis e estão
Mineradoras
estão facilitando
instalação
siste-de integração e controle
apostando
na fibraaóptica
comodemeio
mas de comunicação em ambientes
hostis

C

om o objetivo de incrementar a eficiência das informações de processo e aprimorar a integração das
operações da mina ao porto, mineradoras da Austrália estão intensificando o uso de cabos de fibra óptica para comunicação. Neste cenário, cresce o uso de tecnologias de
fibra óptica para a comunicação de dados, que envolvem o
conceito end-to-end, ou seja, que atuam em todo o processo de implantação de um ambiente de TI e incluem cabos e
conectores robustos que garantem, mesmo em ambientes
severos, a operação de arquiteturas de controle de automação, como DCS/PLC.
De acordo com Boyd McDonald, diretor e fundador da
australiana Datalek Systems & Electrical, como a Ethernet
industrial, o cabo de fibra óptica surge como um meio de integração e controle, sendo cada vez mais importante para o
gerenciamento da produção. “Este conceito de desempenho
“da mina ao porto” é focado em controle e automação de
processos”, afirma McDonald. “Envolve também o aumento
da confiabilidade para redes, fornecendo a largura de banda
necessária. Uma solução plug & play adequada também é
importante porque minimiza o erro humano”, completa.
O executivo ressalta que entre os fatores mais desafiadores que frequentemente ocorrem nas minas australianas, localizadas em áreas desérticas, são as altas temperaturas de
superfície e as condições extremas de poeira. “No Outback
a temperatura dentro da mina, ou de superfície, pode variar
desde abaixo de zero até 60 0C ou mais. Esses extremos, somado a um monte de poeira, podem ser prejudiciais para
a vida útil do cabo de distribuição e conectores” destaca
McDonald.
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Recentemente,
a
Datalek Systems & Electrical realizou a substituição dos cabos de
uma mineradora de
Queensland por uma solução plug & play, com o objetivo
de melhorar o gerenciamento das operações e obter uma
comunicação por fibra óptica. Na ocasião, a Optical Cable
Corporation (OCC) forneceu um cabo de distribuição robusto com revestimento à prova de roedores para lidar com as
difíceis condições meteorológicas e se prevenir de pequenos animais. Atualmente, a Datalek atua em um projeto de
expansão e manutenção da arquitetura de comunicação da
mina de carvão Clermont, também localizada na Austrália e
pertencente a Rio Tinto.
Adicionalmente aos cabos ópticos, a arquitetura de comunicação exige a instalação de gabinete metálico com trilho DIN. Nestes gabinetes, fabricados em metal resistente,
são montados vários componentes elétricos, como blocos
de terminais, acionadores de motor, disjuntores, entre outros. “Este tipo de gabinete é ideal para as aplicações de produção, ou seja, na automação industrial das empresas”, diz
Stephen Poarch, gerente de Desenvolvimento de Negócios
da OCC.
“Hoje a indústria de mineração está substituindo os seus
sistemas de comunicações específicos pelo protocolo de comunicação Ethernet por meio do uso do cabo de fibra óptica”, afirma Porach.
Ele explica ainda que o protocolo Ethernet permite que os
dispositivos de vários fabricantes se comuniquem entre si.
Além disso, o cabo de fibra óptica não causa faísca elétrica,
o que o torna ideal para muitas aplicações de mineração. Ele
acrescenta que a OCC desenvolveu uma nova linha de gabinetes DIN visando fornecer terminações seguras para uma
ampla variedade de aplicações industriais, mesmo nas mais
adversas condições ambientais.
Além de ter cabo de fibra óptica com uma proteção adequada, as operações em minas precisam ter conectores e
adaptadores que possam suportar temperaturas extremas e
muitos tipos de tensões, permitindo que os sistemas sejam
executados e que os dados fluam independentemente da
criticidade do ambiente.
A Datalek Sistemas e Elétrica é responsável pela concepção, instalação e manutenção de sistemas de comunicação
por fibra óptica, incluindo aqueles que envolvem automação, segurança, controle de acesso para mina céu aberto e
operações subterrâneas, bem como plantas de gás natural e
carvão. Já a Optical Cable Corporation (OCC) atua na fabricação de cabos de fibra óptica e soluções de conectividade
de comunicação de dados, projetados para mercados empresariais e soluções customizadas para usos especiais e em
ambientes agressivos.

CLIPPING

Nova tecnologia para filtragem de água

Foto: JCB

s equipes das secretarias de Desenvolvimento Econômico
(SDE) e de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahiaa
discutiram a viabilidade técnica para a implantação de um projeto de
mineração nos municípios baianos de Jeremoabo e Camaçari, envolvendo a tecnologia ‘Gravel Pack’. Trata-se de sistema que utiliza uma
areia especial como filtro, retirando até 90% das impurezas da água
na primeira filtragem e alcança até 95% de redução de impurezas
em uma segunda etapa. Segundo informações da SDE, o Gravel Pack
permite, além de maior pureza na oferta de água tratada, a redução
de custos operacionais em aproximadamente 50%.
Os investimentos iniciais somam R$ 12,5 milhões distribuídos entre obras e equipamentos, alcançando, até 2018, recursos da ordem
de R$ 270 milhões, totalmente custeados pela empresa interessada
na extração da areia. O projeto já está inscrito no Programa Desenvolve da SDE e os primeiros testes com filtragem da água pela areia
foram validados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa). A ideia é que a planta de Jeremoabo faça a extração e a logística de exportação seja feita pelo município de Camaçari. A empresa
fornecedora do produto possui certificação internacional, é brasilei-

ra e única detentora da tecnologia no País.
“Outra vantagem dessa tecnologia é que ela não utiliza substâncias químicas de qualquer espécie em seus produtos e subprodutos,
nem lançam no ar resíduos ou partículas finas que provoquem suspensão”, explicou Cássio Peixoto, secretário de Infraestrutura Hídrica
e Saneamento do Governo da Bahia.
Para Jorge Hereda, secretário da SDE, o projeto é competitivo e
tem todas as condições para a implantação. “Trata-se agora de seguir
as tramitações necessárias, alinhando as necessidades do projeto às
possibilidades do Governo”, comentou Hereda.
Entre os produtos a serem minerados estão a areia propante –
utilizada como selante de fraturas no assoalho rochoso advindos da
perfuração de poços –, a areia filtrante para limpeza de águas pluviais, fluviais e aquíferos, a argila industrial usada para isolamento
térmico e tratamento de fissuras estruturais, além dos finos que
servem como selante suplementar para poços de petróleo ou como
componentes para fabricação de argamassas na construção civil e
poços artesianos.

João Carlos Tupinambá assume a presidência das INB
O novo presidente das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), João Carlos Derzi
Tupinambá, tomou posse no dia 19 de
janeiro em Brasília (DF). Ele substituiu
João Carlos Derzi
Aquilino Senra Martinez. No mesmo dia,
Tupinambá, presidente
também foi empossado o novo diretor de
da INB
Recursos Minerais da INB, Laércio Aguiar
da Rocha. Os dois foram nomeados pela presidente Dilma Rousseff.
Tupinambá é funcionário da INB, com formação em engenharia
mecânica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-RJ) e especialização em Administração Pública Empresarial e
em Gestão Empresarial.

almente responsável pela venda de uma a cada três retroescavadeiras comercializadas mundialmente, se mantenha como referência
para os clientes.
Brandes dará continuidade aos projetos anteriormente liderados
por Nei Hamilton Martins, que passará a contribuir como conselheiro da empresa.

JCB do Brasil contrata novo diretor de
Vendas e Marketing
Alisson Brandes assumiu a direção de
Vendas e Marketing da JCB do Brasil, empresa britânica fabricante de retroescavadeiras. O executivo formado em EngeAlisson Brandes, diretor
nharia Civil pela Escola de Minas de Ouro
de Vendas e Marketing
Preto e com MBA em Gestão Estratégica
da JCB do Brasil
pela UFMG já atuou em operações no
mercado de equipamentos de construção
brasileiro e internacional. Brandes especializou-se em vendas, pósvenda, retenção, desenvolvimento e recrutamento de distribuidores. Além disso, teve passagem pela Baloworld (Caterpillar), Grupo
Volvo e Brasif.
O executivo chega na JCB do Brasil para contribuir com o aumento na participação de mercado da empresa, assegurar a utilização
plena da capacidade instalada da fábrica, recuperar a liderança nacional em retroescavadeiras e colaborar para que a companhia, atu-

Novo presidente de minério de ferro na
Anglo American
A Anglo American nomeou Pedro Borrego como presidente interino da Unidade
de Negócio Minério de Ferro Brasil. Ele assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2016,
Pedro Borrego, presiapós ter atuado como diretor de Recursos
dente interino da Unid.
Humanos, Assuntos Corporativos, SeguNeg. Min. de Ferro da
Anglo American
rança e Saúde e Desenvolvimento Sustentável da unidade entre 2008 e 2014.
“Fiquei muito honrado com a nomeação. Temos um grande desafio pela frente, que é conduzir a empresa neste difícil momento
do setor de mineração e concluir o ramp-up do Sistema Minas-Rio.
Estou empenhado para executar esse trabalho da melhor forma”,
ressalta Borrego.
O executivo se reportará a Seamus French, que lidera o
recém-formado negócio de Bulk Commodities, composto pelos
ativos de carvão e minério de ferro da empresa. “Os sete anos nos
quais Pedro esteve na Minério de Ferro Brasil o colocam em posição ideal para assumir o cargo de presidente, uma vez que tem conhecimento e domínio dos desafios atuais nas diferentes partes do
negócio do Minas-Rio, fundamentais no momento em que damos
continuidade ao ramp-up até a sua plena capacidade de produção
e otimizamos nossos custos”, destacou French.
Foto: Anglo American

Foto: INB
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