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Componente 
individual versus 
conjunto - ou a parte 
que afeta o todo

A imprensa traz de tempo em tempo avisos de recall das montado-
ras de automóveis, para troca de peças defeituosas em veículos 
que já estão rodando nas ruas. É um exemplo banal de como um 

componente pode interferir no funcionamento do conjunto todo, com ris-
co de provocar danos materiais e pessoais.
Nos equipamentos e caminhões de mineração, talvez a caçamba seja o 

componente mais notório, cujo desempenho e vida útil se refletem dire-
tamente na produção bruta da máquina individual e da frota. O projeto de 
engenharia da caçamba, os materiais e processos de fabricação consti-
tuem os fundamentos que delimitam sua capacidade produtiva e a dura-
bilidade - que são fortemente influenciadas pelas condições da bancada 
e da própria rocha fragmentada. A experiência do operador também pesa.  
Esta edição traz a experiência de mineradoras e fabricantes de como 

programar a manutenção regular das caçambas, de modo a reduzir o 
impacto sobre a disponibilidade das máquinas. O uso de aços especiais 
de alta resistência, como reforço nos pontos de maior abrasão, deu so-
brevida a esse componente, somado à experiência de fabricantes que se 
especializaram nisso.
Na britagem e peneiramento, guardadas as proporções, há também as-

pectos individuais que podem afetar a produção do circuito todo. A troca 
de um equipamento do circuito por outro mais moderno e eficiente é 
uma medida comum. Outras ações se valem mais das equipes internas e 
insumos disponíveis no estoque, como melhorar o material que reveste 
os britadores visando a prolongar sua vida útil; efetuar um ajuste fino 
no conjunto das correias transportadoras e motorredutores; otimizar os 
chutes; dilatar a durabilidade das telas das peneiras.
Essas melhorias contínuas - seja numa ação de grande escala como 

a compra de um novo equipamento, após estudos exaustivos, seja em 
micro ações de ajustes e regulagens localizados - resultam de estudos 
continuados coordenados por uma gestão eficaz, apoiada numa equipe 
motivada na busca de resultados. Os resultados econômicos podem ser 
surpreendentes no longo prazo. Sem medo de ser redundante, lembra-
mos que o profissional de mineração experiente e engajado está no cen-
tro desse processo.
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José Mendo Mizael de Souza* 
mendodesouza@jmendo.com.br

*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 - IBRAM. Como representante do IBRAM, um dos 3 fundadores da ADIMB - 
Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira.

“Antes de tudo e de mais nada”, como diriam nossos avós, meus mais efusivos cumprimentos a 
todos vocês que integram ou integraram os quadros do nosso querido DNPM e que, no dia-a-dia 
do Órgão, durante 80 anos, com garra, dedicação e superação, construíram uma história que se 

confunde com a da própria Mineração brasileira.
Se pudéssemos voltar a 08 de março de 1934 e “entrarmos no clima”, viveríamos, hoje, as emoções daqueles 

que, como nós, acreditaram - e acreditam! - na Mineração brasileira e que vivenciaram a leitura do Diário 
Oficial da União (DOU) daquele dia, no qual leram que “O Chefe do Governo Provisório  da República dos 
Estados Unidos do Brasil”, Getúlio Vargas, “usando das atribuições que lhe confere o artigo 1º do Decreto nº 
19.398, de 11 de novembro de 1930”, havia assinado e mandado publicar, no DOU daquele dia, o Decreto nº 
23.979, que criou o DNPM.

Em especial, no que respeita o Art. 5º, o referido Decreto estabeleceu que o então Departamento Nacional 
da Produção Mineral “será constituído pelos seguintes órgãos: 1. Diretoria Geral - (D.G.P.M.); 2. Laboratório 
Central da Produção Mineral - (L.C.P.M.); 3. Serviço de Fomento da Produção Mineral - (S.F.P.M.); 4. Serviço 
de Águas - (S.A.); 5. Serviço Geológico e Mineralógico - (S.G.M.) e 6. Escola Nacional de Química - (E.N.Q.)” 
e que o mesmo “entrará em vigor a 1 de abril de 1934”, ou seja, já se explicitava, com absoluta clareza, o papel 
de Fomento à Produção Mineral do citado DNPM. 

Isto posto, logo a seguir, em 10 de julho de 1934, o mesmo Chefe do Governo Provisório baixou o então 
novo Código de Minas, Decreto Lei nº 24.642, de 10 de julho de 1934, no qual elencou alguns itens que valem 
a pena ser aqui destacados - eis que guardam interessantes pontos de contato com as razões hoje alegadas, 
por alguns, para o Novo Marco Regulatório da Mineração brasileira -, como, por exemplo, “a imperiosa 
necessidade de remover os obstáculos e embaraços creados ao racional aproveitamento das riquezas do sub-
solo, pelo estado legal de condomínio generalizado e outras causas” e “o desenvolvimento da indústria mineira 
está na dependencia de medidas que facilitem, incentivem e garantam as iniciativas privadas nos trabalhos de 
pesquisa e lavra dessas riquezas”.

Ao lembrarmos que o DNPM já nasceu “pegando o touro a unha”, não só no aspecto político - a “nacionalização 
do subsolo mineralizado” -, como no técnico - pelo Novo Código de Minas, entre outros, em seu Art. 89, “os 
particulares ou emprezas que na data da publicação deste Código estiverem efectuando trabalhos de lavra de 
jazidas ou minas, em virtude de contracto firmado com o Poder Público, ficarão obrigados a proceder à revisão 
dos mesmos para se sujeitarem às normas de regulamentação consagradas por este Código”, e que o novel 
Órgão, também, entre outros, pelo Art. 72 do mesmo Decreto-Lei, ficava incumbido de organizar “as regras 
technicas para a proteção do solo e segurança das construções e de pessoal”, poderemos avaliar o tamanho 
do desafio que os dirigentes, os técnicos e todo o pessoal do DNPM tiveram que enfrentar - como sempre 
enfrentaram, desde então! -, não poucas vezes sequer contando com recursos materiais, humanos e financeiros 
minimamente adequados às suas reais necessidades.

Assim, se a Mineração brasileira chegou ao patamar que hoje exibe, inclusive com padrões internacionais 
de melhores práticas e resultados, tal fato, que sem dúvida é uma vitória, tem como um dos seus alicerces o 
DNPM, que sempre contribuiu, decisivamente, para que “chegássemos lá”: assim, com os meus cumprimentos 
à nossa “Casa do Minerador”, acrescento, no título acima, à “garra, história, dedicação e superação”, uma 
“inquebrantável fé no futuro”, fé essa que o DNPM sempre exibiu e que, não fosse ela, provavelmente nem 
mais existiria.

Parabéns DNPM!!

DNPM: 80 anos  
de garra, história, 
dedicação e superação
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milhões t de pelotas por ano

A Samarco Mineração, joint venture 
da BHP Billiton e Vale, inaugu-
rou no último dia 3 o seu Projeto 

Quarta Pelotização (P4P), na Unidade de 
Ubu, em Anchieta. Com investimentos de 
R$ 6,4 bilhões, a nova usina terá capa-
cidade nominal de produzir 8,25 milhões 
t de pelotas de minério de ferro anuais, 
o que permitirá à empresa ampliar 37% 
da sua produção a partir de 2015 ou um 
total de 30,5 milhões de toneladas/ano. 
“A projeção é de atingir um faturamento 
de US$ 4 bilhões nesta ano, ainda sem 
considerar a capacidade total das usinas, 
prevista para 2015”, previu Ricardo Ves-
covi, diretor-presidente da Samarco, o 
que representa crescimento de 33,3% em 
relação a 2013.

Com perspectiva de gerar aproxima-
damente 1.100 empregos, entre diretos 
e indiretos, o empreendimento também 
contempla um terceiro concentrador na 

Quarta pelotização em Ubu 
amplia produção para  

30,5 milhões t/ano
Nova usina demandou 35 meses de obras e investimentos de US$ 4 bilhões

unidade de Germano (entre Ouro Preto 
e Mariana, MG) com capacidade de 9,5 
milhões t/ano, um terceiro mineroduto - 
com 400 km de extensão e capacidade 
para transportar 20 milhões t de polpa de 
minério de ferro por ano - construído pa-
ralelamente aos outros dois já existentes 
e, por fim, a reforma do Terminal Portuá-
rio de Ubu, que teve sua capacidade de 
movimentação de carga ampliada de 23 
milhões t/ano para até 33 milhões de t/
ano. “O P4P coloca a Samarco entre os 
maiores produtores de pelotas de minério 
de ferro do mundo e um dos principais 
exportadores do Brasil”, afirmou Vescovi

Segundo o executivo, a empresa tem 
destinado toda sua produção à exportação 
(detendo 20% do mercado transoceânico 
da matéria-prima atualmente) e buscando 
diversificar seu leque de clientes interna-
cionais para reduzir a dependência em 
relação a China. Em 2013, a Samarco des-

tinou apenas 15% de sua produção para 
o mercado chinês, que respondia ante por 
um quarto das compras. As maiores ex-
portações foram para o Oriente Médio e 
o Norte da África (30%), a Ásia-Pacífico 
(exceto China) e a Europa (20% cada) e as 
Américas e China (15% cada). “Foi estra-
tégico diversificar. A volatilidade de merca-
do pode acontecer como está acontecendo 
neste momento no mercado chinês e há fa-
tos pontuais como a reposição de estoque 
na China, principalmente o de pelotas de 
minério de ferro”, avaliou Vescovi

Confiante de que a Samarco mantenha 
a fidelidade dos seus clientes, o diretor-
-presidente reforçou que a especialização 
da empresa é produzir pelotas de alta qua-
lidade, cujo alto teor de ferro  é valorizado 
no mercado internacional , além de ser 
um insumo menos poluente. O produto 
da mineradora possui concentração de 
ferro entre 66,5 a 68%. 
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Carboneutralização pioneira
Ao longo de todo projeto de expansão 

P4P, a Samarco calcula ter investido R$ 
250 milhões em ações ambientais, com 
iniciativas focadas em biodiversidade, 
resíduos, água, poluição atmosférica e 
educação ambiental.

De acordo com a empresa, o P4P é o 
primeiro grande projeto de expansão no 
Brasil totalmente carboneutro, ou seja, em 
que o balanço das emissões de gases de 
efeito- estufa, durante a fase de constru-
ção, é igual ou inferior a zero. Segundo a 
empresa, no projeto original  era previsto 
cerca de 150 mil t de dióxido de carbono 
equivalente.

Para mitigar os impactos de projeto, 
houve medidas de compensação como o 
plantio de seringueiras em uma área de 
20 hectares na região de Guarapari (cuja 
obtenção do selo seringueira ambiental 
prevê a exploração das mesmas como 
fonte de renda para a comunidade local), 
a reabilitação de 15 hectares do Parque 
Estadual da Serra do Rola Moça, em Bru-
madinho, e cerca de 140 hectares de uma 
propriedade do Instituto Terra, em Aimo-
rés, ambas as áreas com espécies nativas 
do bioma da Mata Atlântica. Esse investi-
mento total foi de R$ 1,7 milhão.

Um percentual em torno de 0,5% do 
valor total da obra foi repassado para 

implantação e manutenção de unidades 
de conservação capixabas e mineiras, 
conforme prevê a legislação ambiental 
brasileira. Foram destinados recursos 
para conservação do Parque Estadual 
Paulo Cezar Vinha (Guarapari), Reserva 
de Desenvolvimento Sustentável Con-
cha D’Ostra (Guarapari), Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Papagaio 
(Anchieta), Área de Proteção Ambiental 
Tartarugas (Anchieta), Parque Municipal 
Cachoeira de Iracema (Alfredo Chaves) e 
instalação de novas unidades de conser-
vação.

O Termo de Compromisso Socioam-
biental (TCSA) firmado com o governo 
do Espírito Santo, com interveniência 
técnica do Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA), 
o Ministério Público, os municípios de 
Anchieta, Guarapari e Piúma e a Sa-
marco, permitiu a elaboração do Plano 
de Uso e Ocupação da Rede Hoteleira, 
que segundo a Samarco ajudou a regu-
larização de hotéis e pousadas da região 
de Guarapari, Anchieta e Piúma, contri-
buindo para que os trabalhadores das 
empresas contratadas se hospedassem 
em locais apropriados. Outra realização 
do plano foi a instalação do Núcleo de 
Inteligência e Imagem, responsável pelo 
monitoramento, análise e disponibiliza-

ção de informações para o planejamento 
do território, a instituição de políticas 
habitacionais, o combate à ocupação ir-
regular do solo, entre outros. A Samarco 
disponibilizou equipamentos, softwares 
e treinamentos para a operacionalização 
do núcleo e aplicará R$ 12,2 milhões 
em ações definidas no TCSA, que deve 
ainda abranger a reforma do Hospital 
Municipal de Piúma, a construção da 
Casa do Cidadão em Anchieta e a insta-
lação da Unidade de Saúde de Jabaraí e 
a pavimentação do bairro Porto Grande, 
ambos em Guarapari.

Já o Programa de Investimento Social 
foi concebido baseado em consulta e di-
álogo com as cerca de 60 comunidades 
de 25 municípios da área de influência da 
expansão. Segundo a mineradora, foram 
desenvolvidas pelas próprias comunida-
des 72 iniciativas que receberam apoio da 
Samarco, com ações focadas em educa-
ção e geração de renda que estão sendo 
executadas.

Impacto socioeconômico local
A Samarco diz que, até o final do Proje-

to da Quarta Pelotização, foram gerados 
cerca de R$ 590 milhões em tributos na 
esfera federal, estadual e municipal. Em 
Anchieta, o valor do Imposto sobre Ser-
viços (ISS) gerado chegou a representar 
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Reforma do terminal 
portuário de Ubu possibilita 
a movimentação de carga 
para até 33 milhões t/ano
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4ª pelotização em números
Foram investidos R$ 6,4 bilhões, valor 20% maior que o PIB de Anchieta, Guarapari e 

Piúma juntos em 2010
Foram aproximadamente R$ 590 milhões em impostos gerados pelas obras do P4P em 

Germano, Ubu e mineroduto
Foram investidos R$ 250 milhões em meio ambiente
Foram 13 mil empregos gerados no pico das obras, que totalizaram 35 meses de duração
Foram 63,1 milhões de homens-hora trabalhados totais e sem registro de acidente fatal;
Foram 1,4 milhão de horas de treinamentos de segurança.
Foram utilizados 170 mil m³ de concreto, material suficiente para construir dois Maracanãs 

(projeto de 1950) ou reformar todo o Complexo da Pampulha para a Copa do Mundo de 2014
O projeto utilizou 3,1 mil km de cabos, quantidade que daria para ligar Vitória a Belém do 

Pará
Utilizadas 200 mil t de aço, quantidade que equivale a aproximadamente 400 mil carros 

populares
O forno de pelotização, construído na unidade de Ubu, é o maior do mundo, com 204 

metros
É o primeiro megaprojeto de expansão no Brasil totalmente carboneutro. Foram compensa-

das aproximadamente 150 mil t de CO2 equivalente

Fonte: Samarco

48% do total do tributo recolhido pelo 
município em 2013. O montante em tribu-
tos acarretado pelo projeto em Ouro Preto 
alcançou 25% do total da arrecadação do 
município em 2012.

Com o início das operações da P4P, 
a expectativa da empresa é que o valor 
total a ser recolhido pela Samarco seja de 
aproximadamente R$ 1,9 bilhão em 2014 
e ultrapasse a marca de R$ 2 bilhões em 
2015. Devem ser gerados pela minerado-
ra por volta de R$ 12 bilhões em tributos 
entre 2014 a 2018, 62% acima compara-
dos ao período de 2005 a 2013.

Dos R$ 1,8 bilhão em compras para o 
projeto em Ubu, 56% (R$ 976 milhões) 
foram feitas no Espírito Santo, 20% (R$ 
351 milhões) em Minas Gerais e 24% 
(R$ 430 milhões) nos demais Estados. 
Já na unidade de Germano, o valor total 
de compras realizadas atingiu R$ 2 bi-
lhões, tendo sido 72% (R$ 1,5 bilhão) em 
Minas Gerais, 6% (R$ 120 milhões) no 
Espírito Santo e 22% (R$ 454 milhões) 
nos demais Estados. Desse total, cerca de 
R$ 325 milhões das compras diretas de 
produtos e serviços ocorreram nos sete 
municípios. 

Um levantamento da Samarco identi-
ficou que no pico das obras 56% dos 
6.129 trabalhadores no Espírito Santo 
eram dos três municípios próximos à 
empresa (Anchieta, Guarapari e Piúma), 
enquanto que em Minas Gerais foram 
42% dos 6.134 trabalhadores oriundos 
das quatro cidades vizinhas (Catas Altas, 
Ouro Preto, Mariana e Santa Bárbara). Ao 
longo do projeto, as contratações alcan-
çaram a média de 51% de mão de obra 
local dos municípios, ante a meta de 35% 
compromissada pela Samarco.

Por meio do Programa de Desenvolvi-
mento Profissional, a P4P investiu apro-
ximadamente R$ 5 milhões na formação 
de 1,4 mil pessoas em Minas Gerais e no 
Espírito Santo. Os participantes recebe-
ram material didático, lanche, uniforme e 
bolsa de estudo.

Troca de shiploader
A capacidade do sistema de carrega-

mento em Ubu passou de 11,2 mil para 
15 mil toneladas por hora, graças a insta-
lação do novo shiploader no terminal por-
tuário. A empresa anunciou que o primei-
ro carregamento de pelotas de minério de 
ferro com o novo shiploader foi realizado 
pela embarcação Cape Natalie Limassol, 
do Chipre, no início de fevereiro.

Realizada em fevereiro passado, a troca 
do novo shiploader envolveu cerca de 60 
profissionais. O içamento e a descargo do 
equipamento, no píer de 313 m de exten-
são, duraram aproximadamente três ho-
ras. Foram utilizados dois guindastes de 
bordo, de alta precisão, com capacidade 
para içar até 800 t cada um. Em seguida, 
o navio se locomoveu para outro trecho 
do píer para a retirada e o embarque do 
antigo shiploader, que operou por 36 
anos e será desmontado e sucateado nos 
próximos meses.

O novo shiploader havia atracado no 
porto da Samarco em janeiro, depois de 
uma viagem de 36 dias no navio holan-
dês Fairpartner, da Jumbo, que deixara a 
China no final de dezembro. Para o em-
barque, foram necessários quatro dias de 
atividades. A parte mais demorada foi a 

amarração do equipamento no convés do 
navio.

Já sua fabricação teve início em junho 
de 2012 e foi concluída em dezembro de 
2013. Acompanhando de uma equipe da 
Samarco, o fornecedor Sandvik Brasil re-
alizou o pré-comissionamento do equipa-
mento no último trimestre de 2013, com 
bons resultados nos sistemas de eleva-
ção, translação e giro da lança, e sem 
registro de acidentes.

A Samarco informou que as adaptações 
realizadas no sistema de embarque (troca 
do shiploader e de correias transporta-
doras) permitirão o aumento da capaci-
dade atual de embarque do porto, de 23 
milhões t/ano para 33 milhões t/ano. O 
investimento alcançou R$ 110 milhões.

*A reportagem viajou a convite da empresa
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Terceiro mineroduto tem 400 km de 
extensão e capacidade 20 milhões t/

ano de polpa de minério de ferro

Março 2014 | 13www.revistaminerios.com.br







Solução de segurança detecta condições 
anormais e riscos durante a operação
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A Conexpo 2014, evento internacio-
nal de equipamentos e máquinas 
para o setor da construção , e mi-

neração, incluindo produção de agrega-
dos, realizada no início de março em Las 
Vegas, Estados Unidos, foi marcada pelo 
otimismo com o reaquecimento da eco-
nomia norte-americana e a oferta de equi-
pamentos atendendo a norma de emissão 
de poluentes Tier IV de motores diesel, 
aplicável aos EUA e outros países indus-
trializados (ainda sem data de ser adotada 
no Brasil). O evento também mostrou pela 
primeira vez a tecnologia integrada volta-
da ao levantamento de dados e gestão de 
frotas de máquinas e caminhões, visando 
a obter produtividade crescente e redução 
de custos nas suas operações.

As duas gigantes norte-americanas 
da indústria de máquinas apresentaram 
soluções sofisticadas na área. A Cater-
pillar levou à Conexpo seu programa Cat 
Connect. A tecnologia oferece ao proprie-
tário de frotas monitoramento, controle e 
gestão das operações dos seus equipa-
mentos. A eletrônica embarcada em má-
quinas é capaz de gerar informações e da-
dos sobre performances nos trabalhos no 

Antes restrita a máquinas, a 
tecnologia de gestão monitora 

agora a frota toda
A tecnologia amadureceu, integra módulos e passa a gerar informações abrangentes  

e precisas do conjunto de máquinas da frota, auxiliando mineradoras na busca  
por maior produtividade e menor custo Joseph Young e Augusto Diniz - Las Vegas (EUA)

canteiro, possibilitando encontrar a com-
binação adequada para o uso da frota, na 
medida em que variam as condições de 
cada etapa do projeto.

Solução de gestão de equipamentos, li-
gada ao programa da Caterpillar, monitora 
combustível e utilização da máquina, além 
de manutenção e condições dela a partir 
das horas trabalhadas. Já a produtividade 
é medida nos ciclos de trabalho, acompa-
nhando gastos com combustível e consu-
mo. Uma solução de segurança detecta no 
equipamento condições anormais e riscos 
durante a operação, gerando valiosos da-
dos para treinamento de operadores.

 Em evento à imprensa antecedendo 
a Conexpo, realizado no seu centro de 
treinamento em Tinaja Hills, no Arizona, 
Estados Unidos, a Caterpillar promo-
veu uma apresentação de Timmy Hall, 
proprietário da Timmy Hall Timber and 
Construction, sobre o uso da tecnologia 

em sua frota de máquinas rodoviárias. 
De acordo com ele, nos últimos dois anos, 

seu faturamento dobrou (de US$ 20 milhões 
para US$ 40 milhões), parte importante 
conquistada com a realização de ativida-
des com menor custo baseado no controle 
maior da utilização da frota. “Quando eu 
ganho uma concorrência, meus concorren-
tes sempre me questionam como eu posso 
fazer o serviço por esse valor”, disse Timmy. 
O empreiteiro combinou a tecnologia de 
monitoramento de frotas a equipamentos 
híbridos, que costumam apresentar média 
de 25% de economia de combustível quan-
do em operação.

A outra gigante norte-americana da 
indústria da construção, a John Dee-
re, levou à Conexpo 2014 a tecnologia 
WorkSight em versão atualizada. O pacote 
envolve solução que monitora o desem-
penho e a manutenção, e outra que realiza 
diagnóstico das condições das máquinas.Fo
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Cat Connect oferece 
monitoramento,controle e 
gestão das operaçõesde frota
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Na tecnologia WorkSight, módulos 
analisam a capacidade em horas de uso 
de máquinas, além de identificar opor-
tunidades de melhorias aos operadores. 
Pacotes mais avançados promovem ainda 
acordos de manutenção, além de desem-
penho atrelado a índices de disponibilida-
de de equipamentos.

“Todo contratante tem diferentes neces-
sidades e desafios que eles precisam cui-
dar”, explica Mark Germain, diretor de su-
porte de clientes e produtos da empresa. 
“Além de nossa tecnologia exclusiva, dis-
tribuidores da John Deere podem cons-
truir soluções customizadas para atender 
as necessidades de seus clientes”. 

Nos Estados Unidos, a empresa oferece 
aquisição de máquinas por meio de finan-
ciamento já com o pacote da tecnologia 
WorkSight embutido. 

Soluções aplicadas  
a frotas de máquinas 

A Trimble e a Topcom, duas empresas 
desenvolvedoras de tecnologia GPS de 
posicionamento por satélite, estiveram na 
Conexpo com cases e soluções específicas. 
Trata-se de mais um tipo de player que cres-
ce no mercado: o de tecnologia aplicada a 
máquinas de construção em operação em 
canteiro de obras, utilizando dados georre-
ferenciados contidos em projetos transmiti-
dos de forma eletrônica via wireless.

A construtora Seymour Whyte realizou 
na Austrália a reconstrução de 107 km de 
estrada, sendo que 68 km passaram por 
processo de alargamento. Um sistema da 
Trimble foi introduzido pela empresa no 
canteiro de obras. 

No total, foram instalados 14 sistemas 
de controle de máquinas. A construtora 
explica que a área de trabalho é plana, 
com pouca movimentação de terra, e as 
operações se concentraram na precisão 
dos serviços de terraplenagem. A solu-
ção foi adotada para gerar medições mais 
apuradas e rápidas no processo. A equipe 

usou rádios de comunicação e GPS para 
informar e executar as correções.

O Trimble GC900 Grade Control System 
também foi implementado e monitorou 
com precisão a posição das motonivelado-
ras em tempo real. Os projetistas da Sey-
mour Whyte criaram modelos digitais do 
terreno a ser submetido à terraplenagem. 
O sistema de controle de máquinas usou 
GPS para comparar a posição das moto-
niveladoras e a planta 3D. Sinais eram en-
viados ao operador para abaixar ou subir 
a lâmina automaticamente para, assim, al-
cançar as medidas em espessura, largura e 
extensão determinadas em projeto. 

As obras duraram no total 18 meses, 
mas a construtora acredita que poderia ter 
levado o dobro do tempo se não tivessem 
utilizado a tecnologia de controle de má-
quinas via GPS. 

Já a empresa do Havaí Jas. W. Glover 
adquiriu a tecnologia Trimble 3D para co-
meçar o trabalho de reconstrução do aero-
porto de Honolulu, capital do estado norte-
-americano, que terá uma nova pista. A 
tecnologia foi escolhida pela empresa para 
executar o projeto dentro do cronograma.

A Federal AviationAdministration (FAA) 
e o Hawaii DepartmentofTransportation 
(DOT) especificaram que cada seção da 
pista não levasse mais de 15 dias para ficar 
pronta, com penalidades severas em caso 
de atraso - a multa por dia de atraso era de 
US$ 240 mil. O aeroporto deveria manter a 
operação normal, apesar das intervenções.

Soluções para máquinas de fresagem 
e pavimentação foram implementadas 
adicionalmente pela construtora, visando 

monitorar a totalidade das operações. A 
tecnologia permitiu concluir cada seção no 
período determinado pelo contrato.

Com uso de tecnologia, a empresa as-
sentou 5 mil t de asfalto em 12 horas de 
turno - nos trabalhos anteriores, a média 
da empresa nesse tipo de serviço era de 2 
mil t por turno de 12 horas. 

Dados armazenados  
na “nuvem”

A Topcom apresentou na Conexpo as 
soluções Sitelink3D e Magnet para gestão 
do fluxo de trabalho de construção, in-
cluindo dados de canteiros de obras, ope-
radores e das frotas. As soluções permitem 
comunicação, compartilhamento de da-
dos, programação, atualizações, suporte e 
avaliação de produtividade, em tempo real. 

As informações podem ficar armazenas no 
cloudcomputing (computação em nuvem; 
sistema infinito de armazenamento de dados) 
e ser acessadas no campo e/ou no escritório.

Há ainda solução específica da Topcom 
para acompanhamento de obras de movi-

Escavadeira híbrida  
e caminhões articulados

A Caterpillar lançou na Conexpo a escava-
deira hidráulica híbrida 336F. O novo modelo 
permite redução de consumo médio de 25% 
em relação à versão anterior. A marca apresen-
tou ainda uma nova série de pás-carregadeiras 
sobre rodas, representadas pelos modelos 
972M e 982M, com avançada tecnologia XE de 
trens de força para melhoria da produtividade. 
Vários modelos de carregadeiras compactas 
sobre rodas e esteiras foram expostas na feira 
completamente modernizadas, com braços re-
desenhados para ampliar a visão do operador. 

A marca, sediada em Peoria, Illinois, lançou 
ainda a série C de caminhões articulados com 
projeto novo; e os tratores de esteira série 620K com desempenho aperfeiçoado.
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A última versão do Worksight da John Deere 
possibilita identificar oportunidades de 
melhorias de operação

O Trimble GC900 
impõe à máquina 

precisão dos 
serviços de acordo 

com o projeto

Fo
to

: C
at

er
pi

lla
r

Escavadeira hidráulica 
336F H, da Caterpillar
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mentação de terra, gerando informações 
em 3D, eliminando redundância de tra-
balho e fazendo correções de projeto de 
terraplenagem em tempo real. A empresa 
ainda ofereceu na Conexpo soluções no 
formato BIM de projetos de construção.

Retomada do mercado  
de construção vai aquecer  
o setor de mineração

As marcas globais com atuação no Brasil 
expressaram à revista O Empreiteiro oti-
mismo com as obras nas rodovias e aero-
portos recém-concessionados e os futuros 
programas de concessões. A previsão é 
que, pelo menos, R$ 40 bilhões sejam inje-
tados nos próximos anos para que as con-
cessionárias cumpram as metas definidas 
nos editais dos leilões. Isso trará reflexos 
positivos à indústria da mineração, que 
produz os insumos utilizados nas atividades 
de construção, como brita, areia, argila, cal-
cário para produção de cimento, além dos 
minerais metálicos que dão origem a uma 
vasta gama de produtos para construção, 

como vergalhões, cabos condutores de co-
bre, artefatos de alumínio, etc;

A CNH Industrial, presidida por Mario 
Gaspari, e a marca Case, dirigida na Amé-
rica Latina por Roque Reis, disseram que 
o grupo está pronto para esta fase do mer-
cado, em que os contratantes privados de 
obras, as concessionárias de rodovias e 
aeroportos e os outros agentes da área de 
infraestrutura terão atuação mais intensa. 
“Eles priorizam produção, prazos e qua-
lidade, o que cria uma nova dinâmica no 
mercado”, conta Roque Reis. 

A fábrica de Contagem (MG) da CNH está 
se aproximando do seu limite de capacida-
de na montagem de equipamentos, com a 
linha de motoniveladoras trabalhando em 
três turnos. Isso faz acelerar os estudos da 
segunda fábrica de equipamentos de cons-
trução em Montes Claros (MG).

O executivo apontou na Conexpo a tra-
dição do grupo pelas inovações tecnológi-
cas que privilegiam os resultados práticos, 
como a tecnologia anti-emissões SCR, 
desenvolvida pela empresa FTP e extensa-
mente testada nos caminhões rodoviários 

da Iveco. A tecnologia agora migra para as 
máquinas de construção, como a série D 
de escavadeiras com motor Tier4 final, dis-
ponível em 2015 na América do Norte. O 
modelo CX350D, de 268 HP, vem equipa-
da com bomba hidráulica controlada pelo 
sistema eletrônico, consome 10% a menos 
de diesel e sustenta ciclos 8% mais curtos.

A nova série de dozers da Case se com-
põe de cinco modelos com tração hidros-
tática, sendo a primeira do mercado a ter 
tecnologia antiemissão SCR. A economia 
de combustível pode chegar a 18%, de-
pendendo da aplicação. O nível de ruído 
médio é de 75 dB. A série F das carrega-
deiras 821 e 921 com motor Tier4 com 
SCR também se destacam pelo consumo 
mais baixo de diesel e ciclos rápidos. 

 “As concessões abrirão o mercado de 
infraestrutura, proporcionando padrão de 
qualidade. São investimentos da área priva-
da”, analisa Afrânio Chueire, presidente da 
Volvo Construction Equipment da América 
Latina. “Nas novas concessões, a introdução 
de métodos construtivos inovadores será fa-
cilitada”. Na esteira das obras no segmento 
rodoviário, a empresa anunciou que lançará 
em abril quatro modelos de compactadores e 
vibroacabadoras. 

Na Conexpo, a marca sueca apresentou 
nova geração E de escavadeiras, a série G 
de caminhões articulados e a série H de 
carregadeiras sobre rodas — todas equi-
padas com motor Tier4 final. O destaque 
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A Topcom oferece geração de dados em 3D 
para eliminar redundância

A escavadeira CX350D, da Case

A carregadeira 724K, da John Deere

Motoniveladoras com tração nas seis rodas 
A John Deere levou três 

modelos (642k, 644k e 724k) 
de pás-carregadeiras Tier4 à 
Conexpo. As máquinas apre-
sentam melhorias nos eixos 
e no torque para possibilitar 
operações de enchimento e 
carregamento de materiais 
com alto desempenho. A em-
presa apresentou ainda qua-
tro modelos de carregadeiras 
compactas (318E, 319E, 320E 
e 323E). Os equipamentos são 
oferecidos com três opções de controle de operação. 

A série G de motoniveladoras, de 220 HP a 287 HP, Tier4, possuem agora 12 modelos, seis 
deles dotados de tração em seis rodas, com aumento de 30% no empuxo da lâmina. 

Caminhão articulado 
Volvo A40G
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é da carregadeira L250H, a primeira do 
mercado a trabalhar com ciclo de duas 
passadas. Afranio aponta que esses li-
nhas de equipamentos tem ampla apli-
cação em mineração, desde pedreiras até 
minas de grande porte—segmento onde 
a Volvo tem ampliado sua atuação.

Rubens Azevedo, diretor da XCMG 
no Brasil, ao lado do presidente da 
marca chinesa no País, Sam Shang, 
anunciou para maio a inauguração da 
sua fábrica em Pouso Alegre (MG).  Na 
unidade a empresa produzirá, inicial-
mente, carregadeiras, motonivelado-
ras, escavadeiras, retroescavadeiras e 
guindastes.

A XCMG está diversificando a oferta de 
produtos no País para crescer. “Estamos 
atuando com perfuratrizes direcionais 
não-destrutivas e plataformas aéreas de 
construção industrial”, relaciona Rubens. 
“O ano de 2015 em diante será positivo. 
O mercado brasileiro é muito promissor”, 
afirma Sam. Os chineses prometem mais 
US$ 300 milhões de novos investimentos 
no Brasil.

A JCB, que no Brasil apresentou cres-
cimento no ano passado de 4% (apesar 
da retração na América Latina, de acordo 
com a empresa inglesa), lançou na Co-
nexpo um modelo de manipulador te-
lescópico compacto, o 525-60 Hi-Viz. A 
altura máxima de alcance do equipamento 
é de 6 m, com somente 1,78 m de largura 
e 1,90 m de altura.

A empresa mostrou ainda na Conexpo 

a nova escavadeira JS145. A máquina 
é composta de motor a diesel Ecomax 
da marca, com 108 CV de potência. Foi 
anunciado na feira pela empresa o lança-
mento mundial, em breve, de uma outra 
linha de retroescavadeiras, com melho-
rias em relação às populares 3CX e 4CX. 

Na sua fabrica brasileira, a JCB progra-
ma este ano a nacionalização da carre-
gadeira 426ZX , de 152 HP, caçamba de 
2,3 m3 e peso operacional de pouco mais 
de 13 mil kg—modelo hoje importado e 
reconhecido pelo baixo consumo e alta 
produtividade.  Um dos seus usuários é 
a Extração de Areia Fundao, no Paraná, 
que conta com sete maquinas JCB traba-
lhando nas minas de Campo Alegre(SC) 
e Pién(PR), entre escavadeiras JS130, 
JS200 e carregadeiras 416HT e 426ZX.

Na Conexpo, a Liebherr expôs a esca-
vadeira hidráulica R924 com protetores 
em áreas de possível impacto quando em 
operação. A marca alemã divulgou ainda 
a nova geração de carregadeiras sobre 
rodas, as L 524, L 528, L 538 e L 542. 
A potência dos motores varia de 90 kW 
a 115 kW. 

No Brasil, a escavadeira R9250, de 250 
t, e o caminhão de mineração T282C, com 
363 t de carga útil, são as maquinas mais 
vendidas na atividade mineral, alem das 
escavadeiras de 40 a 90 t, destinados a 
trabalhos de construção e de apoio.  No 
decorrer de 2014, a empresa vai lançar o 
caminhão T264C, de 218 t, equipado com 
motor de 2700 HP, projetado para operar 
em minas mais profundas e atingir veloci-
dades maiores em subidas íngremes.

Caminhoes off road e  
carregadeiras para mineração

Renê Porto, vice-presidente da Sany, 
diz que se surpreendeu com a presença 
de mais de 50 brasileiros interessados 

em compra de máquinas da marca du-
rante a Conexpo. A empresa lança no 
Brasil no segundo semestre o guindas-
te de esteira telescópico de 100 t, SCC 
1000.

O executivo indica crescimento no Bra-
sil nos setores offshore, com guindastes 
sobre balsa, e portuário, com guindastes 
para movimentação de carga. A empresa 

anunciou que quer, a partir do segundo 
semestre, lançar também caminhões off 
road rígidos de 33 t a 230 t para atender 
ao mercado de mineração.

Este mês (março), a LiuGong passa a 
ter presidente no Brasil. York Liang disse 
na Conexpo que chega ao País com “a es-
tratégia de melhorar a presença da marca 
e se aproximar do cliente”. O executivo 
chinês se instala em Belo Horizonte (MG), 
onde a marca tem odealer BH Máquinas.

A LiuGong vai passar a oferecer má-
quinas de concreto e guindastes no País, 
além da linha amarela. O executivo disse 
que a empresa chinesa pretende expan-
dir o número de dealers no Brasil e criar 
centros de serviço, reposição de peças e 
treinamento.

A XCMG oferece perfuratrizes 
direcionais no Brasil
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Além de guindastes, Sany 
fabrica caminhões offroad

JCB foi uma das presenças da feira

A Sany trará para o 
Brasil o guindaste de 
esteira SCC 1000Caminhões gigantes 

Liebherr para mineração
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A japonesa Kawazaki anunciou que 
este ano passará a oferecer no Brasil, pela 
primeira vez, pás-carregadeiras voltadas 
à mineração. A empresa terá unidades em 
Minas Gerais e Espírito Santo e utilizará a 
estrutura existente no País para se esta-
belecer no segmento - a marca já oferece 
produtos para outros setores no Brasil e 
tem fábrica em Manaus (AM).

A Astec levou ao evento mais de 40 equi-
pamentos de pavimentação, processamen-
to de agregados e perfuração. A empresa 
informou que até o meio do ano inaugura 
sua primeira fábrica no Brasil, em Vespa-
siano, Grande Belo Horizonte (MG). Foram 
investidos inicialmente US$ 30 milhões na 
nova unidade. Em um primeiro momento, 
a empresa fabricará no País britadores de 
mandíbulas, britadores cônicos, peneiras e 
alimentadores vibratórios.

A Manitowoc começou neste início do 
ano a fabricar gruas (a marca produzia ape-
nas guindastes no País) em sua unidade 
brasileira, em Passo Fundo (RS). O modelo 
a ser produzido será o de 8t, MCT 90. 

Eric Etchart, presidente da Manitowoc-
Cranes, disse que a empresa quer crescer 
no mercado brasileiro, apesar do momen-
to desfavorável. “Temos uma operação a 
desenvolver”, disse. A marca norte-ame-
ricana informou que Ricardo Rosa assu-
miu a direção da empresa no Brasil.

Entre os produtos apresentados na 
feira estão dois guindastes de esteira, o 
MLC300 de 300 t e o MLC650 de 650 t, 
ambos com a tecnologia de contrapeso de 
posição variável. 

QiuDebo, presidente mundial da Lonking, 
demonstrou durante a Conexpo preocu-
pação com o mercado brasileiro, princi-
palmente com a instabilidade da moeda e 
a “bolha” no mercado de máquinas. “Não 
quero vender mais do que posso atender”, 
disse. O Brasil é o principal mercado da 
Lonking fora da China, mas, por enquanto, a 
empresa não acena para se estabelecer com 
fábrica própria em território nacional.

Empresas apostam  
em alta tecnologia 

A Komatsu introduziu durante a Co-
nexpo a sua nova escavadeira hidráu-

lica híbrida HB215LC-2. Trata-se da 
terceira geração do modelo. A Komatsu 
foi a primeira indústria do setor de má-
quinas de construção a introduzir uma 
escavadeira híbrida e que tem a maior 
população desse tipo de equipamento. 
A HB215LC-2 é equipada com tecno-
logia de controle e monitoramento re-
moto de níveis de combustível, horas 
de operação, localização, condições de 
uso e alertas de manutenção. Os dados 
podem ser disponibilizados para análi-
se na internet. 

Conforme informou a revista Minerios 
& Minerales em dezembro passado, 
com exclusividade, a Komatsu Mining 
estará iniciando este ano um programa 
de testes no País dos caminhões autô-
nomos—cuja operação dispensa o ope-
rador a bordo. Uma frota desse gênero 
já opera na Australia desde 2011. Uma 
conquista recente da marca no Brasil 
foi o fornecimento total da frota de la-
vra para o projeto Minas-Rio, da Anglo 
American, num total de 50 máquinas e 
veículos.

O Empreiteiro lança edição em inglês  
com as 200 Maiores Minas Brasileiras

A revista O Empreiteiro publicou edição especial em inglês 
que circulou exclusivamente na Conexpo 2014. A publicação tra-
tou das novas fronteiras econômicas do País, dos investimentos 
privados com as recentes concessões de rodovias e aeroportos, 
do plano de investimentos da Petrobras e do status das obras 
dos estádios para a Copa do Mundo.

A edição trouxe ainda o ranking brasileiro das 100 maio-
res construtoras e empresas de montagem eletromecânica, 
projetos e consultoria e serviços especiais de engenharia, e 
o ranking das 200 maiores minas do País—resultado da pes-
quisa anual da revista Minerios&Minerales.
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A Kawazaki planeja vender  
pá-carregadeira no mercado brasileir

Usinas de concreto da Astec

A grua MCT 
90 está sendo 

fabricada no Brasil 
pela Manitowoc

A escavadeira hidráulica 
HB215LC-2, da KomatsuCaminhões autônomos mostram 

a tecnologia da Komatsu
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A Terex aproveitou a Conexpo para lançar o 
maior guindaste sobre caminhão na América 
do Norte: Crossover 8000, com capacidade 
de carga de 72,5 t, utilizável no raio de 360º, 
estabilizadores em X, lança principal de 57,6 
m e mais jib extensível de 17 m. Velocidade 
de tráfego de 113 km/h. A plataforma Genie 
SX-180 sobre lança e autopropelida, lançada 
na Bauma, com alcance de 54,9 m, foi exi-
bida em Las Vegas. A marca Powerscreen 
do grupo apresentou três novos conjuntos 
móveis: Premiertrack 300 com britador de 
mandíbulas, Trakpactor 320SR com britador 
de impacto e a peneira Warrior 2100.

A Doosan introduziu nesta feira as suas 
linhas destinadas ao mercado americano e 
outros países industrializados, com o motor 
Tier4: as escavadeiras DX63-3, DX350LC-5, 
DX490LC-5, a carregadeira DL420-5 e o 
caminhão articulado DA40-4, disponíveis 
a partir do segundo trimestre deste ano. A 
empresa também lançou a linha de três mo-
delos de manipuladores de materiais, cujos 
implementos incluem uma garra e ímã. As 
máquinas com potência acima de 75 HP na 
família Tier4 vêm equipadas com dois dis-
positivos antiemissão e sistema de telemáti-
ca sobre manutenção preventiva. 

A subsidiária brasileira que começou a pro-
duzir em Americana (SP) a escavadeira hi-
dráulica DX225 LCA, de 22 t, já validada para 
obtenção do Finame, estuda a nacionalização 

de um segundo equipamento. A escavadeira 
nacional foi, inclusive, aprovada por uma em-
presa de reflorestamento após dois meses de 
testes. A Doosan também vai trazer ao País 
a carregadeira de rodas DL550, para uso de 
mineração, cuja caçamba transporta 10% a 
mais de carga útil que os modelos concor-
rentes.

A Bobcat, marca controlada pela Doo-
san, manteve sua tradição de pioneirismo 
no segmento de máquinas compactas ao 
lançar na Conexpo um motor que atende 
a norma Tier4, sem tratamento das emis-
sões graças a uma câmara de combustão 
que gera nível ultrabaixo de particulado. O 
equipamento mantém a proteção de corte 
automático do motor se o líquido refrige-
rante e o óleo hidráulico atingirem tempe-
raturas de risco — e o projeto da cabine 
em posição avançada, para melhorar a vi-
sibilidade do operador. 

A JLG fez o lançamento da maior plata-
forma de lança autopropulsada do mundo, 
a 1850SJ Ultra Boom. Atingindo 58 m de 
altura de trabalho, a máquina permite o uso 
de plataformas de trabalhos aéreos em apli-
cações previamente restritas a lanças mon-
tadas sobre caminhões. A 1850SJ oferece 
capacidade máxima de 454 kg. O equipa-
mento inclui um jib telescópico.

A Metso levou à Conexpo a Lokotrack 
LT220D, planta móvel mais compacta pro-
jetada ate hoje, equipada com um britador 
cônico e uma peneira, com pesando 48 t . 
Combinada com a Lokotrack LT106 dotada 
de britador de mandíbulas,  a dupla pode pro-
duzir três tipos calibrados de produtos finais.

A empresa também lançou a peneira 
móvel ST2.8 tipo scalping, que pode pro-
cessar até um material pegajoso e molha-
do e transforma-lo em produto comercial.  
É indicado para separação de solos, reci-

clagem de entulho de demolição, pedrei-
ras e jazidas de areia. O curso da peneira 
é o maior do mercado e o segundo deck 
é mais largo do que modelos similares.

A Wirtgen lançou quatro plantas novas 
pela Kleeman—dois britadores de man-
díbula móveis, Mobicat MC110 Ri EVO 
dotado de alimentador vibratório e pe-
neira integrada; MC110 Zi EVO equipado 
com alimentador vibratório e pré-peneira 
independente de dois deques. Ambos tem 
entrada de 28X41”. A linha de britadores 
de impacto também ganhou dois mode-
los: Mobirex MR 110ZSi EVO2 e MR-
130Zi EVO2, com aberturas respectivas 
de 1,1 m e 1,3 m, capacidade de alimen-
tação de 350 e 450 t/h;

A mineradora continua 4200 SM  da 
Wirtgen pode lavrar seletivamente depó-
sitos de carvão e minerio de ferro, alem 
de rochas moles e  de mediana dureza.  A 
linha inclui ainda os modelos 2500SM e 
2200SM.

A W.S. Tyler expôs em Las Vegas uma 
nova planta móvel Hydro-Clean. O equi-
pamento realiza lavagem de materiais em 
canteiro, incluindo agregados, reciclados, 
minérios e outros materiais. A planta é ca-
paz de processar até 18 t/hora.

A Hyundai, presente à Conexpo, levou 
para o seu estande a escavadeira hidráu-
lica R1200-9, de 118 t, projetado para es-
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O guindaste Crossover 8000, da Terex A escavadeira DX350LC, da Doosan Máquinas compactas com cabine em 
posição avançada, da Bobcat

A plataforma 
de lança 

autopropulsada 
1850SJ, da JLG

Planta móvel Lokatrack 
LT220D, da Metso

A planta Hydro-Clean, da W.S. Tyler
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Unidade móvel de britagem 
Powercrusher PC3, da Atlas Copco

cavações maciças e mineração em regime 
severo. O motor Cummins Tier2 gera 740 
HP, para acionar uma caçamba de 6,7 m³ 
a 8 m de profundidade. Força de escava-
ção de 115 mil kg na caçamba. Sistema 
hidráulico avançado que permite ajustes 
super-finos e elevada controlabilidade.

A Sandvik expôs os recém-lançados 
britador  estacionário CH550, a peneira 
móvel QA451—a única do mercado com 
três decks, capaz de gerar quatro produ-
tos por tamanho, alem de descartar um 
quinto material;, rompedor 777 e unidade 
de perfuração DC125R.

A Atlas Copco exibiu a unidade móvel 
de britagem Powercrusher PC3, com bri-
tador de impacto, que pode ser combinado 
com a peneira HS1 e correia transportado-
ra em circuito fechado, capaz de produzir 
diferentes produtos finais. A introdução 
da carreta FlexiROC T45-10, para furos de 
3,5” a 5,5”, com sistema COP Logic que 
ajusta impacto, alimentação e rotação de 
acordo com as condições da rocha, desti-
na-se a substituir as carretas pneumáticas. 
A manutenção é facilitada por ter 50% me-
nos mangueiras e 70% menos conexões.

A escavadeira R1200-9 Hyundai, de 120 t

Britador 
estacionário 

CH550, da Sandvik
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O Brasil é visto como um país que 
ainda recebe poucos investi-
mentos em pesquisa mineral. De 

acordo com dados da consultoria Metals 
Economics Group, que estuda o setor de 
mineração, o país recebeu US$ 321 mi-
lhões, o que corresponde apenas 3% dos 
investimentos globais em pesquisa mine-
ral em 2012. Com dimensões territoriais 
similares, Canadá e Austrália abocanha-
ram 19% (US$ 2,033 bilhões) e 12% 
(US$ 1,284 bilhões), respectivamente. 
Mesmo nações cuja área é bem inferior 
à brasileira estão à frente, como México 
(US$ 642 milhões), Peru e Chile (US$ 
535 milhões cada).

A Revista Minérios e Minerales procu-
rou ouvir algumas empresas que atuam 
no setor para saber como e no que estão 
investindo. Samarco, Anglo-American, 
MMX, Jundu, Copelmi, CSN e Vale Fer-
tilizantes não puderam participar.

Yamana Gold
No ano passado, a Yamana Gold inves-

tiu US$ 32 milhões em pesquisa mineral 
no Brasil e, para 2014, planeja injetar 
aproximadamente US$ 13,5 milhões, 
sendo 60% dos recursos para a expan-
são e reposição de reservas de suas mi-
nas, especialmente de Chapada, e outros 
40% para a exploração greenfield (focada 
na identificação de depósitos minerais 
totalmente novos ou anteriormente não 
reconhecidos), buscando novas áreas no 
Brasil.

Os principais serviços contratados são 
sondagem e laboratório e, eventualmente, 
consultores para suporte técnico específi-
cos em áreas como geoestatística, geolo-
gia, geoquímica, entre outras.

Atualmente, a equipe de pesquisa mi-
neral conta 108 colaboradores no Brasil, 
sendo 31 geólogos. “A Yamana realiza 
diversos tipos de mapeamento, seja de 
campo (como o geológico, hidrotermal, 

Brasil recebe apenas 3%  
dos investimentos globais

Na América Latina, o país está atrás de México, Peru e Chile

estrutural, amostragens geoquímicas, 
etc.) ou remoto (geofísica, análise es-
pectral, GIS, etc.), variando conforme a 
escala, que trabalhamos desde regionais 
até de detalhe como, por exemplo, mape-
amento de galerias subterrâneas. Em rela-
ção à sondagem, só utilizamos a chamada 
sondagem diamantada”, diz Sergio Bran-
dão Silva, diretor sênior de exploração da 
mineradora.

Ele cita três tecnologias que têm colabo-
rado muito para a agilidade na pesquisa 
mineral atualmente: a sondagem direcio-
nada, o GIS 3D e os aparelhos portáteis 
de análises como XRF e PIMA. “Estes úl-
timos permitem resultados em tempo real 
e facilitam a interpretação do geólogo no 
campo. É importante mencionar que ne-
nhuma tecnologia substitui a presença do 
geólogo em campo.” 

Para Silva, apesar d Brasil estar muito 
atrás de outros países em investimento e 
atividades de pesquisa mineral, “temos 
acesso a praticamente todas as tecnolo-
gias existentes. Porém, algumas vezes é 
necessário contratar ou adquiri-las fora 
do país, por não haver internamente o 

mesmo pela falta de concorrência, o que 
faz com que os preços sejam bastante ele-
vados”, afirma.

Sama
Em 2014, a mineradora deve investir 

cerca de R$1.000.000,00, um valor um 
pouco menor ao total de R$1.330.983,00 
gasto em 2013. Segundo Edson Cezar de 
Souza, gerente de extração da Sama, todo 
investimento está sendo aplicado na atu-
alização do modelo de bloco da mina e 
também nos alvos adjacentes as cavas da 
Mina Cana Brava, como alvos C e F.

Souza explica que foi feito um serviço 
de geotecnia para estabilidade do maci-
ço rochoso no mapeamento da mina para 
construção e atualização da informação 
geológica - estrutural e também para-
lelo. A escala de mapeamento realizada 
nas Cavas é de detalhe, ou seja, 1:5000. 
A sondagem é do tipo diamantada, cujo 
diâmetro de trabalho é HQ (96,04 mm) e 
em médios os furos tem profundidade de 
100,00 metros.

O trabalho da pesquisa mineral para a 
Sama conta com a parte técnica formada 

Para 2014, Yamana Gold planeja injetar 
aproximadamente US$ 13,5 milhões no 
Brasil em pesquisa mineral
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por um geólogo e um auxiliar de geolo-
gia. Já a parte operacional é terceirizada, 
sendo realizada por uma empresa espe-
cializada cuja equipe é composta por um 
técnico de segurança do trabalho, um 
sondador e três auxiliar de sondagem.

De acordo com o gerente de extração 
da mineradora, a Sama tem feito uso de 
tecnologias de pontas como o software 
Vulcan da Maptek. “Ao longo do ano, pre-
tendemos adquirir o ArcGis e também al-
gumas ferramentas de monitoramento de 
instabilidade do talude, softwares especí-
ficos para a parte de pesquisa mineral.”

Recentemente a empresa adquiriu as li-
cenças dos seguintes programas Vulcan 
Minemodeller, Arcgis, Rockplane 2.0 e 
Swedge 5.0. Em relação aos softwares 
utilizados pelo planejamento, Souza ex-
plica que os mesmos possuem fins bas-
tante diversos. O Vulcan, por exemplo, é 
um software de mineração entre outros no 
mercado, voltados para atender a área de 
Planejamento e Geologia.”No que tange a 
Geologia, o Vulcan possibilita trabalhar 
banco de dados, possui ferramentas que 

possibilitam realizar interpretações ge-
ológicas gerando modelos geológicos, 
estudos e modelamento geoestatísticos, 
entre outras ferramentas.”

Os demais softwares serão novas aqui-
sições. “O Arcgis é um software que tra-
balha com Sistemas de Informações Geo-
gráficas e possibilita a produção, análise 
espacial, armazenamento, manipulação e 
processamento de dados geográficos e de 
mapeamento.

A Sama possui licenças com diferen-
tes módulos/funções e fará a aquisição 
de uma nova com o objetivo de ganho 
de produção entre as equipes usuárias 
da ferramenta. “Quanto a planejamento, 
possuímos ferramentas que possibilitam 
projetar o desenvolvimento da mina em 
longo, curto e médio prazo, simulando 
cenários para o atingimento do maior lu-
cro/benefício para a empresa, entre outras 
ferramentas como atualização topográfi-
ca, cálculos de distâncias de transporte.”

Usiminas
O diretor-executivo da Mineração Usi-

minas, Wilfred Bruijn, diz que a pesquisa 
da empresa está focada atualmente em 
melhor compreender as características 
físicas, químicas e metalúrgicas das suas 
reservas, visando a avaliar o melhor apro-
veitamento econômico para o médio e 
longo prazos.

“A pesquisa mineral efetuada entre 
2008 e 2010 permitiu-nos o correto di-
mensionamento das reservas de minério 
friável da empresa e, com isso, ajudar 
a desenhar as melhores instalações de 
tratamento para este tipo de minério. Evi-
tamos, assim, possíveis erros de enge-
nharia e otimizamos o investimento a ser 
empreendido no projeto”, elucida.

Bruijn estima que a Usiminas deva son-
dar entre 10 a 15 mil metros entre 2014 e 
2015. “As sondagens que fazemos são os 
mais completas possíveis, de tal sorte que 
podermos ter um mapeamento mais fiel 
à realidade e, desta forma, assegurar-nos 
de que a margem de erro na determinação 
de premissas para estudos de viabilidade 
de projetos de expansão sejam as meno-
res possíveis.”
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Nos últimos dois anos,a Geosolaportou 
recursos para atender as demandas do mer-
cado e oferecer mais eficiência produtiva e 
segurança aos operadores, investindo forte-
mente na modernização de frotas de sondas 
e em novas tecnologias, como as sondas 
Atlas Copco Christensen CS14, CS-4002, 
CT20 e Sondas Boart LongyerarLF230.Am-
bas possuem a Certificação CE (Conformi-
dade Europeia) e um motor com baixo índi-
ce de emissões Tier3, para perfuração mais 
profunda e com maior eficiência.

Comosão modelos sofisticados, a Geosol 
também desenvolveu um intenso programa 
de capacitação da mão de obra que opera 
essas duas sondas. Os novos equipamen-
tos eliminam o trabalho em altura e incluem 
protetores de segurança e botões de parada 
de emergência que tornam as operações de 
carretas de perfuração mais fáceis e seguras.

Focada na solução em sondagens, a Geo-
sol dispõe de equipamentos com caracterís-
ticas diversas que possibilitam a execução 
de serviços de sondagem para o setor mi-
neral adequados às condições geológicas e 

Em 2013, a Companhia de Pesqui-
sa de Recursos Minerais (CPRM) 
disponibilizou 56 novos mapas de 

cartografia geológica. As folhas mapeadas 
perfazem 298.500 km², que correspondem 
a 3.51% do território brasileiro A iniciativa 
visa agilizar a disponibilização de informa-
ções geológicas necessárias para fomentar 
a pesquisa de bens minerais. 

“Os resultados mostram que produzi-
mos mais mapas geológicos em menos 
tempo, usando como estratégia, a gera-
ção de dois produtos cartográficos duran-
te a execução dos projetos de mapeamen-
tos geológicos tradicionais, nas escalas 
1:100.000 e 1:250.000”, diz Roberto Ven-
tura, diretor de Geologia e Recursos Mine-
rais da CPRM. Ele explica que, ao final do 
primeiro ano de execução de cada proje-
to, é disponibilizado um mapa preliminar 
com enfoque litoestratigráfico, contendo 
todos os dados de campo acrescidos de 
análises petrográficas. O mapa é factual, 
descritivo e apresentado em formato pdf. 

CPRM produz recorde de  
mapas geológicos em 2013

“No segundo ano, é o mapa final, essen-
cialmente interpretativo, com o suporte de 
análises litogeoquímicas e geocronológi-
cas, com delimitação e detalhamento de 
áreas potenciais para conter mineraliza-
ções. Este mapa é acompanhado de nota 
explicativa e de bancos de dados preenchi-
dos”, informa Ventura.  

De acordo com Reginaldo Alves dos 
Santos, Chefe do Departamento de Ge-
ologia (Degeo), “em 2013 a CPRM pro-
duziu 45 mapas geológicos na escala 
de 1:100.000, sendo 6 em parceria com 
Universidades, 2 na escala 1:50.000 e 9 
na escala 1:250.000”. Os mapeamentos 
foram realizados em Piauí, Pernambuco, 
Ceará, Bahia, Rondônia, Santa Catarina, 
Pará, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, To-
cantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul.

  
Mapas de integração  
Geofisíca/Geológica

Nos últimos dez anos, a CPRM realizou 

um programa de levantamento geofísi-
co no território brasileiro. Hoje, mais de 
90% do embasamento cristalino já está 
coberto por levantamentos aerogeofísicos 
(magnetometria e gamaespectrometria), 
o que levou a CPRM a implementar uma 
nova estratégia para agregar valor a es-
ses levantamentos e agilizar a cartografia 
geológica do Brasil. Essa estratégia visa 
a produção intensiva de Mapas de Inte-
gração Geofísica-Geológica, na escala 
1:250.000, com prioridade para região 
amazônica.  

Estes produtos visam agregar valor aos 
levantamentos aerogeofísicos de alta re-
solução  realizados pela CPRM,  através 
da integração da interpretação dos produ-
tos da aerogeofísica com os dados de car-
tografia geológica histórica e de interpre-
tação das diversas imagens de sensores 
remotos existentes. As áreas anômalas 
identificadas serão checadas no campo. 

Estes mapas servirão também para a se-
leção de áreas para novos projetos de car-

Geosol renova frota de sondas

geográficas em cada campanha de sondagem.
Serviços oferecidos pela empresa:
• Sondagem Diamantada: destaque mundial 

em sondagem em minério de ferro;
• Sondagem Profunda: equipamentos de 

grande porte para furos de até 3.000 metros;
• Sondagem Metalúrgica (Beneficiamento 

Mineral): obtenção de testemunhos de grande 
diâmetro (ZW);

• Sondagens Air Core e Screw Core: desenvol-
vidas pela GEOSOL para sondagem de bauxita;

• Sondagem Rotary (Perfuração de Poços 
Tubulares Profundos): projeto e perfuração de 
poços para captação de águas subterrâneas;

• Heli-Drilling (Sondas Heli-transportáveis): 
programa de sondagem em áreas remotas;

• SlimDrilling: prospecção de gás natural;
• Sondagem subterrânea;
• Sondagem de Circulação Reversa (RC);
• Serviços de Perfilagem: medidas de tra-

jetória de furos, orientação de testemunhos 
e perfilagem geofísica;

• Sondagem Geotécnica e Over Core: 
voltada para estudos de maciços rochosos 
e barragens;

• Laboratório de análises minerais meta-
lúrgicas e ambientais.
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A Companhia Baiana de Pes-
quisa Mineral é uma empresa 
estadual essencialmente de 

desenvolvimento mineral cuja principal 
missão é buscar o conhecimento geológi-
co da Bahia e disponibilizar informações 
para o público interessado em mineração. 
“Como consequência desse trabalho, ela 
requer áreas e, a partir dai, ao vislumbrar 
uma possibilidade de descoberta de um 
depósito mineral é que a empresa coloca 
em licitação seus direitos minerários, ain-
da em fase de pesquisa ou não, que são 
disponibilizados para a iniciativa privada 
para arrendamento”, ilustra Rafael Avena 
Neto, diretor técnico da CBPM.

Atualmente são 39 contratos com a ini-

CBPM faz o meio-campo com 
empresas privadas na Bahia

ciativa privada, dos quais 10 deles na fase 
de arrendamento, em estágios de lavra e/
ou beneficiamento mineral). Essa atuação 
de fomento ao empresariado é feito da se-
guinte maneira:

1 - Uma empresa requer as áreas de 
pesquisa no DNPM, faz a pesquisa das 
mesmas e promove no mercado mineral, 
nacional e internacional, a informação 
dos seus prospectos minerais com poten-
cias para continuidade das pesquisas ou 
com possibilidades de se transformarem 
em jazidas minerais.

2 - Na medida em que o empresariado 
se mostra interessado formalmente em 
fazer negócios com a empresa, a CBPM 
fornece as informações necessárias so-
bre o prospecto mineral do seu interesse 
e depois promove concorrência pública 
visando uma parceria com a empresa 
vencedora.

3 - Efetuada essa concorrência, a empresa 
vencedora da licitação assina com a CBPM 
um “Contrato de Pesquisa Complementar 
e Promessa de Arrendamento de Direitos 
Minerários”, no qual são estabelecidos seus 
direitos e deveres, incluindo antecipada-
mente quanto a empresa pagará em royal-
ties à CBPM caso o projeto resulte em lavra 
e beneficiamento mineral. Neste contrato já 
existe uma minuta do “Contrato de Arren-
damento de Direitos Minerários”, que será 
assinado com a CBPM (já sem necessidade 
de nova licitação) posteriormente, quando 
o DNPM conceder a portaria de lavra para 

tografia geológica, priorizando-se sempre 
os ambientes geológicos favoráveis a 
mineralizações, como áreas de relevante 
interesse mineral. Em 2013, foram finali-
zados 15 mapas na escala 1:250.000, no 
Tocantins, Pará, Amazonas, Paraíba e Rio 
Grande do Norte.

 
Capacitação

Para garantir a qualidade dos mapas 
geológicos, a CPRM reativou o Centro In-
tegrado de Estudos Geológicos (CIEG) de 
Morro do Chapéu (BA), com objetivo de 
reciclar e capacitar os geólogos envolvi-
dos em projetos de cartografia geológica.  

No CIEG são ministrados cursos prá-
ticos, focados principalmente na correta 
obtenção e interpretação dos produtos da 
aerogeofísica, dos diversos sensores re-
motos e nos procedimentos de reconhe-
cimento, descrição e interpretação dos 
dados de afloramentos e sua representa-
ção cartográfica. 

As atividades de campo são desenvol-
vidas na Chapada Diamantina (BA) e na 
Faixa Sergipana (SE / AL). Nos últimos 
dois anos, 65 geólogos das unidades re-
gionais passaram pelo CIEG. A previsão é 
que os cursos continuem sendo ministra-
dos em 2014.
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As verbas de pesquisa e prospecção mi-
neral previstas para 2014 estão na ordem 
de R$15,6 milhões, de um orçamento to-
tal é de R$ 65,8 milhões. Em 2013, foram 
investidos R$14,4 milhões, considerados 
apenas os custos operacionais da ativi-
dade (topografia e cartografia, geofísica, 
geoquímica, análises químicas, serviços 
de terceiros, sondagem, salários e encar-
gos sociais, entre outros), para um orça-
mento global de R$ 40 milhões.

A estatal praticamente terceiriza todos 
os serviços que não são objeto da sua 
atividade final. Por exemplo, para exe-
cução de mapeamento geológico em 
escala 1:100.000, há um convênio com 
a Companhia de Pesquisa de Recursos 
Minerais (CPRM). Para serviços nas 
áreas de geologia e mineração, uma em-
presa é contratada por meio de licitação 
pública e disponibiliza para a CBPM os 
profissionais necessários, segundo as 
suas especificidades. Em determinadas 
situações, a companhia faz licitação pú-
blica para contratações especiais, como 

análises químicas, sondagem rotativa, 
geofísica aérea (magnetometria, gama-
espectrometria, aeroeletromagnético) e 
geofísica terrestre. A CBPM tem equipa-
mentos geofísicos e executa alguns tipos 
de levantamentos terrestres. 

O processo de atuação da CBPM conta 
com avançados instrumentos: mapeamento 
geológico básico, aerogeofisica, geoquími-
ca regional, integrações multidisciplinares 
e follow-up terrestre em áreas selecionadas, 
contemplando mapeamento geológico de 
detalhe, geoquímica de solo, geofísica ter-
restre e sondagens exploratórias.

Nos seus programas de pesquisa e 
prospecção, diz Gamalho, a CBPM deve 
direcionar investimentos, em sequência 
ao que já vem fazendo, em levantamentos 
aerogeofísicos eletromagnéticos e gra-
diometria gravimétrica, em geofísica de 
sub-superfície, em softwares avançados 
para dimensionamento de jazidas e em 
novos conceitos em metalogenia.

Estão diretamente envolvidas em pes-
quisa e prospecção mineral 63 pessoas.

as áreas do projeto em parceria, visando à 
lavra e beneficiamento do minério pesquisa-
do complementarmente e caracterizado pela 
empresa parceira no empreendimento.

Com esta forma de trabalho a CBPM 
reduz a necessidade da pesquisa mineral 
pela iniciativa privada, tarefa que ela exe-
cuta e depois oferece a área com potencial 
mineral para os empreendedores priva-
dos. “É por isto que a CBPM atualmente 
não faz investimentos em minas. Seus 
investimentos são feitos em pesquisa e 
prospecção mineral em áreas nas quais 
detém a titularidade dos direitos minerais, 
salvo nas áreas de mapeamentos básicos 
ou em casos específicos em que o 
fomento estatal exige tais investimentos”, 
explana Hélio Gamalho, geólogo da As-
sessoria da Diretoria Técnica. 

Segundo ele, investimentos diretos em 
mina são muito altos para o Governo do 
Estado da Bahia, mesmo considerando-se 
os recursos próprios que a empresa possa 
disponibilizar, fruto dos seus investimen-
tos continuados em pesquisa desde 1973.

Responsável pelo projeto Aurizona, 
localizado no município de Godo-
fredo Viana, a 300 km de São Luís, 

a empresa canadense Luna Gold Corpo-
ration anunciou que bateu seu recorde de 
produção em 2013. Foram 79.229 onças 
de ouro, um aumento de mais de 4,9 mil 
onças em relação a 2012, revelou em co-
municado no último dia 21.

A empresa também registrou diminui-
ção do seu custo operacional para US$ 
723, uma redução de US$ 28 por onça 
em relação ao ano anterior. Já o custo 
total de produção em 2013 foi de US$ 
1.056 por onça de ouro produzida, uma 
queda de US$ 149 por onça em relação 
a 2012.

Após mudanças no capital de giro, o 
fluxo de caixa das atividades operacionais 
foi de US$ 17,3 milhões - antes das alte-
rações no capital de giro, foi de $23,1 mi-
lhões (US$ 0,22 por ação), representando 
um decréscimo de US$ 8,4 milhões (US$ 
0,08 por ação) em relação ao ano ante-
rior. Quanto ao lucro líquido houve uma 

Luna Gold atinge recorde de produção  
e reduz custos operacionais

baixa de US$ 11,2 milhões (US$ 0,11 por 
ação) para US$ 7,8 milhões (US$ 0,07 
por ação) em 12 meses.

De acordo com a Luna, a primeira fase 
de expansão na mina de ouro Aurizona 
continua progredindo conforme o orça-
mento divulgado em 28 de fevereiro de 
2014 e o comissionamento dessa etapa 
está previsto para o segundo semestre 
deste ano.

Os trabalhos de engenharia para a ex-
pansão do projeto (incluindo a engenha-
ria de detalhamento local) estavam 97% 
concluídos, a de contratos de suprimen-
tos chegaram a 78% finalizados e a de 
construção atingiu 48%. As despesas 
restantes dessa fase de expansão em Au-
rizona estão estimadas em US$ 12,5 mi-
lhões ao longo de 2014.

Para 2014, a mineradora canadense 
prevê que a produção alcance de 85 mil 
a 95 mil onças de ouro. Este meta baseia-
-se em um plano de mina concebida para 
alimentar a planta existente com minério 
saprolítico, que independe de atualiza-

ções de expansão da planta para atingir 
as metas de produção.

De acordo com a Luna, o custo de pro-
dução médio deve ficar entre US$ 690 a 
US$ 740 por onça de ouro. Considerando 
todos os custos para sustentar a produ-
ção, o valor passará de US$ 800 para US$ 
900 por onça de ouro.

Outros dados
A empresa divulgou uma atualização 

do relatório técnico NI 43-101 (datado 
de 29 de abril de 2013), que indica re-
servas provadas e prováveis para o de-
pósito Piaba de 2,36 milhões de onças, o 
que representa um aumento de 222 % ao 
comparado com a declaração de reserva 
de julho de 2010. Já os recursos medidos 
e indicados totalizam agora 3,63 milhões 
de onças e os recursos inferidos, 1,04 mi-
lhões de onças.

A companhia firmou uma linha de 
crédito garantida e rotativa de US$ 30 
milhões com o Société Générale e oMi-
zuho Corporate Bank e assinou um con-
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Após dois anos de atividades, a 
equipe do Projeto Ferro Carajás 
S11D concluiu a fase de son-

dagem geotécnica. Foram cerca de 800 
perfurações em uma área de aproximada-
mente 240 km², totalizando 11 mil m de 
solo perfurado. 

O trabalho de sondagem precedeu todas 
as atividades de construção civil realiza-
das até então. A principal dificuldade fi-
cou por conta do acesso às áreas que de-
veriam ser analisadas. Porque o percurso 
até o local da futura mina é marcado por 
intensos desníveis de terreno.

A sondagem é responsável por investi-
gar as características do terreno que re-
ceberá as estruturas da mina e da usina. 
O material predominante determina o tipo 
e a profundidade das fundações, que são 
responsáveis em dar suporte ao peso e à 

Concluída fase de sondagem 
geotécnica de S11D

vibração exercidos contra o solo durante 
a atividade, garantindo a segurança e du-
rabilidade da obra. 

A partir de agora será mantida uma pe-
quena equipe de sondagem apenas para 
levantamentos complementares durante a 
execução das obras civis. 

trato de dívida subordinada US$ 10 mi-
lhões com a Sandstorm Gold Ltd, com 
o objetivo de fornecer capital de giro 
adicional durante a Fase I de Expansão 
da Aurizona.

Durante 2013, o cronograma de produ-
ção foi revisado abaixo das expectativas 
iniciais da companhia, principalmente de-
vido a decisões de diminuir as atividades 
de mineração de resíduos e da Fase I de 
Expansão no meio do ano, resultado tanto 
do rápido declínio no preço do ouro quanto 
da seca que ocorreu no primeiro trimestre e 

que resultou em significativa e inesperada 
redução no fluxo de caixa operacional. A 
meta é priorizar a gestão de saldo de caixa 
e balanço e avançar as atividades de mine-
ração de resíduos e da Fase I de Expansão 
em um ritmo mais lento.

Devido ao impacto negativo da seca do 
ano passado, o gerenciamento dos re-
cursos hídricos foi a principal prioridade 
de 2013, tendo a companhia aumentado 
suas instalações de armazenamento de 
água para mitigar os impactos futuros de 
qualquer seca, bem como fornecido mais 
capacidade hídrica em caso de chuvas 
excessivas durante a estação chuvosa de 
2014. Até o final de fevereiro deste ano, a 
mineradora contava com aproximadamen-
te sete meses de água armazenada, já que 
a chuvas nos dois primeiros meses do ano 
ficaram acima das médias sazonais.

O estudo de preliminar de viabilidade 
de Fase II deve ser concluído no segundo 
semestre de 2014. A avaliação é de que 
a produção de ouro em Aurizona possa 
chegar entre 200.000 e 300.000 onças 
por ano. Prevê-se ainda a necessidade 
de um investimento de capital adicional e 
sustentado para manter uma vida útil mí-
nima de minha média de 135.000 onças 
de produção de ouro por ano.
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A sondagem investiga 
as características do 
terreno que receberá a 
mina e a usina
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O Projeto Ferro Carajás S11D, no Pará, o maior da história da Vale, pas-
sará a usar uma técnica de desenhos 3D para análise de interferências 
de manutenção e de operação. A tecnologia permitirá a verificação de 

possíveis interferências durante a operação e a manutenção de atividades de troca 
de correias, trânsito de materiais no interior da usina e retirada de componentes. 

Outras interferências que serão analisadas são montagens eletromecânicas, 
como estruturas metálicas, tubulações, bandejamento de cabos elétricos, 
além das redes de distribuição de energia elétrica e troca de tambores e 
correias. “O modelo 3D é usado efetivamente desde o início na engenharia 
básica. Após a entrega do projeto irá ajudar a equipe do projeto em treina-
mentos de operacional e manutenção”, afirma o engenheiro de Projetos de 
Capital, Luis Flávio de Araújo Rosa.

Vale aplica tecnologia 3D  
para detectar interferências

Dona da Mineração Duas Barras, que 
está extraindo diamante e ouro de 
uma mina no Vale do Jequitinho-

nha, a Brazil Minerals recebeu US$ 500 mil 
dólares de dois investidores norte-america-
nos - incluindo um especialista em recursos 
naturais. Eles vão receber em troca diaman-
tes lapidados, que serão entregues em um 
período de um ano, informou a empresa em 
comunicado oficial em 10 de março.

Nos últimos dois meses, a empresa re-
cebeu cerca de US$ 1 milhão sem vender 
todo o estoque imediato em transações 
bem-sucedidas, sendo que estes recursos 

Mineradora recebe 500 mil dólares  
de investidores por diamantes

foram destinados a compra de equipa-
mentos de mineração para Duas Barras, 
além de outras finalidades.

“Para uma empresa em crescimento, 
como a BMIX, essa grande injeção de 
dinheiro é uma notícia excelente, pois na 
verdade tínhamos pedido US$ 250 mil, 
mas recebemos uma contraoferta de US$ 
500 mil. Este financiamento permitirá 
realizar algumas melhorias operacionais 
adicionais em Duas Barras, bem como 
acelerar outras oportunidades estratégi-
cas e de criação de valor”, comemorou 
Mac Fogassa, CEO da BMIX.

A Carpathian Gold retomou o pro-
cesso de produção na reserva de 
ouro Riacho dos Machados, no 

norte de Minas Gerais, anunciou a mine-
radora em comunicado nesta quinta-feira 
(13). O reinício dos trabalhos na planta de 
beneficiamento e produção do metal, inter-
rompidos em função das fortes chuvas que 
atingiram o local recentemente em janeiro, 
já havia sido liberado após a obtenção de 
uma Autorização Provisória de Operação.

Prevê-se que a operação da Mineração 
Riacho dos Machados , empresa criada pela 
canadense, vai atingir gradualmente a meta 

Detentora de 55% do capital da Minera-
ção Duas Barras, a Brazil Minerals havia 
anunciado no final de fevereiro a venda do 
seu primeiro lote de diamante polido e cor-
tado para uma joalheria brasileira. Segun-
do a empresa, o comprador é uma grande 
cadeia regional, em atividade desde 1944 e 
com 11 pontos de venda no Brasil.

Normalmente esses diamantes são pri-
meiramente exportados aos Estados Unidos 
para a classificação e certificação do Insti-
tuto Gemológico da América (GIA, da sigla 
em inglês). No entanto, a joalheira brasileira 
escolheu comprá-los sem essa certificação.

Carpathian Gold retoma operações  
em Riacho dos Machados

de produção de cerca de 8.000 onças de ouro 
por mês ao longo dos próximos meses.

Por conta da demora na extração da mina 
e no conseguinte atraso no fluxo de caixa, 
a Carpathian Gold revelou que sua dívida 
ativa com o Macquarie Bank Ltd. aumen-
tou significativamente para US$ 141,200 
milhões. Com isso, a corporação busca 
alternativas estratégicas para o negócio em 
conjunto com o banco de investimento, in-
cluindo reestruturação financeira e poten-
cial venda de alguns de seus ativos.

Segundo o comunicado, a reestrutura-
ção societária poderá incluir uma inje-

çãosignificativa de novos capitais, o que 
seria substancialmenteflexível (dilutive) 
para os acionistas existentes, e sersu-
bordinada ao Macquarie concordando 
com algumas concessões sob adívida 
existente e as instalações de transmissão 
doouro.O banco indicou que consideraria 
algum nível de concessões.

Além disso, a corporação está explorando 
uma reestruturação do seu hedge book, em 
um esforço para reduzir significativamente 
o balanço da dívida pendente, embora não 
exista nenhuma garantia de que uma tran-
sação nesse sentido ocorrerá.
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Com as minas Palmeiras, Open Pit, 
Mina Nova e Mina III, todas em Cri-
xás (GO), a Mineração Serra Gran-

de, da Anglo Gold Ashanti, desenvolve desde 
1989 a extração de ouro na região. Essas são 
minas de ouro associado a sulfetos e veios 
de quartzo em zonas de cisalhamento que 
afetaram as rochas da sequência vulcano-
-sedimentar do Greenstone Belt de Crixás. Na 
área, o ouro ocorre livre em veios de quartzo 
ou disseminado em xistos grafitosos e em 
lentes de sulfeto maciço (pirrotita e arsenopi-
rita) encaixados em dolomitos.

No caso da Mineração Serra Grande, a 
planta de beneficiamento recebe atualmente 
minério Run Of Mine (ROM) de três minas 
subterrâneas, Mina III, Mina Nova e Palmei-
ras, e de uma mina a céu aberto. Para isso, 
conta com circuito que consiste em britagem 
primária com britador tipo mandíbula, brita-
gem secundária, com britador hidrocônico e 
britagem terciária, com dois modelos hidro-
cônicos em circuito fechado. Após a brita-
gem, o minério é estocado em dois silos com 
capacidades de 1.800 t e 1.100 t e o material 
com granulometria inferior a 10mm e P80 de 
6mm contido no interior dos depósitos é re-
tomado através de transportadores de correia, 
que alimentam dois circuitos de moagens de 
bolas a úmido e em paralelo. 

Os moinhos de bolas operam em circuito 
fechado com corpos moedores de 2,5” e com 
bateria de hidrociclones para classificação 
dos produtos das moagens. Parte das car-
gas circulantes dos moinhos é bombeada 
para o circuito gravimétrico, onde se realiza a 
recuperação de ouro em concentradores gra-
vimétricos, seguida por lixiviação intensiva e 
precipitação por eletrólise. O produto classi-
ficado da moagem, não recuperado na gravi-

Melhorias na britagem elevaram 
massa tratada em 10%

Soluções de baixo custo com payback de 4,5 meses
Por Vinícius Costa

metria, supre um espessador e, a partir daí, 
segue para a etapa de lixiviação com cianeto 
de sódio composta de 19 tanques e tempo de 
residência de 22 horas. 

Levando em consideração essa sequência 
do processo, a gerência atua com ações de 
melhoria contínua com base no sistema de 
gestão de trabalhos no modelo Planejar-
-Executar-Verificar-Agir, do inglês, Plan-Do-
-Check-Act, (PDCA) e no Business Process 
Framework (BPF). Em 2010, foram definidas 
diretrizes estratégicas para determinar os gar-
galos no processo, onde foram identificadas 
algumas oportunidades na área de britagem 
para possível ganho de produção. A principal 
delas foi em relação à substituição do britador 
de mandíbulas primário, antes um modelo 
100-80 da Allis Chalmers, substituído por 
um C110 da Metso.

Realizada com pouca interferência na planta, 
pois os britadores são semelhantes, conta Gui-
lherme Peixoto, gerente de Metalurgia da Uni-
dade de Negócios Serra Grande, a troca “gerou 
um ganho de 7 % a 8 % na britagem e a efi-
ciência passou de 63% para 70%, ou seja, no 
tempo de trabalho em um período de 24 horas. 
Além disso, aproveitamos para melhorar os 
materiais que fazem o revestimento dos brita-
dores hidrocônicos, focando em sua vida útil, e 
também realizamos a reengenharia de correias 
transportadoras e motorredutores, juntamente 
com os chutes da área de britagem”, diz.

O trabalho foi realizado em março de 2012 
e os resultados apresentados em 2013, quan-
do se finalizou o projeto, foram significativos 
e comprovaram aumento da massa tratada 
de 3.200 t/dia para 3.500 t/dia num período 
de dois anos, ou seja, a empresa passou de 
1.180.000 t para 1.280.000 t tratadas anu-
almente. O investimento total foi de US$ 1 

milhão, sendo o retorno na produção diária 
de 300 t, ou seja, 100.000 t/ano e, se multi-
plicado pela razão do ouro de 3,0 g/t/31, ou 
seja, 10.000 onças (commargem de lucro de 
US$ 350/Oz), o ganho chega aos US$ 3,5 
milhões por ano.

Com payback de apenas três meses, o 
maior investimento no caso, foi com a troca 
do britador primário, conta o gerente. “Os 
custos do projeto foram relativamente baixos, 
pois a maioria dos problemas vistos eram 
operacionais e resolvidos lidando diretamen-
te na gestão de trabalho, operação e manu-
tenção”, argumenta.

Segundo o gerente, a equipe iniciará no-
vamente, e em breve, o processo PDCA para 
eliminar outros gargalos na operação, com 
meta de aumento de eficiência para 74 %. 
“Buscamos otimizar o processo utilizando 
o ativo da melhor maneira e com maior 
eficácia e qualidade possíveis e, caso seja 
necessário, faremos novas trocas de equi-
pamentos”, finaliza.

Para que a operação mantenha a disponi-
bilidade física necessária, a equipe trabalha 
com um cronograma de rotina de manuten-
ção anual onde todas as maiores paradas 
preventivas são delimitadas. Além disso, 
uma vez por semana a britagem é paralisada 
para correção rotineiras feitas por mão de 
obra própria.

Semanalmente, em prol da sinergia entre as 
áreas, há uma reunião de programação para 
discussão do plano de manutenção ao longo 
das próximas seis semanas. No momento, a 
manutenção de superfície, a qual lida com a 
planta e britagem, incluindo caldeireiros, me-
cânicos, eletricista, é composta por 50 pes-
soas e com ela são gastos em torno de US$ 3 
milhões anuais com a área industrial.

Planta de Beneficiamento 
da Mineração Serra Grande 
recebe atualmente minério 
de quatro minas
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Em operação pela Ferrous, a mi-
na de ferro Viga, localizada em 
Congonhas (MG), começou sua 

atividade em agosto de 2011 e desde o 
início trabalha na ampliação gradativa 
de sua produção, seja com expansão do 
projeto, ou mesmo com adoção de tecno-
logias mais eficientes. Nessa premissa, a 
mineradora realizou em 2013 o primeiro 
repotenciamento da planta, passando a 
capacidade de 1,6 milhão t/ano para 3,4 
milhões t/ano. 

Para o mês de maio desse ano está pro-
gramada uma grande parada da manuten-
ção com duração de 12 dias, na qual será 
feito novo repotenciamento. Nessa para-
da, a mineradora pretende dispender em 
mão de obra, compra de equipamentos, 
contratos e afins, cerca de R$ 3,7 milhões 
e serão em torno de 50 funcionários da 
Ferrous e mais 60 terceirizados  direta-
mente envolvidos na ação.

Na situação, as duas peneiras convencio-
nais de 700 t/h serão substituídas por mo-
delos tipo banana de 1200 t/h da Haver & 
Boecker Latinoamericana. Além disso, se-
rão trocados o alimentador de esteiras da 
britagem primária, o britador secundário, 
alterado para um modelo da Sandvik de 
280 t/h a 300 t/h, e duas peneiras, a serem 
substituídas por equipamentos equivalen-
tes de 8’ por 20’ da Metso em operação em 
série com as peneiras banana.

Devido ao aumento da capacidade, as 
três correias transportadoras pertencen-
tes ao sistema de alimentação da planta 
serão modificadas, passando de 24” para 
36”, explica Eder Luís Guimarães, gerente 
de Manutenção da Mina Viga.“Com essas 
alterações, espera-se aumentar a dispo-
nibilidade da planta de 87% para 90% e 
a produção em 180 mil t/mês, chegando 
aos 4,1 milhões t anuais, assim como 
diminuir o número de manutenções cor-
retivas da planta com a utilização de equi-
pamentos novos e com mais tecnologia, 
portanto, gerando economia”, finaliza.

Outra melhoria operacional é a implan-
tação da britagem terciária, prevista para 

Modificações na planta da Viga 
elevam teor de ferro

Britagem terciária produzirá produto com menos sílica visando ao mercado externo

o final de abril e ramp up até o fim do 
semestre. Após completa e com todas 
as implementações, a mina deve obter 
ganho real de 0,7 % no teor de ferro do 
produto final em Viga, ou seja, produ-
ção com maior valor agregado. Para is-
so, serão acrescentados ao circuito dois 
britadores cônicos, sendo um de 200 cv, 
equipamento já adquirido pela minerado-
ra e que no momento passa por reforma, 
e um outro novo com 300 cv de potência.

Além disso, conta Carlos Rangel, consul-
tor da Área de Desenvolvimento Logística 
e Qualidade da Ferrous, uma peneira com 
dois decks será instalada na usina de be-
neficiamento. “O primeiro deck fecha o cir-
cuito com os dois britadores e o segundo 
deck é responsável por um granulado que 
virará produto. O undersize do peneira-
mento segue para o concentrador magnéti-
co de médio campo que gera produto final 
e o rejeito desse equipamento vai para um 
concentrador magnético de alto campo, re-
sultando em mais produto”, explica.

Com esse novo circuito, o minério tipo 
granulado será britado e classificado uma 
vez a mais que no processo atual, dessa 
forma, haverá redução de sua quantidade 
e aumento da massa para a concentração 
magnética, melhorando a qualidade do 
produto final. 

Apesar do investimento estimado de 
R$ 13 milhões, com a britagem terci-
ária, com melhoria no teor de ferro e a 
redução no de sílica, a qual impacta ne-
gativamente nas vendas externas devido 
às altas multas impostas pelo mercado 
internacional, a Ferrous espera aumentar 
o faturamento oferecendo um produto 
mais adequado ao seu consumidor, com 
teores de ferro de 61,2 % e de sílica de 
8,5 %.

Segundo o consultor, futuramente a 
ideia é elevar o teor para 63,5 % de ferro 
e diminuir a sílica para 6%. “Esse proje-
to está em maturação e desenvolvimento 
do projeto básico. Aguardamos aval da 
diretoria e estamos fechando o projeto 
básico para aprovação, sendo que a ex-
pectativa, considerando um cenário per-
feito, é de que esteja em funcionamento 
já no quarto trimestre de 2015” finaliza.

Possuidora de recursos da ordem de 
1,5 bilhão t de minério, a mina Viga conta 
com um terminal ferroviário, inaugurado 
em novembro de 2011, que conduz sua 
produção até o porto de Itaguaí (RJ). Ati-
vo central no desenvolvimento da compa-
nhia, a mina Viga está recebendo investi-
mentos para ampliar sua capacidade com 
a meta de produzir 15 milhões t na mina a 
partir de 2017.
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Localizada em Minaçu (GO), a 500 
km da capital de Goiás, a mina 
de amianto crisotila Cana Brava, 

da Sama - Minerações Associadas, tem 
índice de recuperação global de 89% e, 
para isso, mantém constante investimen-
to em pesquisa e desenvolvimento de 
novas técnicas para melhorias na área de 
britagem e recuperação de minério. Para 
explicar quais os atuais trabalhos realiza-
dos, primeiramente é preciso entender o 
processo de britagem na unidade.

Na britagem primária, o minério pro-
veniente da mina alimenta um britador 
cônico giratório Faço, modelo 54’74, com 
capacidade nominal de 1.300 t/h, dimen-
são máxima de alimentação de 1 m e saí-

Melhoria em peneiras  
dobra a vida útil das telas 

Em quatro anos mineradora já economizou R$ 15 milhões com trabalhos  baseados no sistema Seis Sigma

da regulada para produzir material abaixo 
de 300 mm (12”). O produto segue então 
para um silo com capacidade para cerca 
de 150 t. 

O material que não vai ao depósito se-
gue para duas linhas paralelas e idênticas 
de britagem secundária (britador cônico 
giratório Faço, modelo 15’60), com ca-

pacidade para 650 t/h cada. Inicialmente 
o minério passa por peneira vibratória de 
dois decks onde é separado o material fi-
no, com granulometria abaixo de 30 mm 
(23% em massa) e alta umidade, que se-
gue para a área de secagem.

Segundo o gerente de Beneficiamento, 
José Pires, nesse ano, um dos projetos 
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na planta e dobra vida útil de equipamento
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foi exatamente na alteração das telas no 
peneiramento primário, o qual já baixou 
de 32 % para 23 % o percentual do miné-
rio secado. “Esse trabalho aliviou um dos 
gargalos da mineradora, que é a secagem, 
principalmente no período chuvoso, pois, 
caso contrário, muito material iria para o 
forno e, com essa redução na quantida-
de de minério úmido, há economia con-
siderável em Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP)”, explica. 

Seguindo o processo, a fração maior que 
30 mm (77% em massa) é reduzida a uma 
granulometria abaixo de 100 mm através 
de dois britadores Hydrone, constituindo-
se na alimentação da concentração.

Essa área tem a função básica de au-
mentar o teor do minério, através de es-
tágios de peneiramento e de impactação, 
gerando um descarte e um concentrado 
com granulometria compatível com as 
características da usina.A concentração é 
compostapor duas linhas paralelas idên-
ticas com capacidade para 400 t /h cada 
uma, a qual conta com peneiramento pri-
mário, secundário e terciário.

No primário, o minério proveniente da 
britagem secundária passa por peneira vi-
bratória de dois decks, sendo o primeiro 
com tela de 50 mm que funciona apenas 

como scalper, já o segundo possui tela 
de 20 mm, que segue direto para o silo 
pulmão denominado silo de minério seco 
(SMS). A fração maior que 20 mm segue 
para britador de impacto tipo Hazemag.

O produto do britador de impacto segue 
para o peneiramento secundário em equipa-
mentos vibratórios de dois decks (o superior 
funciona apenas como scalper), separando 
o material em acima e abaixo de 20 mm. O 
undersize do peneiramento segue para o si-
lo de minério seco e o material acima de 20 
mm segue para uma segunda impactação 
em britador idêntico ao anterior.

Outro projeto de melhoria, o qual se en-
contra em estado de desenvolvimento e 
promete reduzir as paradas para limpeza 
das telas, é a alteração do sistema de pe-
neiramento secundário, passando-o para o 
tipo finger, reduzindo os atuais 40 minutos 
diários para limpeza das telas, aumentando 
a produção e produtividade na britagem.

O material britado, então, passa por um 
terceiro peneiramento em peneira vibra-
tória de dois decks. Desse peneiramento 
saem três fluxos de materiais: o undersize 
do segundo deck (granulometria menor 
que 12 mm) vai direto para o silo de miné-
rio seco; o oversize do primeiro deck (gra-
nulometria maior que 20 mm) segue para 

Localizada em Bacabeira (MA), a PG 
Mineração, criada em 2010 para di-
versificar o ramo de atividades da 

Rodoprado e atender o crescente mercado 
de agregados na extração de rochas graníti-
cas e venda de brita no estado, desenvolveu 
conjuntamente com a Kleemann (grupo Wirt-
gen) seu sistema de britagem e peneiramento 
móvel. O modelo colocado em operação em 
2013, composto por britador primário de 
mandíbulas sobre esteiras MC 125Z, brita-
dor cônico sobre esteiras com peneiras de 
três decks acoplada MCO 11S e uma peneira 
móvel, também com três decks, MS 19D,  já 
é considerado um dos maiores projetos mó-
veis para a indústria de agregados na região 
norte e nordeste do País. Com ele, a minera-
dora espera produzir 60 mil t/mês.

Britagem e peneiramento  
100 % móveis

Localizada a aproximadamente 40 km da 
capital do estado, a mina precisa de pro-
dutos finais que atendam corretamente 
aos requisitos de qualidade do mercado, 
por isso, é importante contar com equipa-
mentos de britagem e peneiramento ade-
quados ao minério extraído. Sendo assim, 
os modelos escolhidos para o trabalho 
foram projetados com aços especiais que 
aumentam a durabilidade e estabilidade 
da máquina durante a operação, reduzin-
do impactos nos componentes internos, 
o que melhora a vida útil do sistema, evi-
tando desgastes prematuros das peças de 
reposição e, como consequência, em um 
menor custo operacional da planta.

Movimentado sobre esteiras, o sistema 
de britagem e peneiramento tem tecnologia 

dual power, que permite seu funcionamento 
tanto a diesel quanto a energia elétrica. Além 
disso, a Kleemanm projetou seus britadores 
com uma calha vibratória de descarga, loca-
lizada abaixo do sistema de britagem para 
proteger a correia transportadora contra 
desgastes desnecessários, o que reduz pro-
blemas e aumenta sua disponibilidade. 

A mineradora ressalta que, durante o start 
up da planta de britagem e peneiramento, 
uma equipe de técnicos da Kleemann per-
maneceu durante trinta dias acompanhando 
os equipamentos para os ajustes finais vi-
sando ao funcionamento correto do sistema, 
além da mineradora contar com estrutura de 
suporte ao produto com assistência e acom-
panhamento pós-venda, com oficina móvel, 
engenheiros e técnicos. 

o circuito de recuperação de fibras presas; 
finalmente, o produto de granulometria in-
termediária (maior que 12 mm e menor que 
20 mm) é descartado para o rejeito.

No caso de Cana Brava, muitos traba-
lhos realizados de melhoria têm foco no 
aumento da vida útil das telas no siste-
ma de separação. Segundo o gerente, os 
resultados são muito bons e chegaram a 
dobrar a vida útil das telas. “Os projetos 
são trabalhados e criados com base na 
metodologia Seis Sigma e, para 2014, 
já temos dez trabalhos para aumentar 
a produtividade geral da mina, sempre 
mantendo nossa média anual de redução 
de custos e ganhos anuais em R$ 3,5 mi-
lhões, o que já vem se repetindo há quatro 
anos e, para isso, temos 80 pessoas di-
retamente ligadas em ações na busca de 
melhorias”, conta.

O gerente finaliza afirmando que a uni-
dade teve outros ganhos consideráveis 
para o aumento de produtividade onde 
houve uma somatória de ações e projetos 
seis sigma juntamente com a manuten-
ção industrial, conseguindo aumentona 
utilização das usinas de 19,3 horas para 
mais de 22 horas, eliminando os gargalos 
e pequenos problemas que atrapalhavam 
a cadência da produção nas usinas.
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A Metso anunciou a renovação da 
peneira vibratória inclinada Nor-
dberg CVB, informou a empresa. 

Concebido com o mais recente desenvol-
vimento em tecnologia de triagem eficien-
te em termos de custo, o design renovado 
inclui mais recursos e gera mais bene-
fícios, diz a Metso, incluindo a máxima 
disponibilidade da planta, menor custo 
operacional e maior flexibilidade para 
seguir melhor as tendências de mercado.

Peneira CVB 
A nova Nordberg CVB oferece um gran-

de espaço entre as plataformas na catego-
ria de peneiras de movimento circulares 
inclinadas, o que reduz o risco de feri-
mentos e promete fazer a substituição de 
painéis de triagem mais rápida.

Para aumentar ainda mais a segurança 
- anunciada como uma prioridade para a 
Metso e um recurso padrão de seus equi-
pamentos - peneira Nordberg CVB é tam-
bém equipada com tampas de mola heli-
coidal para minimizar o risco de acidentes, 
além de estabilizadores de borracha, cinto 
de proteção de elevada segurança e ainda 
um ponto centralizado de lubrificação.

Por fim, os revestimentos de proteção 
contra desgaste são parafusados, o que 
os torna seguros, fáceis e rápidos de 
substituir, ao contrário dos revestimentos 
de borracha colados encontrados em pe-
neiras semelhantes no mercado.
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Design aumenta espaço 
entre as plataformas

Em razão da constante necessidade 
em se manter otimizada a planta 
de processamento de minério 

em sua mina subterrânea de cobre, em 
Jaguarari (BA), a Mineração Caraíba 
desenvolveu recentemente um proje-
to de substituição do moinho de bolas 
horizontal por um equipamento verti-
cal Vertimill, em parceria com a Metso. 
Após completar um ano de atividade, foi 
possível comprovar um aumento superior 
a 1,2% na recuperação metalúrgica da 
planta. 

Esse moinho vertical permitiu uma mo-
agem fina apenas por atrição, podendo 
atingir níveis de economia de energia de 
pelo menos 30 %. Além do uso em sis-
temas de remoagem, como no caso da 
Caraíba, o equipamento pode ser utiliza-
do em operações de moagem fina e ultra-
fina, secundária e primária. A tecnologia 
utilizada pelo Vertimill dispensa o uso de 
sistemas complexos de lubrificação, isso 
proporcionou a redução do descarte dos 

Caraíba reduz 
custos

óleos lubrificantes e, consequentemente, 
do impacto ambiental. 

Devido à alteração do equipamento, algu-
mas adaptações no processo da planta foram 
necessárias como, por exemplo, a especifica-
ção de um circuito fechado de moagem em 
substituição ao projeto de circuito aberto. 

Segundo a empresa, a troca de tecnologia 
e a alteração no modelo de moinho pro-
porcionou redução de 25 % nos custos de 
operação de remoagem, aumentou a dispo-
nibilidade física do equipamento e reduziu a 
manutenção, custo com energia e com con-
sumo de corpos moedores e revestimentos, 
mantendos-se os índices técnicos necessá-
rios para o processo. Na mineradora, a mu-
dança nessa etapa resultou na diminuição 
média de 30 % no consumo de energia. 

Além disso, a melhor eficiência do pro-
cesso produtivo, associada aos custos 
envolvidos nas fases de implementação 
do projeto proporciona redução de capex 
e opex, trazendo um retorno do capital in-
vestido em até dois anos.
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Uma das principais prioridades das 
empresas de mineração do Brasil, 
garantir a integridade física de to-

dos os colaboradores é imprescindível para 
prevenir e reduzir o número de acidentes e 
incidentes relacionados ao trabalho.

Há uma gama de medidas adotadas 
para tanto: investimentos em treinamen-
tos técnicos e comportamentais, capaci-
tação dos profissionais e melhoria con-
tínua das competências em segurança, 
políticas e programas de melhoria das 
condições de trabalho, campanhas de 
segurança e ações educativas e de cons-
cientização regulares em todos os níveis 
funcionais, consultoria de empresas es-
pecializadas no assunto, auditorias in-
ternas de atitude e comportamento, aná-
lises de risco e inspeções de segurança, 
diálogo diário com corpo funcional e 
utilização de equipamentos de proteção 
pessoal e/ou coletiva.

A Revista Minérios & Minerales 
procurou diversas mineradoras para sa-
ber como têm lidado com o assunto de 
segurança e saúde do trabalho. Dentre as 
oito empresas que responderam a repor-
tagem, duas delas divulgaram as estima-
tivas de investimentos na área para 2014: 
a Yamana, que pretende investir por volta 
de R$ 30 milhões, e a Kinross, prevendo 
R$ 10.851.726,06. Outras duas revelaram 
os custos com segurança no ano de 2013: 
a MRN investiu cerca de R$ 7,3 milhões, e 
a Sama, R$ 1.544.551,73.

Como um processo do amadurecimento 
das políticas de segurança e saúde dos 
trabalhadores, a grande maioria das mi-
neradoras ouvidas já conta também com 
um sistema exclusivo de gestão corpo-
rativa para área, composta normalmente 
por uma equipe de engenheiros, médicos 
e técnicos de segurança do trabalho. Mui-
tas dessas gerências congregam saúde e 
segurança com meio ambiente e relações 
com a comunidade.

A Holcim, por exemplo, conta com um 
sistema de gestão de saúde e segurança 
próprio com 19 elementos de gestão e com 
outras 13 diretrizes de gestão de seguran-
ça específicas e  relacionadas diretamente 
com acidentes fatais do passado, denomi-

Resistência a EPIs é mínima
Ocorrências com mãos, dedos, pés e pernas são predominantes nos acidentes de trabalho

nadas Elementos de Prevenção de Fatali-
dades (FPE, Fatality Prevention Element) 
- trabalho em altura (FPE 01); isolamento e 
bloqueio de energias (FPE 02); segurança 
de veículos e tráfego (FPE 03); segurança 
elétrica (FPE 04); proteção de máquinas 
(FPE 05); espaços confinados (FPE 06); 
trabalho a quente (FPE 07); escavações 
(FPE 08); elevação e sustentação de cargas 
(FPE 09); trabalhos próximos à água (FPE 
10); segurança ferroviária (FPE 11); segu-
rança de pilhas e taludes (FPE 12); e segu-
rança com materiais em altas temperaturas 
(FPE 13) - além da Diretriz de Segurança 
de Contratadas; Diretriz de AFRs (materiais 
alternativos preparados e consumidos nos 
fornos de cimento, geralmente resíduos 
sólidos com algum poder calorífico ou re-
síduos de líquidos combustíveis).

EPIs
As empresas são unânimes em apontar 

que existe cada vez menos resistência ao 
uso de EPIs. Capacetes, máscaras para 
pó, óculos de segurança, protetor auri-
cular, calçado de segurança, luvas de va-
queta e impermeáveis, camisa com faixa 
reflexiva, máscara, respiradores, protetor 
auricular, todos estes são itens obriga-
tórios nas atividades das mineradoras. 
A Kinross cita entre seus principais for-
necedores as marcas Safetline, Marlu-
vas, Danne, Promat, MSA e 3M. As duas 

últimas foram lembradas pela Sama. A 
Holcim resolveu padronizar e unificar as 
compras de seus EPIs para toda a Amé-
rica Latina.

Em geral, os colaboradores já entende-
ram a importância de se usá-los correta-
mente. Mesmo assim, um dos problemas 
que permanecem diz respeito ao uso in-
correto dos EPIs, sendo portanto essen-
cial educar os trabalhadores.

Para Monica Novais, gerente geral de 
Saúde e Segurança da Lafarge, ainda há, 
infelizmente, uma cultura de dependência 
e os trabalhadores precisam de supervi-
são para garantirmos o cumprimento das 

Humberto Kraemer, supervisor 
Corporativo de Saúde e Segurança 
do Trabalho da Holcim
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Uso correto de EPIs já faz parte da 
cultura dos funcionários da mineração
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regras de segurança. “Investimos tempo e recursos em conscien-
tização, para que o colaborador entenda a importância do com-
portamento seguro e tome para si o tema, contribuindo para a 
análise e a prevenção de risco, pois é ele quem vai executar a 
tarefa. Dessa forma, ele se sente responsável pelo cuidado com 
sua saúde e segurança”, diz a porta-voz, salientando que a mi-
neradora tem também procurado por EPIs mais confortáveis e 
apropriados para a atividade.

Novais destaca que a conscientização feita diariamente é inten-
sificada durante o “Mês da Saúde e Segurança da Lafarge”, rea-
lizado anualmente durante todo um mês em todas em 62 países 
onde a empresa está presente, no qual há palestras, debates, gin-
canas e apresentações, para estimular a reflexão sobre o tema e o 
compartilhamento de aprendizado e boas práticas tanto dentro da 
empresa como no dia a dia da vida do profissional.

Visando a reforçar a postura proativa e o compromisso de sua 
equipe, a Kinross desenvolve uma série de políticas e programas 
de melhoria das condições de trabalho, qualidade de vida e ca-
pacitação de empregados e utiliza-se de ferramentas para manter 
sob controle os riscos existentes e evitar danos à integridade fí-
sica e à saúde de empregados próprios, terceirizados, aos bens 
patrimoniais e à comunidade. “Neste sentido, destacam-se as 
certificações nacionais e internacionais, como a OSHAS 18001 e 
SA 8000”, diz Juliana Esper, gerente de Saúde, Segurança e Meio 
Ambiente da Kinross. Segundo ela, o maior desafio colocado “é 
preparar as empresas contratadas, que ficam por um curto perí-
odo de tempo, para entenderem nossa cultura, procedimentos e 
práticas de segurança.”

Humberto Antonio Ballester Kraemer, supervisor corporativo de 
Saúde e Segurança do Trabalho da Holcim, conta que a minera-
dora lida com a mesma dificuldade de capacitar os terceiros às 
regras e princípios da empresa, principalmente, a mão-de-obra 
temporária. “Acidentes rodoviários com transporte de produto e 
insumos, que na maioria das vezes é realizado por terceiros. Nes-
te ponto, encontramos muitas dificuldades de gerenciar a segu-
rança desses terceiros, tanto pelas características peculiares da 
cultura nacional, quanto pelas condições das estradas e estrutura 
logística do país”, diz.

No entanto, seja em atividades de contratados ou de temporá-
rios, as mineradoras são unânimes em apontar que as ocorrên-
cias mais comuns envolvem membros superiores (especialmente 
corte e prensagem de mãos e dedos) e inferiores (pés e pernas). 

Além do histórico predominantes de casos com as mãos, a 
Jundu tem identificado a ocorrência de acidentes de trajeto en-
volvendo motociclistas. “Em face disso, estamos programando 
ações de conscientização com os colaboradores que se utilizam 
desse meio de transporte”, afirma Ricardo José Franzin, geren-
te de EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente) da mineradora. 
Ele revela que a Jundu está há mais de dois anos sem acidentes 
com Afastamento (TF1) e há mais de um ano sem acidentes sem 
afastamento.

Na AngloGold Ashanti, a taxa de frequência de acidentes com 
lesão com perda de tempo em 2013 foi de 0,79, (calculado em 
base de 1 milhão), em um total de 12.702.338 homens horas 
trabalhadas, um resultado positivo fruto da consolidação do Pro-
grama de Gerenciamento de Riscos (PGR) implantado na empre-
sa em 1999.

Já a Yamana Gold fechou o ano de 2013 com uma taxa de 0,29 
por 200 mil horas homens trabalhadas em acidentes com afas-

tamento, e 0,89 para acidentes sem afastamento. «É um desafio 
constante, visto que algumas regiões lidamos com uma questão 
cultural, de analfabetismo funcional e até banalização da morte, 
então a todo momento trabalhamos o comportamento dos co-
laboradores para reverter essa cultura”, diz Ana Lúcia Martins, 
vice-presidente de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Comu-
nidades da mineradora. 

As taxas de frequência nos últimos três anos na MRN ficaram 
abaixo de 2,0. “Atualmente temos uma cultura de segurança bas-
tante forte, com uma gestão de segurança no sangue de todos. 
Por isso alcançamos ano a ano números ainda melhores, até 
chegarmos em 2013 no nosso melhor resultado obtido em 35 
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anos de atividades, com taxa de frequ-
ência igual a 1,51”, afirma Luciano José 
Rodrigues, gerente do departamento de 
segurança da empresa.

A primeira política de segurança da 
MRN foi posta em prática em 1986, evo-
luindo ano a ano. Em 2012, ocorreu a 
implantação do Plano Diretor de Segu-
rança e Saúde Ocupacional, com a par-
ticipação direta da alta administração, 
consolidando e reforçando as diretrizes 
e os meios gerenciais e operacionais 
para aprimorizar o processo de gestão. 
“Além de termos uma estrutura robusta 
com profissionais próprios e contrata-
dos habilitados na área de segurança 
do trabalho, e contar também com as 
melhores ferramentas disponíveis no 
mercado, nós podemos também contar 
com o comprometimento de toda linha 
de comando e empregados da MRN e 
empresas parceiras, estes os principais 
agentes para alcançar o Acidente Zero”, 
almeja Clóvis Bastos de Oliveira, Geren-
te de Gestão, Segurança, Meio Ambiente 
e Relações Comunitárias da MRN, cuja 
meta de zero acidentes é debatida nos 
Comitês e o Manual de Prevenção de Fa-
talidades, criados em 2012. Desde 2003, 
a MRN detém a certificação na OHSAS 
18001, abrangendo todas as áreas da 
empresa e todas as contratadas inseri-
das em nossos processos.

Melhorias
Para continuar evoluindo no aumento da 

segurança, as mineradoras têm oferecido 
os mesmos treinamentos para contrata-
dos e terceiros, de maneira intensiva e 
periódica, em todos os padrões e as nor-
mas de segurança.

“Além de termos todas as informações 
de SSMA anexadas aos contratados, a 
Kinross Brasil adota reuniões mensais 
da CIPAMIN e Comitês com gestores das 
contratadas e equipe técnica de SSMA, de 
forma a integrar membros, equipes técni-
cas e gestores da Kinross e contratadas. 
Toda empresa contratada, antes de iniciar 
suas atividades na área da Kinross, passa 
por uma integração com duração mínima 
de 36 horas”, explica Juliana Esper, ge-
rente de Saúde, Segurança e Meio Am-
biente da empresa.

Na Lafarge, os mais experientes acompa-
nham os recém-contratados por um mês. 
“Os contratados são treinados em todos os 
nossos padrões e normas de segurança. 
Além disso, assim como os empregados, 

os contratados são acompanhados por 
um profissional experiente nos primeiros 
30 dias para garantir que estejam aptos a 
exercer a atividade de forma segura”, diz 
Monica Novais, gerente geral de Saúde e 
Segurança da mineradora;

A Holcim possui um processo de inte-
gração nas minas que atende aos requi-
sitos da legislação vigente NR 22 Segu-
rança e Saúde Ocupacional na Mineração, 
diz o supervisor corporativo de Saúde e 
Segurança do Trabalho, Humberto An-
tonio Ballester Kraemer. “Além disso, os 
contratados são integrados nas políticas, 
sistemas e diretrizes globais da compa-
nhia. E os mesmos treinamentos que são 
dados aos funcionários também são da-
dos aos terceiros. Não existe na Holcim 
nenhuma terceirizada que não tenha que 
cumprir com todas as nossas regras de 
saúde e segurança do trabalho.”

Na Yamada Gold, uma das ferramentas 
para a prevenção de acidentes é a PEA-
CE (Pensar, Estudar, Analisar, Corrigir e 
Executar). “Nossos colaboradores são in-
centivados a identificar situações de risco 
e evitar acidentes, podendo até se recusar 
a realizar uma tarefa se ela for conside-
rada perigosa”, conta Ana Lúcia Martins, 
a vice-presidente de Saúde, Segurança, 
Meio Ambiente e Comunidades.

A MRN trabalha atualmente com o Pro-
grama de Gestão da Fadiga, implantado 
em 2009, com foco na eliminação de 
riscos ocasionados pela perda do estado 
de alerta e da capacidade de se executar 
determinadas tarefas, em decorrência de 

pouca quantidade ou má qualidade de 
sono. Podem fazer parte do projeto todos 
os empregados da mineradora, inclusive 
das empresas contratadas.

Os empregados das empresas contrata-
das pela AngloGold Ashanti recebem não 
somente o mesmo treinamento dos fun-
cionários fixos, como também participam 
conjuntamente de campanhas de preven-
ção e de reuniões periódicas de seguran-
ça. Há até mesmo uma área específica, a 
Gestão de Contratadas, que gerencia to-
das as empresas terceirizadas no tocante 
à segurança do trabalho e promove cons-
tante fiscalização e auditorias internas.

A AngloGold Ashanti destaca o estímulo 
de atividades físicas entre os funcioná-
rios. “Damos prioridade às pessoas que 
precisam mudar seus hábitos por uma 
questão de saúde e segurança”, diz Tiago 
Afonso de Oliveira, analista administrati-
vo responsável pelo programa Mais Viver, 
projeto lançado em 2012 com foco nas 
necessidades prioritárias de saúde, de 
acordo com diagnósticos realizados pelos 
médicos do trabalho.

Na Unidade de Negócio Serra Grande, 
em Crixás, o Mais Viver atua na disse-
minação de informações essenciais para 
a saúde das pessoas que trabalham na 
empresa, seus familiares e pessoas da 
comunidade. Na programação de 2013, 
houve palestras, eventos e intervenções, 
além da distribuição de 1.100 fichários 
especiais que eram complementados 
mensalmente com textos sobre qualida-
de de vida, obesidade, tabagismo, saúde 

Seguro e confortável
Acompanhando a evolução de produção dos calçados de segurança, a Fortline Calçados 

tem desenvolvido produtos atenta não apenas com a segurança, como também com o con-
forto de seus usuários.

Prova disto foi o desenvolvimento do calçado com o novo solado Plus, que almeja con-
quistar os usuários como o melhor existente no mercado atualmente. Ele também é dotado 
de características como Rooling Safety (uma barra central com amplo poder antiderrapante), 
Shock Off (um sistema inteligente que absorve e distribui a energia durante o caminhar), 
Rampas Aderentes (que proporciona maior atrito e desempenho de aderência com o solo) e 
Sistema Queda (uma função que impossibilita o enroscamento à calça gerando maior segu-
rança ao caminhar).

Além dessas características, o conforto do modelo é garantido através da matéria prima 
empregada, uma vez que é utilizado somente com PU, ou seja, não se utiliza produtos rea-
proveitados do mesmo. Este calçado tem alcançado durabilidade e conforto a diversas áreas 
de trabalho, em especial na mineração, onde o solo irregular demanda alto desempenho 
deste produto.

Por fim, os calçados da Fortline são confeccionados em vaqueta de primeira qualidade, assim 
o produto tem maior durabilidade contra agentes químicos orgânicos e inorgânicos. Esse reco-
nhecimento veio através da homologação em uma das maiores mineradoras do mundo.
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financeira, atividade física e saúde bucal, 
entre outros.

Outra empresa que incentiva práticas 
físicas, antes e depois do expediente, é a 
Sama, onde a jornada tem início com uma 
ginástica laboral para todas as áreas.” 
Depois do horário de trabalho os colabo-
radores e seus dependentes tem a oportu-
nidade de ter acesso a diversas atividades 
físicas como tênis, academia exclusiva 
para os colaboradores, clubes, quadras 
poliesportivas, além de inúmeras moda-
lidades esportivas realizadas em parceria 
com o Sesi”, diz Moacyr de Melo, gerente 
de recursos humanos da empresa.

A Sama trabalha atualmente com con-
sultoria para o levantamento ergonômico 
e ambiental e revela ter as certificações 
ISO 9001 de gestão da qualidade (1996), 
ISO 14001 de gestão ambiental (1998), 
OHSAS 18001 (2010) gestão da seguran-
ça e saúde ocupacional e Programa Seto-
rial da Qualidade (2008) – Crisotila: Uso 
Seguro do Crisotila.

Na Jundu, o caráter das consultorias é 
também mais técnico. “Para atividades 
das quais não somos especialistas recor-
remos a profissionais do mercado (con-
sultores especialistas), como por exem-
plo para análise e emissão de laudos de 
Ergonomia, para alguns monitoramentos 
como Vibração, CO/CO2, Testes hidrostá-
ticos, entre outros. Nossa equipe interna 
tem capacitação para realizar uma gama 
grande de atividades, como dosimetria 

de ruído, exposição a particulado, ilumi-
nância, elaboração de PGR”, esclarece o 
Gerente de EHS Ricardo José Franzin.

As consultorias na MRN abrangem me-
dições ambientais, avaliação de caldeiras 
e vasos de pressão, trabalho em altura e 
espaço confinado, além de consultorias 
para treinamento e capacitação em segu-
rança para todos os empregados da mine-
radora e empresas parceiras. A gerente-
-geral de SSO da Lafarge conta que as 
consultorias são contratadas para apoiar 
a empresa em projetos específicos com-
portamentais ou de desenvolvimento de 
pessoas. A Yamana Gold também utiliza 
consultoria para dar suporte em treina-
mentos específicos.

Acompanhar a evolução e investir na 
modernização de equipamentos é tam-
bém fundamental para a saúde e segu-
rança dos trabalhadores e a obtenção 
de bons resultados. Assim, a Sama tem 
como meta atingir a renovação de sua 
frota em 100%. Segundo Moacyr de 
Melo, gerente de recursos humanos que 
atende pelas questões de saúde e segu-
rança da empresa, mais de 80% da frota 
foi renovada e atende a legislação vigen-
te. “Na planta de beneficiamento já foram 
adequados os equipamentos de acordo 
com a legislação vigente (NR-35 Tra-
balho em Altura, NR-33 Segurança em 
Espaços Confinados, NR-10 Segurança 
em Serviços com eletricidade, a NR-12 
Segurança no trabalho em máquinas e 
equipamentos esta em implantação con-
forme plano de ação).”

O gerente de EHS (Saúde, Segurança e 
Meio Ambiente) da Jundu, Ricardo José 
Franzin, revela que a prioridade há alguns 
anos é a aquisição de equipamentos mó-
veis que minimizam risco, como equi-
pamentos menos ruidosos, com cabinas 
fechadas, sistemas de despoeiramento 
(perfuratrizes), sistemas de refrigeração, 
bancos com redução de vibração, entre 
outros. “Nas plantas industriais há muito 
por se fazer para reduzir o ruído, em via de 
regra os motores elétricos (ventiladores) 
são muitos ruidosos. Temos tentado, na 
medida do possível, enclausurar os equi-
pamentos, mas isso nem sempre é viável, 
é preciso melhorar a emissão sonora des-
ses ventiladores”, conta.

Os caminhões de pequeno porte da MRN 
contam com células de sobrevivência, en-
quanto que nos veículos leves foram ins-
taladas as Roll Over Protection Structure 
(ROPS), estruturas destinadas a proteger 

os operadores e condutores de ferimentos 
ocasionados por capotamentos, entre ou-
tros acidentes nas vias. “A frota da MRN 
é um exemplo e serve de benchmark para 
outras empresas do ramo. Atualmente 
100% dos nossos veículos são adap-
tados, de forma que o condutor tenha o 
máximo de segurança possível”, gaba-se 
Luciano José Rodrigues, Gerente do De-
partamento de Segurança no Trabalho da 
mineradora, que ainda conta com airbag e 
ar-condicionado instalados em 100% da 
frota, proporcionando segurança e con-
forto aos motoristas e operadores.

Ana Lúcia Martins, vice-presidente 
de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 
Comunidades da Yamana Gold, cita me-
lhorias em equipamentos para trabalhos 
subterrâneos com cabines mais resisten-
tes, cabines climatizadas, sistema contra 
incêndio. “Talvez os equipamentos de 
decodificação robotizados possam me-
lhorar. Creio que as novas tecnologias 
automatizadas, operadas por controle re-
moto, possam tirar cada vez mais o home 
da frente da lavra”, finaliza.
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Voltada à fabricação de otimiza-
dores de combustíveis, a Tec-
com, embasada em pesquisas e 

desenvolvimento de novas tecnologias, 
trabalha junto à empresas de mineração 
para reduzir custos e solucionar gargalos 
na operação no que tange à utilização de 
combustíveis. Dentre essas parcerias, a 
empresa cita em especial três casos, um 
na Pedreira Riuma, da Iudice Mineração, 
um na Votorantim Metais e, por fim, na 
Zamin Ferrous.

Pedreira Riuma
A pedreira Riuma realizou um teste pi-

loto durante mais de 90 dias, no qual o 
otimizador de combustíveis Teccom10 
Power foi aplicado na proporção de 1 l 
para cada 1.600 l de diesel por pouco 
mais de dois meses e, depois, na pro-
porção correta de 1 l para cada 1.000 
l,por um período de 3 meses.

No trabalho, a análise foi em relação à 
avaliação da situação dos combustíveis 
armazenados na empresa e todas as ro-
tinas de manutenção e operação ligadas 
diretamente ao sistema de abastecimen-
to. Nela, foram levantados indicadores 
para as soluções técnicas propostas, que 
visam maximizar a eficiência na opera-
ção dos equipamentos e proporcionar 
benefícios como: aumentar a vida útil 
do filtro separador de água e do filtro de 
combustível; reduzir a emissão de gases 
tóxicos e emissão de fuligem; melhorar 
a confiabilidade da operação, disponibi-
lidade física, rendimento e qualidade do 
diesel; e, por fim, minimizar as borras 
nos tanques de armazenamento.

Os resultados dos testes da aplica-
ção nos reservatórios estacionários de 
abastecimento, revitalizados para o iní-
cio das atividades e que suprem a frota 
de aproximadamente 56 equipamentos 
com média de consumo de 280 mil l/
mês, demonstraram que o otimizador 
de combustíveis conseguiu reduzir os 
gastos com manutenção na ordem dos 
R$ 23.920 (meta era R$ 13.650). Além 

Tecnologia melhora eficiência nos 
combustíveis em mineradoras

Riuma, Votorantim Metais e Zamin Ferrous contam como otimizador melhorou o consumo da frota

disso, em ganhos pela diminuição da 
ociosidade das pás carregadeiras e dos 
caminhões foram de mais R$ 24.200 e, 
considerando-se o investimento com 
o otimizador, o retorno médio mensal 
durante o teste atingiu o montante de 
R$ 33.120, mas se avaliada a redução 
anual efetiva, foram R$ 284.250 econo-
mizados.

A empresa conseguiu intervalos maio-
res entre trocas de filtros dos veículos 
por não utilizar combustível contami-
nado, passando de três substituições 
mensais para apenas uma durante a 
manutenção mensal preventiva. Além 
disso, o risco de paradas emergenciais 
está reduzido e não há veículos parados 
por razões ligadas ao combustível.

Segundo a Teccom, outros benefícios 
serão diagnosticados em um prazo 
maior, como, por exemplo, um aumento 
de vida útil nas peças dos veículos, uma 
vez que a tecnologia aumenta a lubrici-
dade do combustível e inibe a formação 
de ácido sulfúrico e, portanto, retarda a 
corrosão das peças.

Zamin Ferrous
Recentemente adquirida pela Zamin 

Ferrous, a operação de extração de fer-
ro do Sistema Amapá, em Pedra Branca 
do Amapari (AP), utiliza desde 2010 o 
Teccom 10 Power na proporção de 1 l 
do produto para 1.000 l de diesel com 
bons resultados, explica Carlos Crys, 
gerente de Manutenção da Mina.“A in-
tenção era chegar ao nível de pureza do 
combustível, isso é, sem contaminação, 
tudo com objetivo de reduzir as paradas 
dos equipamentos por obstrução dos 
filtros antes do previsto no plano de ma-
nutenção. Esse trabalho gera ganho na 
disponibilidade física dos equipamentos 
e, consequentemente, economia com fil-
tros e minimiza problemas nos sistemas 
de injeção”, diz.

A utilização proporcionou à empresa 
ganhos econômicos e em segurança, 
afirma o gerente. “Uma vez que há menos 
problemas, ou seja, menor exposição do 
colaborador em paradas emergenciais 
que muitas vezes aconteciam em campo, 
conseguiu-se minimiza os riscos de aci-

Economia anual efetiva foi de R$ 284.250

Fr
ot

a

40 | Março 2014



dentes e lesões. Comprovamos também 
o aumento na disponibilidade física e 
melhor desempenho dos equipamentos 
terceirizados envolvidos no escoamento 
da produção e uma redução direta no 
consumo de filtros e outras peças”.No 
momento, todo o combustível da mina é 
otimizado com o Teccom 10 Power, ali-
mentando a frota da própria mineradora 
e das prestadores de serviço.

 
Votorantim Metais Níquel

Utilizado na mina Buriti, operação de 
extração de níquel da Votorantim Metais, 
em Niquelândia (GO), o otimizador Tec-
com Clean Bicombustíveis vem sendo 
utilizado desde o início de 2011na apli-
cação no óleo BPF 2A, com mistura ini-
cial de 15 % de coque, utilizado no óleo 
de topo dos nove fornos da seção 500.

Antes da aplicação da tecnologia Tec-
com, ocorriam varias dificuldades ope-
racionais que impediam o aumento deste 
percentual. Hoje mesmo com misturas 
acima de 38 % de coque, a temperatura 
e troca térmica da estação de coque não 
teve variação e está dentro da normali-
dade com estabilidade no sistema e ne-
nhuma dificuldade operacional, explica 
Marcos Campos, gerente da Área de Be-
neficiamento e Pirometalurgia da Unida-
de Niquelândia. “Geralmente a partir da 
substituição de 15 % ocorriam obstru-
ções no final das linhas dos bicos. Após 
a aplicação da tecnologia, não tivemos 
mais nenhuma obstrução e, mesmo com 
o acréscimo de coque, tivemos um bom 
rendimento dos fornos, os quais não 
apresentaram alteração dos gases”, diz.

No momento, a operação continua nor-
mal, os fornos são ajustados para sem-
pre manter os rendimentos ou melhorá-
-los e a unidade caminha no aumento 
de um ponto percentual (coque) mensal 
sem afetar o rendimento.

O gerente finaliza e sublinha a impor-
tância de tecnologias como essa, que tra-
zem benefícios e economia dos insumos 
energéticos que encarecem a operação. 
“Em um ambiente onde os combustíveis 
fósseis impactam fortemente em nossos 
custos de produção, e sendo incentivados 
pela diretoria e gerência geral, estamos 
desenvolvendo parcerias técnicas, em 
busca de soluções simples e inovadoras, 
explorando a capacidade máxima de nos-
sos equipamentos e conseguindo resul-
tados expressivos na redução de custos 
com insumos energéticos”.

Partindo dos resultados positivos em 
todo o sistema operacional, o qual in-
clui os filtros intermediários, bombas 
de transferência, linhas de alimentação e 
bicos injetores, beneficiados diretamen-
te com redução de manutenção, paradas 
não programadas e aumento da eficiên-
cia energética, a Votorantim Metais já 
trabalha com novas metas de substitui-
ções nos percentuais dos combustíveis 
para até 40 % com perspectiva de ultra-
passar a proporção.

Além disso, segundo José Maximino 
Ferron, gerente Geral da Unidade Nique-
lândia, a empresa desenvolve no momen-
to um outro projeto para trabalhar com o 
otimizador Teccom10 Power nos equipa-
mentos de mina. “Queremos adotá-lo nos 
combustíveis que abastecem os cami-
nhões, tratores e escavadeiras, esse é um 
projeto em desenvolvimento para melho-
rar a qualidade do óleo diesel armazena-
do, visando reduzir emissões, manuten-
ções e aumentar o rendimento”, finaliza.
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Trabalho aumenta disponibilidade 
física e economia com filtros

Novas metas de substituições passaram 
para até 40 % com perspectiva de 
ultrapassar a proporção
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Localizada em Conceição do Pará 
(MG), a mina subterrânea de Tur-
malina, da Jaguar Mining, desde 

2007 explora ouro na região e, para amor-
tizar um gargalo da operação e elevar a 
disponibilidade física das LHDs, traba-
lhou conjuntamente com a Hydac Techno-
logy na instalação de um novo sistema de 
filtragem nas máquinas. Os equipamentos 
apresentavam uma grande incidência de 
interrupções de funcionamento devido à 
contaminação no seu sistema hidráulico 
por impurezas, como minério, pedaços 
de estopa e borracha, sendo assim, foi 
necessária a intervenção, explica Sávio 
Mendonça, gerente de Manutenção da 
Unidade.

“Esse projeto começou no mês de no-
vembro de 2013, pois sentimos que a 
disponibilidade física das LHDs estava 
caindo muito. Quando fizemos estudo 
com base na Lei de Pareto, identificamos 
que o maior problema dos equipamentos 
era em relação à contaminação do óleo 
hidráulico, acarretando a imobilização da 
máquina, assim, pensamos em uma for-
ma de melhoria para mitigar esse garga-
lo.Através da Hydac, fizemos um estudo 
de viabilidade e finalizamos em fevereiro 
desse ano a implementação do sistema 
de filtragem off-line composto por uma 
bomba elétrica com sistema de filtro do 
óleo hidráulico”, conta.

Esse sistema difere dos convencionais, 
pois opera separado do circuito hidráulico 
original do equipamento. Ele é dedicado  
exclusivamente para filtrar constantemente 
o óleo hidráulico, dessa maneira é possí-
vel garantir a eliminação de impurezas em 
tempo real e, consequentemente, um fun-
cionamento estável e ininterrupto de todo 
o sistema, já que o antigo não possuía esse 
tipo de artifício. Como resultado, as para-
das oriundas desse tipo de problema, que 
chegavam a 34%, após caíram para quase 
zero, após três meses de uso. 

Sistema off-line de filtragem 
de óleo em LHDs zera paradas 

em mina subterrânea
Equipamentos da mina Turmalina, da Jaguar Mining, agora contam com maior disponibilidade física

Tendo, em 2012, produzido sozinha 
37.840 onças de ouro, a mina conta no 
momento com LHDs da Atlas Copco, sen-
do quatro modelos ST1030, dois ST2G, 
um ST14 e um ST7. Para cada sistema de 
filtragem, a empresa dispendeu R$ 12.000, 
investimento recuperado em apenas três 
meses devido à economia com manutenção 
e aumento na produtividade. No momento, 
a disponibilidade física geral das LHDs está 
em 78 %, sendo que a meta com a implan-
tação do sistema era de 76 %.

Além disso, segundo o gerente, a insta-
lação foi realizada inteiramente por mão-
-de-obra interna do setor, o qual dispende 
anualmente com a manutenção das LHDs-
cerca de R$ 300.000, sendo que, após a 
implementação, as máquinas modificadas 
têm operado de forma mais confiável.

Hoje a Jaguar Mining pretende levar a 
tecnologia para adaptação nos equipa-
mentos da mina Pilar, outra operação de 
extração de ouro da companhia.
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Filtro instalado em LHD 
em sistema off-line

Entrada da mina subterrânea de Turmalina
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Atualmente empresas que con-
somem grandes quantidades de 
produtos químicos para limpeza 

de frotas, principalmente em equipa-
mentos fora de estrada, possuem vários 
problemas com o resíduo líquido gerado 
relacionado ao alto teor desurfactantese o 
residual de óleos e graxas em suas caixas 
separadoras (SAO).

Estesconstituem uma classe importante 
de compostos químicos amplamente uti-
lizados em diversos setores industriais. 
A grande maioria disponível comercial-
mente é sintetizada a partir de derivados 
de petróleo. Entretanto, o crescimento da 
preocupação ambiental entre os consumi-
dores, combinado com novas legislações 
de controle do meio ambiente levaram à 
procura por surfactantesnaturais como 
alternativa aos produtos existentes.

O alto teor de surfactantes promove a di-
minuição da concentração de elementos 
necessários para a vida aquática, como o 
oxigênio dissolvido, devido à diminuição 
da tensão superficial água/ar; diminuição 
da permeabilidade da luz, por manter as 
partículas presentes em suspensão; au-
mento da concentração de compostos xe-
nobióticos, inibindo assim sua degrada-
ção; formação de espuma e consequente 
inibição dos processos de autodepuração 
dos cursos d’água e disseminação de im-
purezas, danificação das membranas ce-
lulares e desnaturação de proteínas.

Outro problema gerado são os teores 
de óleos e graxas que acumulam-se nas 
superfícies, podendo trazer sérios pro-
blemas ecológicos por dificultar as tro-
cas gasosas que ocorrem entre a massa 
líquida e a atmosfera, especialmente a de 
oxigênio, além de conter teores de com-
postos aromáticos com benzeno, xileno e 
tolueno.

As mineradoras do Brasil vêm buscan-
do novas alternativas frente aos vários 

Tecnologia minimiza custos  
e impactos ambientais  
na limpeza de frotas

Por Leonardo Dutra* 

fornecedores de produtos para limpeza 
das suas frotas, pois possuem poucas 
empresas especialistas no que tange ao 
atendimento da qualidade da limpeza das 
máquinas e equipamentos sem a devida 
agressão ambiental e trabalhista.

O setor de lavagem dos equipamentos 
fora de estrada/lubrificação de uma mi-
neradora, conta com vários fatores que 
influenciam diretamente ao custo de todo 
o processo operacional, como o tempo 
de parada dos equipamentos no box de 
lavagem, grande consumo de produtos 
químicos para execução da limpeza e o 
alto custo para o tratamento do resíduo 
líquido gerado.

O laboratório de pesquisa e desen-
volvimento da divisão de mineração da 
Sunquímica trabalhou vários anos com 
objetivo de entregar aos seus clientes 
produtos que ofereceriam uma limpeza 
rápida e efetiva sem danificar os equipa-
mento e seus componentes, além de aten-
der as normas ambientais e trabalhistas.

A Sunquímica é uma empresa nacional 
que há mais de 30 anos direciona pes-
quisas e desenvolvimentos de novos pro-
dutos e soluções para o segmento de mi-
neração, com especialidades e inovações 
tecnológicas para a limpeza leve e pesada 
de máquinas, equipamentos e tratamento 
de efluentes industriais.

Com a pesquisa realizada, pôde-se 
observar que a maioria das minerado-
ras, possuem grandes deficiências em 
suas caixas separadoras de água e óleo, 
devido a projetos com problemas de di-
mensionamentos associados a produtos 
químicos não adequados, além de não 
possuírem um sistema de tratamento fí-
sico-químico para o reaproveitamento ou 
descarte da água. 

Uma caixa separadora deficiente permite 
a passagem de grandes frações de óleos e 
graxas para os próximos quadrantes, sen-

do que ao final do processo haverá um al-
to teor deste resíduo provocando um au-
mento significativo da demanda química e 
biológica de oxigênio (DQO e DBO). Ou-
tro fator que prejudica este sistema está 
ligado diretamente à grandes quantidades 
de desengraxantese solventes emulsioná-
veis que formam um efluente homogêneo 
dificultando assim esta separação gravi-
tacional.

Um fator de suma importância que tam-
bém movimenta o setor de meio ambiente 
de uma mineradora, é a questão dos altos 
teores de surfactantes (“detergentes”) no 
resíduo líquido gerado. Este problema es-
tá ligado diretamente ao grande uso dos 
desengraxantes alcalinos de baixa quali-
dade e ao fato da maioria das mineradoras 
não possuem um sistema de tratamento 
de efluentes adequados ou eficientes.

Mediante a este cenário, a Sunquímica-
desenvolveu para o segmento de minera-
ção duas linhas de produtos para atendi-
mento de todas as demandas do setor de 
limpeza de fora de estradas e lubrificação. 
As linhas SOLV ECO e DS, possuem em 
suas formulações, componentes que au-
xiliam a separação dos óleos e graxas, 
formando emulsões heterogêneas, além 
de serem isentos de compostos aromáti-
cos (BTXE) e atenderem todas as normas 
ambientais e trabalhistas.

Estas linhas de produtos, criadas a 
partir da pesquisa em referencia, otimi-
za o processo de lavagem de qualquer 
tipo de máquina ou equipamento, tendo 
como retorno  um menor tempo de para-
da no box de lavagem, minimização do 
desgaste químico em componentes ele-
trônicos, baixa demanda de carga orgâ-
nica, facilitando o tratamento do efluente 
e menor agressividade ao colaborador 
exposto.

*Gerente de Produtos da Sunquímica
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A Unidade de Negócio Níquel, Ni-
óbio & Fosfatos da Anglo Ameri-
can, mais especificamente a mina 

de níquel de Barro Alto (GO), desenvolveu 
a partir de 2010 um trabalho de melhoria 
nas caçambas de suas escavadeiras. O 
trabalho teve início em razão da alta in-
cidência de calcedônia na extração, o que 
tornava o cenário na lavra mais abrasivo 
que a média, demandando adequações 
nas caçambas standard.

Devido ao aumento na produção na uni-
dade, dez novas escavadeiras modelos 
365 Cat entraram em operação. Elas eram 
equipadas com caçamba standard de 4,3 
t de enchimento, as quais apresentavam 
baixa durabilidade nas condições existen-
tes de trabalho. Nesse caso, a coordena-
ção e supervisão da área de manutenção 
de máquinas pesadas da mina buscou 
uma solução para dilatar sua vida útil - 
que está ligada diretamente ao custo ope-
racional e a produção da mina.

Segundo Matheus Machado, coordena-
dor de Manutenção de Máquinas e Veícu-
los da Mina de Barro Alto, logo no início 
da operação das máquinas foi percebido 
que a abrasividade do minério e a maior 
força de penetração da máquina acelera-
vam o desgaste das caçambas, e isso se 
tornou um gargalo operacional. “Não tí-
nhamos partes sobressalentes, com isso, 
perdíamos muito na disponibilidade física 

Aço de alta resistência 
aumenta vida útil do 

implemento nas escavadeiras
Adaptações no entredentes e revestimento na concha foram feitos,  

melhorando a disponibilidade dos equipamentos

dos equipamentos, pois precisávamos 
parar as escavadeiras por volta de 15 a 
20 dias de operação,  toda vez que esta 
se desgastava. A vida útil era de cerca de 
1.400 horas de operação, a partir daí, já 
era fácil notar o desgaste próximo a per-
furar o implemento” explica.

Na época, em face desse problema, a 
empresa partiu em busca de uma solução 
no mercado, utilizando seu supply chain. 
Dois pontos precisavam ser resolvidos 
- um deles era na questão de se ter ca-
çambas de reserva e o outro quanto ao 
aumento da durabilidade.

A solução encontrada junto a um forne-
cedor de Uruaçu (GO) foi utilizar o aço de 
alta dureza e resistência à abrasão Har-
dox de 450 HB a 500 HB, comercializado 
pela SSAB, para adaptação de reforços 
externos e internos, réguas transversais 
e longitudinais, soldadas nos principais 
pontos de ataque da caçamba. Substituiu-
-se também o entredentes convencional, 
o qual utilizava parafusos para fixação, 
por um modelo mais barato e resistente 
fixado por solda. 

As melhorias foram eficientes e os 
resultados consideráveis, conta o co-
ordenador. “Durante a vida útil da ca-
çamba chegavamos a parar oito vezes 
para troca dos entredentes. Esta ativi-
dade oferecia risco ergonômico devido 
ao peso e dificuldade de troca e manu-

seio dos mesmos. Hoje, com o reforço 
de aço de alta dureza soldado na borda, 
além do ganho em segurança, reduzi-
mos as paradas para somente duas e 
diminuímos também em 70 % o custo 
com esse material”, afirma. 

Todas as mudanças possibilitaram 
aumento médio mínimo na vida útil da 
concha em 400 horas, além de redução 
de 9 % no custo por hora trabalhada. 
Além disso, a mineradora passou a con-
tar com quatro caçambas sobressalentes, 
disponibilizadas pela contratada, as quais 
a empresa paga apenas pelos custos de 
reforma quando são utilizadas. Com isso, 
os equipamentos não necessitam mais 
parar devido ao desgaste das caçambas.

Em 2013, passado o período de testes, a 
mineradora firmou contrato de 36 meses 
com a fornecedora para os serviços de re-
paro nas caçambas.  Contudo, a melhoria 
contínua é sempre um foco na operação, 
diz o coordenador. “Acabar com gargalos 
operacionais e otimizar custos é preciso, 
e esse trabalho nunca termina; para isso, 
sempre buscamos novas alternativas tec-
nológicas. No momento, o material ado-
tado atende nossa demanda de maneira 
economicamente viável, visto que antes 
gastávamos R$ 65 por hora de concha 
trabalhada, hoje o custo é de R$ 59 - re-
dução considerável e já atualizada pelo 
preço atual do aço”, finaliza.

Antes Depois Antes Depois
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Situada no norte do País, em Bar-
carena (PA), a refinaria da Hydro 
Alunorte realizou um trabalho de 

vedação na região entre a tampa e a ca-
çamba dos caminhões que transportam o 
rejeito do processo que gera a alumina. 
A melhoria, feita nos 26 caminhões que 
operam ininterruptamente, percorrendo 
uma distância total por ciclo de 7 km, tor-
nou-se necessária no momento em que 
percebeu-se o vazamento de uma gran-
de quantidade de material pelas tampas 
traseiras, sujando a estrada e causando 
condições inseguras para o tráfego, conta 
Eduardo Queiroz Junior, gerente de Área 
de Operação e Manutenção do DRS. 

Muitos fatores influenciavam nos va-
zamentos, como, por exemplo: empena-
mento da tampa; excesso de sujeira ao 
redor dos ganchos laterais e desgaste; 
borracha do revestimento das caçambas 
se soltando e posicionando-se na área de 
vedação; caminhão operando com chas-

Vedação eficiente 
evita despejo de 

material nas pistas
Trabalho realizado em caçambas de caminhões rodoviários evita  

o derrame e possíveis acidentes

si trincado; travas inferiores da tampa 
operando com desgaste suficiente para 
permitir a flambagem (pela pressão inter-
na de 12m³ de lama ~ 18 t) da tampa e, 
consequentemente, contribuindo para a 
ineficiência do sistema de vedação; perfil 
irregular da base de apoio da borracha; 
base dos suportes do gancho com soldas 
trincadas, desalinhamento entre verga-
lhão e borracha de vedação; e, por fim, a 
falta de uma rotina de limpeza e inspeção 
das caçambas.

O problema acontecia devido a inefi-
ciência no sistema, que consistia de um 
vergalhão redondo soldado à tampa, po-
sicionado de modo a pressionar a borra-
cha vedante de 1” x 1”, inteiriça, colada à 
borda da caçamba num perfil em “U”. 

O trabalho de melhoria teve início primei-
ramente em uma caçamba, explica o geren-
te. “Testamos por uma semana e os vaza-
mentos foram eliminados de forma drástica; 
visto isso, todas as vezes que uma caçamba 

Antes Depois
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Para oferecer ao mercado produtos 
de qualidade, a Everton Fps, fabri-
cante de ferramentas de penetração 

de solo, testa suas caçambas em diversas 
mineradoras no País, para validar o incre-
mento na vida útil se comparadas aos mo-
delos convencionais. 

A empresa trabalha com modelos para 
retroescavadeira, pás carregadeiras e esca-
vadeiras hidráulicas, de porte até 80 t. Eles 
são fabricados com chapas anti-desgaste 
Hardox-450, pontas e material FPS das 
marcas Futura e NBLF, de acordo com as 
especificações técnicas, para não exceder 
o limite de carga exigida pela montadora 
do equipamento. 

Em FPS, a linha NBLF, que é indicada pa-
ra serviços extra severos, possui material 
com 450/500 HB de dureza e já foi testada 
e aprovada nas pedreiras e mineradoras 
que extraem minérios de alta abrasividade. 
A linha FUTURA otimiza a penetração no 
solo e proporciona melhor performance, 
produtividade e eficiência no trabalho. 

As caçambas reforçadas da linha pre-
mium também têm lugar de destaque no 
mercado. “Elas estão em grandes minera-
doras do Brasil, apropriadas para serviços 
extra severos, que oferecem alta abrasão. 

Pré-avaliação determina  
o momento da reforma  
Empresa investe constantemente no desenvolvimento de novas tecnologias  

para se adequar às mudanças e exigências do mercado

Têm ganhado cada vez mais espaço no 
mercado e vem sendo adotadas por núme-
ro crescente de pedreiras e mineradoras”, 
diz o gerente comercial da Everton Fps, 
Euler Miranda.  

 
Prolongamento da vida útil 
das caçambas 

Para garantir o prolongamento da vida 
útil das caçambas são utilizados protetores 
de fundo, de entredentes, de faca lateral, 
pontas e suportes adequados para aplica-
ção extra severa, com dureza de 500/550 
HB. Na linha FPS, o material usado é a liga 
de manganês, cromo  níquel e molibdênio, 
que também chega a uma dureza brinel de 
450/550 HB, do núcleo da peça até sua 
extremidade. “No caso de produtos já for-
necidos para mineradoras de São Paulo, 
os resultados de durabilidade chegam a 
ser  duas a três vezes mais. Esses dados 
são baseados em comparativos diretos no  
horímetro  da máquina”, explica Euler. 

O desgaste dos itens também é um fator 
que deve ser levado em consideração. “Um 
dos principais elementos que influenciam 
no desgaste prematuro das pontas e do 
FPS é o uso de material inadequado ao ti-
po de serviço. Nossa experiência em FPS 

nos proporcionou o conhecimento neces-
sário para orientar e oferecer aos clientes 
uma ferramenta que otimize a produção”, 
diz Euler. 

A manutenção é trabalhada para diferen-
tes tipos e portes de equipamentos. Por is-
so não há um tempo pré-determinado para 
reforma de uma caçamba, sem que antes 
os técnicos/engenheiros façam uma pré 
avaliação. A reforma pode envolver troca 
de chapas de fundo, facas laterais, acopla-
mento, implantação de reforços, etc.

Os valores de materiais de desgaste não 
têm um preço fixo, porque para cada tipo 
de solo é indicado um material diferente, 
que vai oferecer melhor rendimento para a 
máquina. No caso das pontas, por exem-
plo, existem diversos modelos para o mes-
mo equipamento, cada uma indicada a um 
tipo de serviço. 

Para se manter dentro das exigências de 
mercado, são feitos treinamentos cons-
tantes para qualificação dos técnicos da 
empresa às novas tecnologias. A Everton 
possui atualmente a matriz em São Paulo 
(SP), uma fábrica de caçambas em Cotia 
(SP), filiais em Belo Horizonte (BH), Recife 
(PE) e Parauapebas (PA) e conta com uma 
equipe com mais de 100 funcionários.

entra nesse ciclo de trabalho, ela passa por 
essa modificação, sendo que hoje estamos 
com mais de 80 % da frota com a melhoria 
e o restante em implantação”, diz.

Para evitar os vazamentos, as caçambas 
foram preparadas com as seguintes me-
lhoras: desempeno da tampa e colocação 
de um reforço na borda para distribuir a 
força que o gancho aplica quando ela está 
fechada; eliminação da irregularidade do 
perfil que impedia a exposição plena da 
borracha; remoção do vergalhão antigo e 
instalação de duas unidades em paralelo 
para ampliar a área de vedação. Outras 
corretivas foram a substituição do pino 
graxeiro danificado e lubrificação refeita, 
evitando desgaste acentuado do elemento 

que, quando negligenciado, compromete 
o alinhamento do sistema de vedação e 
pode ser uma fonte de vazamentos; re-
cuperação da solda e alinhamento dos 
suportes dos ganchos direito e esquerdo; 
substituição da borracha de vedação; e 
recuperação da solda da cantoneira que 
sustenta a borracha no fundo da caçamba.

Foram investidos aproximadamente pa-
ra o projeto piloto R$ 2.500 em material e 
a mesma quantia em mão de obra e, com 
a modificação realizada por uma equipe 
de seis pessoas, incluindo o gerente, um 
engenheiro, dois soldadores, um mecâni-
co e um fiscal, conseguiu-se redução nas 
paradas para manutenção.

“Antes havia excesso de vazamento, o 

que sujava a pista e dificultava as drena-
gens, com isso, o risco de acidente au-
mentava e o custo com a equipe de lim-
peza da estrada e das canaletas crescia. 
Cerca de 90 intervenções  mensais eram 
feitas para corrigir as vedações e elimi-
nar vazamentos das caçambas; as inter-
venções agora são apenas realizadas dez 
vezes ao mês” afirma o gerente.

Atualmente, todos os modelos Mercedes 
Benz 2729, Volkswagen 26280 Constella-
tion e Volvo VM330, com capacidades 
que variam de 14 m³ a 18 m³ e reservados 
para o transporte do rejeito, estão adap-
tados com a melhoria e não apresentam 
mais problemas quanto ao despejo de 
material nas estradas de serviço.
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Caçambas recebem 
balança embarcada
Caçambas meia cana, mais utilizadas pela 
mineração, têm sistema de balança que 

indica a carga recebida

Atualmente com 400 funcionários e previsão que esse 
número se mantenha, se o cenário nacional permanecer 
parecido com o do ano passado, a Rossetti Equipamentos 

Rodoviários mantém pesquisa e desenvolvimento em tecnolo-
gias para prolongamento da vida útil de caçambas em caminhões 
rodoviários.

O foco e diferencial da empresa está na customização do pro-
duto de acordo com as necessidades de cada cliente, explica o 
gerente de Marketing, Daniel Rossetti. “No caso de mineradoras, 
por exemplo, fazemos uma entrevista com a contratante para de-
finir as características do produto levando em consideração di-
versos fatores como, por exemplo, granulometria, abrasividade 
do minério, dentre outros”, explica.

Dependendo do material transportado, se ele tiver dureza ele-
vada, por exemplo, é optado pela utilização de fundo duplo de 
caçamba e a chapa interna de desgaste pode ser trocada algumas 
vezes sem danificar a estrutura da caixa. Em caso de material 
aderente, a fabricante indica a utilização de um plástico de en-
genharia que permite que o minério escoe sem que fique carga 
morta na caçamba.

Para equipamentos extremamente abrasivos, a Rossetti utiliza 
a tecnologia dead bed, chapas aplicadas na caçamba que retêm 
parte da carga fazendo com que o material principal não arraste 
no fundo da caixa. A utilização de placas ultra resistentes, de-
pendendo de cada aplicação e tipo da carga, segundo a empresa, 
pode duplicar ou triplicar a vida útil da caçamba se comparada 
às convencionais. 

De acordo com o gerente de Marketing, a empresa mantém 
investimento permanente em desenvolvimento de novas tecno-
logias. “No momento, estamos trabalhando em um modelo de 
caçamba basculante com balança embarcada. Esse conceito, já 
apresentado ao mercado, vem sendo comercializado e a procura 
é alta, pois todos querem um sistema que traga o benefício da 
informação exata de quanto o caminhão está transportando em 
tempo real, dessa maneira, é possível gerar relatórios e contratos 
de acordo com a produtividade”, conta. 

Construídas com chapa de aço de alta resistência ao impacto e 
abrasão, as caçambas para mineração têm prazo de entrega de até 
45 dias, a partir do momento em que seja decidida qual a aplicação.
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Daniel Rossetti, gerente 
de Marketing da empresa
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Como mostrou o acidente em 
janeiro desse ano, no Rio de 
Janeiro (RJ), quando uma ca-

çamba levantada de um caminhão em 
movimento derrubou uma passarela ma-
tando quatro pessoas, é necessária uma 
ferramenta que impossibilite sua subida 
enquanto há o movimento do veículo. 
Tendo essa premissa, a MMX em sua 
mina de ferro de Serra Azul, em Igara-
pé (MG), para evitar acidentes durante 
o transporte de minério, desenvolveu 
internamente um dispositivo que impe-
de a movimentação de caminhões com a 
caçamba levantada.

Em suma, o dispositivo impossibilita que 
o motorista trafegue longas distâncias e em 
alta velocidade com o caminhão se a báscu-
la estiver suspensa, conseguindo, com a ca-

Dispositivo impede que 
caminhão se desloque com 

caçamba levantada

çamba levantada, apenas movimentar o veí-
culo para frente, em primeira marcha, e para 
trás, de marcha à ré, se mantiver um botão 
do painel constantemente pressionado. 

Já instalado em 30 caminhões na unida-
de em Igarapé e, visto que com a caçamba 

levantada o veículo pode medir até a altura 
de 7 m, o dispositivo evita acidentes como 
a derrubada de fios, postes e tubulações 
na área de operação da mina, causando 
prejuízos em produção e equipamentos e 
eventual lesão aos funcionários.

A Pastre, fabricante de implemen-
tos para transporte rodoviário de 
cargas, trabalha constantemente 

na melhoria de suas caçambas. As ino-
vações, cujas pesquisas absorvem 1% 
do faturamento bruto anual da empresa, 
visam a aumentar a vida útil e diminuir o 
peso dos produtos. 

A utilização do aço de alta e altíssima 
resistência garante a qualidade e confia-
bilidade das caçambas. As ligas metálicas 
usadas são Docol 1000 (850MPa), Domex 
700 (700MPa), Domex Wear (790MPa), 
Hardox 450 (450HBW – 1200MPa) e 
as convencionais SAE 1020 (230MPa) 
e ASTM-36 (240MPa). Na mineração, o 
Hardox 450 reveste as laterais, o assoa-
lho, a frontal e a tampa traseira da caixa 
de carga. Além disso, a maneira como as 
caçambas são soldadas (através de robô) 

Investimento para inovação
Aços de altíssima resistência e sistema de tecnologia embarcada  

são o foco para o desenvolvimento dos produtos  

e o projeto industrial também auxiliam, 
que reduzem entre 15% e 25% o peso e 
proporcionam um aumento de aproxima-
damente 10% da vida útil.

Os trabalhos de desenvolvimento tam-
bém contemplam a tecnologia embarcada. 
Atualmente está sendo desenvolvido, com 
um parceiro, um sistema global de controle 
que consiste no monitoramento de diversas 
funções, dentre elas: inclinação lateral; velo-
cidade; pressão do sistema hidráulico; cinto 
de segurança afivelado; e pressão de pneus. 

As caçambas são fabricadas de acordo 
com a Resolução 210/06 Contran – Porta-
ria 63/09 Denatran. A capacidade depen-
de do projeto e principalmente da com-
posição do caminhão, pois a quantidade 
de eixos  determina a capacidade máxima 
legal. No geral, a manutenção preventiva 
deve ser feita duas vezes, em um mês e 

seis meses, e dura em média, dois dias. 
Cada produto acompanha um manual, em 
que estão relacionadas as manutenções e 
a forma como devem ser efetuadas. Já os 
valores variam conforme o volume, o aço 
utilizado e os itens opcionais. Em média, 
uma caçamba dedicada à mineração custa 
R$ 70.000,00.

Mecanismo evita acidentes 
com caçambas
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faturamento bruto anual da empresa
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ASSAB, fabricante de aços espe-
ciais de alta dureza, com fábricas 
na Suécia e nos Estados Unidos, 

destinados a vida útil de caçambas, bordas 
e pontas para máquinas mobilizadas na mi-
neração, conta com a linha Hardox. Fábio 
Silva, gerente técnico da fabricante, conta 
que os aços temperados combinam dureza 
com tenacidade, além de outras qualidades, 
como restauração, desgaste e impacto. 

“Aliado com propriedades para manu-
fatura, boa soldabilidade, cortee dobra, 
o Hardox é fabricado em espessuras de 
0,7mm a 160mm. A capacidade máxima 
e aumento de carga depende de cada pro-
jeto, sendo queo aço especial é utilizado 
tanto em caçambas de pequeno porte, 
quanto em equipamentos de grande por-
te, como dragline. Além disso, é possível 
empregar as propriedades mecânicas do 
Hardox para construir caçambas mais le-

Aço especial
ves, ou aumentar a capacidade de carga 
sem aumentar o peso” explica.

O aço é produzido com conceito de liga 
enxuto para manter boa soldabilidade e 
um processo metalúrgico especial para 
reduzir ao máximo as impurezas como 
fósforo e enxofre entre outras, para dar 
resistência ao impacto. O Hardox é fa-
bricado em faixas de dureza de 350 HBW 
(Hituf), 400 HBW, 450HBW, 500 HBW, 
550 HBW e 600HBW.

O gerente explica que, utilizando o tipo 
adequado do aço especial para a aplica-
ção em mineração, é possível melhorar 
significativamente a vida útil das peças 
submetidas ao desgaste abrasivo, e tam-
bém reduzir paradas de manutenção devi-
do à trincas e deformações da caçamba. 
“A elevada resistência mecânica pode ser 
aproveitada para projetar caçambas mais 
leves, o que traz ganho no consumo de 

combustível e vida útil do sistema hidráu-
lico e articulações. Como referência, a 
resistência ao desgaste abrasivo do Har-
dox 450 é da ordem de três a quatro vezes 
mais que a de aços comuns.

Para aplicação específica em bordas de 
caçambas de grande porte (com espessura 
superior a 3”) a SSAB desenvolveu o aço 
Hardox Hituf, o qual possui dureza de 350 
HBW em toda sua espessura, o que lhe 
confere alta resistência a abrasão para essa 
aplicação e uma tenacidade excepcional, 
o que reduz muito a ocorrência de trincas 
nas bordas devido aos grandes esforços a 
que são submetidas durante a operação. 
Além disso, a soldabilidade é muito boa, o 
que facilita a soldados adaptadores.

Em relação à manutenção de equipamentos, 
de maneira geral, o processo é simples e pos-
sível utilizar equipamentos comuns e proces-
sos de solda e corte térmico convencionais.
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Em março, o volume armazenado 
no reservatório do Sistema Can-
tareira atingiu o nível mais baixo 

desde o início da operação na década de 
70, chegando a 15,7% da capacidade to-
tal. A Associação Brasileira das Empresas 
de Serviços de Conservação de Energia 
(Abesco) ressalta que ações em eficiência 
energética também contemplam a econo-
mia de água, uma vez que o procedimento 
é focado em bons hábitos na utilização 
dos recursos naturais, seja em processos 
produtivos ou em sistemas. 

Em 2011 o relatório Atlas Brasil, da 
Agência Nacional de Águas (ANA), já 
apontava a possibilidade de 55% da po-
pulação brasileira ficar sem água até 2015 
se não houvesse investimentos de pelo 
menos R$ 22 bilhões em infraestrutura.  

Programas sustentáveis  
para evitar desperdício  

e reduzir consumo
Recursos hídricos são essenciais para a mantenimento das operações da Anglo American

O fato de o Brasil desperdiçar em mé-
dia 40% da água potável apenas durante 
a distribuição só contribui para agravar a 
atual situação do país. 

“Estamos passando por um estresse hi-
dráulico, apenas a macrometrópole paulis-
ta terá um aumento de 27% na demanda e 
investimentos em eficiência energética se 
tornam fundamentais. Projetos bem estru-
turados em indústrias, comércios, residên-
cias e até mesmo nas próprias estações de 
tratamento de água conseguem reduzir o 
desperdício em até 30%”, explica Alexan-
dre Moana, diretor da Abesco.

Anglo American tem meta 
de redução de 15% 

A Anglo American estipulou metas globais 
para reduzir o consumo de água potável em 

suas operações no mundo todo. Nas regiões 
com risco de escassez de água ou conflito, 
o previsto está entre 10 e 15%. Nas demais 
regiões, o objetivo é economizar 5%.  

Para isso, a Anglo American faz a gestão 
do consumo acirrada, estipulando ações 
de controle, como a ferramenta WETT (Wa-
ter Efficiency Target Tool). Trata-se de um 
modelo de mensuração entre o equilíbrio 
do consumo atual de água e o planejado 
para o futuro, que servem como referência 
para estabelecer as metas de eficiência da 
água e medir o progresso realizado. 

Na política relacionada à água, aprovada 
em 2010, o principal objetivo é demons-
trar atuação dentro das bacias hidrográ-
ficas, dando suporte a projetos futuros e 
benefícios para o meio ambiente e as co-
munidades do entorno das operações. A 
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Em busca de melhorar a 
gestão de recursos hídricos, os 
negócios de Nióbio e Fosfatos 
contam com Comitês de Água 

em suas operações
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implementação da estratégia vem sendo 
realizada por meio de iniciativas em três 
áreas de foco: melhorias na excelência 
operacional, investimentos em tecnologia 
e trabalho com parceiros qualificados. 

A companhia mantém equipes próprias 
dedicadas aos estudos relacionados à água 
e na busca de maneiras de melhor utilizá-
-la. No Brasil, a Anglo American mantém 
duas unidades de negócio: Níquel, Nióbio 
& Fosfatos e Minério de Ferro Brasil. Am-
bas possuem programas específicos rela-
cionados aos recursos hídricos.

 
Sistema faz retrato  
“instantâneo” dos  
cursos d’água

 Para atender às metas globais de redu-
ção de consumo de água, a Unidade de 
Negócio Minério de Ferro Brasil, da An-
glo American, responsável pela implanta-
ção do Projeto Minas-Rio, está em fase 
de planejamento e execução de algumas 
ações-chave, como o uso de polímeros 
biodegradáveis, que reduzem o consu-
mo de água para aspersão de estradas 
e supressão de poeira; asfaltamento de 
algumas vias dentro da área do empre-
endimento; otimização da operação dos 
sistemas de uso da água; e redução de 
perdas na planta de beneficiamento. 

O Minas-Rio é o maior empreendimen-
to da empresa no mundo, atualmente em 
fase final de implantação nos estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Para ga-
rantir o bom gerenciamento de recursos 
hídricos nesse projeto, a empresa tem 
atuado em cinco frentes: desenvolvimen-
to de estudos técnicos, monitoramento 
dos recursos hídricos, estudo do balanço 
hídrico do projeto, desenvolvimento de 
sistema de gerenciamento de recursos 
hídricos e participação ativa em órgãos e 
fóruns de gestão como comitês de bacia. 

“Essas ações estão todas interligadas e 
são de grande importância. Com os estu-
dos técnicos, por exemplo, podemos co-
nhecer a disponibilidade hídrica da bacia 
hidrográfica em que se situa o projeto, 
em termos de qualidade e quantidade das 
águas superficiais e subterrâneas. Já com 
o estudo do balanço hídrico, podemos de-
senvolver ações que visam à redução dos 
volumes consumidos e a minimização e 
mitigação de impactos do empreendimen-
to em outros usos”, ressalta o gerente de 
Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental. 

O Projeto Minas-Rio conta com um 
dos mais avançados sistemas de moni-

toramento e gerenciamento de recursos 
hídricos do Brasil. Por meio do moni-
toramento de chuvas, vazões, qualidade 
da água, níveis de águas subterrâneas e 
outros parâmetros meteorológicos, as 
informações são constantemente ava-
liadas e inseridas dentro do sistema de 
gestão. Nesse sistema, disponibilizado 
em nível desktop ou web, é feita avalia-
ção instantânea da situação dos cursos 
de água e dos usos da água, com su-
porte ao dimensionamento de estruturas 
hidráulicas como bueiros, sistemas de 
drenagem, captações, pequenos diques 
ou bacias. Outra competência do sistema 
é a realização de cálculos de referência 
para dar apoio ao planejamento e supor-
te à tomada de decisão.  

O Minas-Rio terá sua principal fonte de 
água para seu processo de produção re-
alizada por meio de uma captação no rio 
do Peixe, em Dom Joaquim (MG). Ela será 
usada, principalmente, para o beneficia-
mento do minério de ferro e para formação 
de polpa. A empresa obteve outorga junto 
ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
(Igam) para captar 2.500 m3/hora de água 
para ser utilizada nesses processos. Para 
a concessão da outorga, o Igam avaliou a 
disponibilidade hídrica de toda a bacia da 
região considerando projeções de cresci-
mento populacional e verificou que a cap-
tação em questão não afetará o consumo 
para nenhum outro usuário da bacia, prin-
cipalmente para o abastecimento público.

 
Reuso atinge 81%

 Negócio Níquel, na operação mais an-
tiga, Codemin, em Niquelândia (GO), vá-
rios projetos de preservação dos recursos 
hídricos foram desenvolvidos ao longo de 
seus 30 anos de existência. Isso possibi-
litou um aprendizado para que a planta de 
Barro Alto (GO) fosse construída seguin-
do os conceitos já desenvolvidos. 

Ambas as plantas possuem um circuito 
fechado de água para o resfriamento do 
minério no processo de produção. Dessa 
forma, não existe o risco da geração de 
efluente para o entorno. 

Na Codemin, o índice de reutilização 
da água fica na média de 81%. Em Barro 
Alto, o reservatório, com 1,8 milhão de 
m3 de capacidade, conta com um sistema 
especial de impermeabilização e capta-
ção de águas das chuvas, que atingiu um 
índice de 83% em 2013. Cerca de 20% 
da necessidade de água é captada dessa 
maneira. Mais de 800 mil m3 de águas 

pluviais são capturados todos os anos, 
diminuindo a energia que seria dispen-
sada com o bombeamento de água de 
outras fontes. 

As captações de água em fontes natu-
rais ocorrem somente para normalizar o 
nível dos reservatórios quando o índice 
de chuvas se mostra insuficiente. Essa 
estrutura é essencial para garantir o uso 
racional dos 300 mil m3 de água, todos 
os meses. 

A companhia também monitora a vazão e 
a qualidade de pequenos cursos d’água e 
córregos próximos, como o Rio dos Patos, 
em Barro Alto, e tem conseguido a capta-
ção de água abaixo do limite das outorgas. 

Ainda com o intuito de monitorar as 
áreas a serem preservadas, em 2012 
foi realizado um levantamento das nas-
centes nas áreas internas e próximas ao 
empreendimento da Anglo American em 
Barro Alto, seguido de uma avaliação das 
condições das Áreas de Preservação Per-
manente e Reserva Legal. Como parte da 
gestão de biodiversidade, periodicamente 
é realizado um monitoramento das espé-
cies de peixes nesses corpos d´água.

 O mesmo cuidado é mantido em rela-
ção às águas subterrâneas. As operações 
(plantas) contam com um sistema próprio 
de tratamento de água para o consumo e 
abastecimento das instalações. 

Índice de reutilização da 
água na Codemin está 
em 81 % na média
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Captação de água das chuvas 
Os Negócios Nióbio & Fosfatos mantêm 

operações em Goiás (Catalão e Ouvidor) e 
São Paulo (Cubatão), para a produção de 
nióbio e fertilizantes fosfatados.  

Todas as fontes de captação de água 
são devidamente outorgadas pelos ór-
gãos competentes e a unidade realiza 
monitoramento periódico da qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas 
em suas operações. A companhia realiza 
impermeabilização das lagoas de efluente 
líquido e conta com estação de tratamen-
to de efluente propiciando a operação em 
circuito fechado, ou seja, efluente zero. 

As barragens de rejeito construídas 
pela unidade possibilitam maior apro-
veitamento da água e a recirculação rea-
proveita aproximadamente 90% da água 
necessária para o processo produtivo, 
preservando o uso de água fresca. 

As iniciativas de reaproveitamento de 
água vão além da otimização do proces-
so produtivo e  se estendem à rotina dos 
empregados. Nas operações de Nióbio foi 
implantado, no último ano, um sistema de 
tratamento de efluentes sanitários através 
de zona de raízes. A tecnologia permite a 
reutilização da água dos efluentes sani-
tários para limpeza de áreas, umectação 
de vias e irrigação de jardins. Da mesma 
forma, no Projeto Rocha Fresca, que visa 
ao aumento da produção de Nióbio, um 
sistema de lavagem de botas decanta a 
água utilizada e armazena para um novo 
uso. Nas unidades de Fosfatos toda a 
água condensada nos equipamentos de 
ar-condicionado das subestações de 
energia elétrica é aproveitada para a lim-
peza dos trocadores de calor, reduzindo o 
consumo de água nova.

 A fábrica de fertilizantes fosfatados em 
Cubatão mantém uma estação para o 
tratamento de efluentes líquidos (ETEL), 
permitindo a reutilização da água ou o 
descarte apropriado para que não seja 
alterada a qualidade do meio hídrico re-
ceptor. Além disso, também são utiliza-
dos métodos alternativos de captação na 
planta de produção de fosfatados e áci-
dos, na qual 10% da demanda de água 
são fornecidos por meio da captação de 
chuva. O tanque tem capacidade de 2.000 
m3 de armazenamento. A planta também 
é pioneira na impermeabilização da área 
de deposição de fosfogesso, subproduto 
originado da produção do ácido fosfórico. 

Em 2013, os negócios de Nióbio e Fos-
fatos implantaram Comitês de Água em 

suas operações, a fim de buscar oportuni-
dades de melhoria no gerenciamento dos 
recursos hídricos. Os grupos são multi-
disciplinares e incluem representantes 
das áreas de manutenção, geologia, mina, 
meio ambiente e produção. O comitê tem 
realizado estudos hidrogeológicos que 
permitem o entendimento da companhia 
sobre os recursos hídricos das áreas onde 
atua. Para  este ano está prevista a auto-
matização dos sistemas de captação de 
água, o que aumenta o controle e detalha-
mento dos balanços hídricos. 

Lavagem de trens 
reaproveita água 

No próximo dia 22 de março, comemora-
-se o Dia Mundial da Água. O tema de 2014 
é água e energia, recursos que são interliga-

dos, já que a geração hidrelétrica, nuclear e 
térmica precisa de recursos hídricos.

Segundo dados da Agência Internacio-
nal de Energia, por exemplo, um aumento 
de 5% do transporte rodoviário no mundo 
até 2030 poderia aumentar a demanda por 
água em até 20% na agricultura, devido 
ao uso de biocombustíveis e da água 
para irrigar essas lavouras. Outro dado da 
ONU aponta que cerca de 8% da energia 
gerada no planeta é utilizada para bombe-
ar, tratar e levar a água para o consumo 
das pessoas. 

O prédio da Composição da Estrada de 
Ferro Carajás (EFC), em São Luís (MA), 
agora conta com painel para geração de 
energia solar e com sistema de capta-
ção e aproveitamento de água da chuva. 
Foram instalados painéis de geração de 

Atlas Copco e Water for All  
juntas pelo acesso à água potável

 
A Atlas Copco e a organização não governamental (ONG) Water for All, criada por funcioná-
rios da empresa em 1984, vem trabalhando juntas para proporcionar às pessoas carentes da 
África o acesso à água potável.

Hoje, a organização estápresente em 26 países e pretende se expandir para 30 países em 
2014. Nesse ano, a organização completa 30 anos, sendo que 1,5 milhões de pessoas já 
receberam ajuda durante esse período. 

No site do Water for All é possível conhecer mais sobre o trabalho da Ong, entender como 
os fundadores se mobilizaram para criar o projeto e como foram as primeiras experiências na 
fase de implantação das ações. 

A Atlas Copco e Water for All incentivam os funcionários a tornarem-se membros de uma 
organização local ou aumentar suas doações. O montante recebido é impulsionado pelo Grupo 
Atlas Copco, que complementa as doações dos funcionários com o dobro do valor arrecadado. 

Anglo American mantém equipes dedicadas 
exclusivamente para buscar maneiras de se 
utilizar melhor os recursos hídricos

organização não governamen-
tal (ONG) Water for All
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A Anglo American, em parceria com a 
Unidade Integrada do Sesi Senai Ni-
quelândia e o Instituto Militar de En-

genharia (IME), do Rio de Janeiro, realizou 
uma pesquisa para o aproveitamento de um 
resíduo obtido na produção do ferroníquel 
na construção civil. 

Denominado “Estudos para Utilização 
de Escória de Ferroníquel das Plantas de 
Barro Alto e Codemin na Construção Ci-
vil”, o trabalho foi um dos projetos ven-
cedores da edição de 2011 do Edital Se-
nai Sesi de Inovação. Ao longo de quase 
dois anos, foram realizados vários testes 
físico-químicos nos laboratórios do IME 
para avaliar o potencial de utilização do 
resíduo. Os testes realizados consistiram 
em utilizar 40% de escória de ferroníquel 
no revestimento asfáltico e 30% na base 
de um pavimento asfáltico de uma área de 
3.000 m2 na Codemin, em Niquelândia. Foi 
comprovado que o asfalto elaborado com 
a escória de ferroníquel é uma alternativa 
adequada para o uso de misturas asfálti-
cas, como a substituição parcial da brita na 
pavimentação de estradas e ruas e da areia 
na fabricação de blocos de concreto.

O projeto dará uma aplicação à escória, 
além de diminuir os impactos ambientais 

Anglo American quer 
aproveitar resíduos gerados na 

produção de ferroníquel
Projeto dará uma aplicação à escória, além de diminuir os impactos ambientais

sobre rios e córregos, de onde se retiram 
areia para fabricação dos blocos de con-
cretos na construção civil. Além disso, 
será possível reduzir a área necessária de 
estocagem de escória nas plantas indus-
triais, reduzir a movimentação interna de 
caminhões para o transporte do resíduo, 
aumentar a interação com a comunidade 

e centros de pesquisa e  destinação para 
projetos de pavimentação.

O trecho experimental em Niquelândia 
está sendo monitorado e vem apresen-
tando bom comportamento. Os estudos 
devem continuar a partir de testes mais 
modernos e também de novas aplicações 
da escória, como na agricultura. 

energia fotovoltaicos, com capacidade 
média mensal de 977,76 KWh, com vida 
útil de 25 anos. O investimento terá retor-
no após 8 anos, sendo que serão 17 anos 
de economia. Em 25 anos a economia 
será de aproximadamente 200 mil KWh.

Um novo sistema de lavagem do trem de 
passageiros da Estrada de Ferro Vitória a 
Minas (EFVM) está trazendo mais agili-
dade e uma economia de até 60 mil litros 
de água por mês. Toda água utilizada é re-
aproveitada, 70% é filtrada e reconduzida 
ao sistema e 30% é proveniente da água 
das chuvas, que fica armazenada em um 
reservatório da própria oficina.

A Vale Fertilizantes implementou no 
Complexo Mineroquímico de Araxá (MG) 
um novo sistema de recirculação de água. 
A iniciativa promoveu a redução da capta-
ção de água nova, o reaproveitamento da 
água utilizada no processo de beneficia-
mento e a redução do consumo de ener-
gia. O uso de novas tecnologias, aliado à 
nova localização do sistema de captação, 
possibilitou uma redução de cerca de 
30% no consumo de energia em relação 
ao antigo sistema. As melhorias também 
irão aumentar a vida útil da barragem, mi-
nimizando a necessidade de novas cons-
truções em curto prazo. 

MRN tem reuso de 88%
 A Mineração Rio do Norte (MRN) vem 

trabalhando em ações socioambientais 
para promover o bom uso dosrecursos 
hídricos. Em 2013, a companhia recupe-
rou 88% da água utilizada no processo de 
beneficiamento de minério.

Jeferson dos Santos, químico da MRN, 
explica como as atividades são reali-
zadas. “A gestão das águas na MRN é 
feita com responsabilidade,  por meio 
de ações corporativas que estimulam o 
consumo racional e o reaproveitamento 
deste bem no processo de beneficiamen-
to de minério”.
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Divulgados pela Vale no final de feve-
reiro, os resultados de desempenho 
referentes ao ano de 2013 mos-

traram aos investidores e público geral um 
panorama global da empresa, com valores 
e informações de lucro básico, geração de 
caixa, dentre outros. Nesse ano que passou, 
a mineradora manteve esforços contínuos de 
corte de custos, disciplina nos investimentos 
e foco no core business, estabelecendo bases 
para entregar mais crescimento de volume e 
de fluxo de caixa livre nos próximos anos.

A redução nos custos com produtos vendi-
dos, por exemplo, foi de US$ 972 milhões (-3,7 
%) em 2013, apesar do aumento de vendas, já 
a queda em vendas, administrativos e gerais 
(SG&A) foi de US$ 865 milhões (-38,6 %). 
Em despesas com pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) foram mais de US$ 660 milhões (-44,9 
%), como consequência de um portfólio mais 
focado de exploração e desenvolvimento de 
projetos. Quanto aos investimentos totais, a Vale 
gastou US$ 2 bilhões a menos que em 2012, al-
cançado US$ 14,2 bilhões em 2013, mantendo 
a política de redução de investimentos em mais 
um ano consecutivo.

A receita operacional em 2013 totalizou R$ 
106,274 bilhões, 11,2 % acima da marca de 
2012 , ou seja, R$ 10,7 bilhões a mais e, se 
segmentada, os minerais ferrosos contribu-
íram com 72,1 % dela, enquanto os metais 
básicos colaboraram com 14,8 %, apesar do 
cenário mais fraco de preços de níquel, cobre 
e ouro em 2013. A participação dos fertilizan-
tes na receita foi de 6 % devido à combinação 
de menores volumes de vendas e preços du-
rante o ano. Globalmente, a Ásia representou 
54,5 % da receita total em 2013, as Américas 
diminuíram para 23,4 % sua influência em 
razão à redução no volume de vendas no Bra-
sil, que representou 17 % do total, a Europa 
alcançou 17,8 %, já e o Oriente Médio teve 3 
% na participação, enquanto o resto do mun-
do contribuiu com 1,2 %.

Pelas medições Ebitda ajustado, excluindo 
itens não recorrentes, a geração de caixa da 
Vale em 2013 foi de R$ 49,278 bilhões, 31,4 

Desempenhos da Vale em 2013 
indicam foco em crescimento 

e redução de custos
Investimento em P&D foi reduzido, mas receita operacional saltou 10 % em comparação a 2012

% acima dos R$ 37,501 bilhões de 2012. O 
lucro operacional totalizou R$ 38,149 bilhões 
em 2013, 35,4 % acima dos R$ 28,172 bi-
lhões em 2012, sendo que a participação dos 
metais ferrosos na geração de caixa em 2013 
diminuiu para 95,2 %, enquanto a participa-
ção de metais básicos subiu para 7,1 %.

Foram comercializados no ano passado 
305,6 milhões t de minério de ferro e pelo-
tas, 353.000 t de cobre, 297.000 onças de 
ouro, 8,1 milhões t de carvão e em relação 
ao níquel, a mineradora superou o recorde de 
2008, ultrapassando 261.000 t em 2013.

A mineradora atingiu, no ano que se pas-
sou, lucro básico de R$ 26,721 bilhões, 
equivalente a R$ 5,19 por ação, aumentando 
30,1 % em relação a 2012. O lucro líquido 
obtido e reportado, sob as regras do IFRS, foi 
de R$ 115 milhões em 2013, equivalente a 
R$ 0,02 por ação, contra R$ 9,892 bilhões no 
ano anterior. 

No decorrer de 2013, a resolução do im-
posto de renda e contribuição social sobre 
lucro das subsidiárias estrangeiras, com a 
adesão ao acordo de refinanciamento de tri-
butos federais (REFIS), reduziram incertezas 
e permitiram aos executivos da Vale focar 
em questões estratégicas e operacionais, 
como a conclusão dos projetos necessá-
rios para o crescimento da produção de 
minério de ferro nos anos de 2014 a 2016, 
por exemplo, Conceição Itabiritos, Planta 2 
(Adicional 40 Mtpa), e CLN 150, incluindo o 
Píer IV com o seu primeiro berço em Ponta 
da Madeira (MA).

Houve autorização para lavrar-se áreas adi-
cionais do N4E, em Carajás, dando suporte 
para a meta de produção anual de 120 mi-
lhões t já em 2014, em acordo ao programa 
de crescimento para 2015 e 2016. Em 2013, 
a mineradora também recebeu todas as licen-
ças para implementação do S11D e sua res-
pectiva logística, além de ter iniciado o ramp-
-up dos projetos de metais básicos Salobo I, 
já próximo da capacidade nominal, reiniciado 
Onça Puma e feito avanços contínuos na No-
va Caledônia, junto à conclusão de projetos 

importantes como Long Harbour e Totten, a 
fim de atingir meta de geração de caixa de 
US$ 4 a 6 bilhões nos próximos anos.

Já no que tange à saúde e segurança, o foco 
da empresa nesses pontos melhoraram os 
indicadores em 2013, com a Taxa Total de 
Frequência de Acidentes (TRIFR) caindo de 
2,8 para 2,6 por milhão de horas trabalhadas, 
mantendo o foco na meta zero acidentes em 
suas operações.
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O CEO da BHP Billiton, Andrew 
Mackenzie, em palestra concedi-
da na conferência Ceraweek, em 

Houston, disse que a segurança energéti-
ca sustentável é alcançável. Segundo ele, 
o acesso a diferentes fontes de energia 
nos países em desenvolvimento seria 
fundamental para apoiar o crescimento 
econômico continuado. “Um quinto da 
população mundial ainda não tem acesso 
à energia. No entanto, como o crescimen-
to econômico irá transformar as nações 
em desenvolvimento nos próximos 20 
anos, 1,7 bilhão de pessoas terão aces-
so à energia elétrica pela primeira vez. De 
forma mais ampla, a demanda global por 
energia vai aumentar em mais de 30%, 
em grande parte impulsionada pela China 
e Índia, com o crescimento mais rápido 
na África”, afirma. 

Mackenzie disse que as energias reno-
váveis   podem ser crescentes fontes de 
energia, mas a confiança nelas depen-
deria do desenvolvimento de armazena-
mento de energia em larga escala e do 
baixo custo. Já os combustíveis fósseis 
permaneceriam centrais para o mix de 

BHP Billiton: inovação  
e estratégia para enfrentar  

os desafios de energia
Eficiência deve ser a prioridade para todos, diz gigante global

energia, devido à sua acessibilidade e a 
escala da infraestrutura existente. “Quan-
do olhamos para 2030 vemos que 70% 
da energia do mundo será fornecida por 
petróleo, gás e carvão. Gás deverá ter o 
crescimento mais expressivo, através de 
uma maior utilização de energia e trans-
porte”, disse ele.

“É improvável que a revolução do gás de 
xisto seja rápida. Apesar do que muitos afir-
mam, não é provável o gás substituir o carvão 
a nível mundial. Custos e segurança do apro-
visionamento demonstram que irão favorecer 
o uso de recursos locais para atender às ne-
cessidades de energia”, acredita. 

Ele acrescentou que as políticas de mer-
cado aberto ajudariam a melhorar a segu-
rança energética e a transição dos países 
em desenvolvimento em economias de 
consumo vibrantes. “Ao diversificar a 
oferta de recursos e tornando a tecnologia 
amplamente disponível, a abertura dos 
mercados ajudará os países a reduzirem 
suas emissões e a se adaptar às mudan-
ças climáticas a longo prazo. Temos que 
enfrentar a pobreza energética e as alte-
rações climáticas em conjunto. Qualquer 

tentativa de resolver um sem o outro está 
destinada ao fracasso”, alertou. 

Ele disse que a indústria de recursos 
tem a responsabilidade de reduzir suas 
próprias emissões, contribuir para deba-
tes de políticas públicas e tem um papel 
importante ao contribuir com o conheci-
mento técnico e geológico para ajudar a 
informar soluções, como o desenvolvi-
mento de armazenamento de carbono em 
grande escala.

“Eficiência deve ser a prioridade para to-
dos nós, tanto para indústria como para os 
consumidores. É de longe o maior e menor 
custo de redução de CO2 ao longo das duas 
próximas décadas”, acrescentou. Mackenzie 
reiterou que se o crescimento global fosse 
dependente da energia e de todas suas fon-
tes de energia seria importante.

“Com inovação, bom governo e os mer-
cados abertos, nós podemos fornecer os 
recursos que o mundo precisa, propor-
cionar retornos aos nossos proprietários, 
acabar com a pobreza energética e melho-
rar a capacidade do mundo para resolver 
questões globais complexas, como a mu-
dança climática”, finalizou.

O planejamento do projeto da mina 
australiana de Olympic Dam levou em conta 
critérios de sustentabilidade
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Rio Tinto lançou mundialmente no 
dia 13 de março a nova fase do 
Mine of the Future, seu programa 

de inovação e tecnologia líder da indústria 
que agrega valor, otimizando o desempe-
nho das operações de carvão e cobre inter-
nacionais mais importantes.

Com uma infraestrutura de ponta insta-
lada em Brisbane (Austrália), o Centro de 
Excelência de Processamento (PEC, na 
sigla em inglês) visa a melhora do moni-
toramento e do desempenho operacional 
através da análise em processamento de 
dados em tempo real a partir de sete fá-
bricas da Rio Tinto espalhadas por todo 
o planeta.

Operando a partir das ações do PEC, 
uma equipe de especialistas em proces-
samento mineral compartilha com co-
legas presentes em minas na Austrália, 
nos Estados Unidos e na Mongólia ini-

Rio Tinto anuncia nova etapa 
do Mine of the Future

Instalação permite concentrar e otimizar o processamento mineral 
em uma ampla gama de minas em qualquer lugar do mundo

ciativas e soluções técnicas sobre como 
maximizar a produtividade e melhorar o 
desempenho.

Com o auxílio de um painel interativo 
gigante, os dados técnicos são monito-
rizados e analisado sem tempo real, per-
mitindo que melhorias de processamen-
to sejam imediatamente introduzidas e o 
desempenho operacional, otimizado.

A fase de experimentação do PEC já le-
vou a várias melhorias processuais, tais 
como o ajuste do processo de flotação, 
que aumentou a recuperação de cobre e 
ouro na mina de Oyu Tolgoi, na Mongólia. 
Além dessa, o centro de excelência está 
ligado ao processamento de cobre na mi-
na de Rio Tinto Kennecott (esta nos Esta-
dos Unidos) e de carvão em cinco minas 
da Austrália.

“Estas inovações aumentarão significa-
tivamente a produtividade, serão melho-

res para o meio ambiente e serão mais 
seguras para o nosso povo”, assegura o 
presidente-executivo da Rio Tinto, Sam 
Walsh, que inaugurou hoje oficialmente 
o PEC.

O chefe de inovação da Rio Tinto, John 
McGagh, informou que o centro de ex-
celência é composto por uma equipe de 
renome mundial preparada para trabalhar 
com dados em tempo real e lidar melho-
rias no processamento. “Essa instalação 
arrojada permite-nos concentrar em oti-
mizar o processamento mineral em uma 
ampla gama de minas em qualquer lugar 
do mundo”, finaliza.

O desenvolvimento do PEC contou com 
a colaboração, através do Centro Avança-
do de Classificação Mineral da Rio Tinto, 
da Universidade de Queensland, da JKTe-
ch, Schneider Electric, da Metso CISA e 
da iGATE.

Mine of the Future introduz novas e 
aprimoradas formas de mineração por 

meio da automação e da operação remota
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A 12D chega com design totalmente 
modernizado e traz a potência do 

reconhecido motor MWMA New Holland Construction, empresa de máquinas e equi-
pamentos de construção da CNH Industrial, lançou a 
nova pá carregadeira 12D. Ela vem equipada com o motor 

MWM, modelo TD-229.6, turbo alimentado. Apresenta resultados 
em economia de combustível, devido à relação ideal entre peso e 
potência, mais força e capacidade de carga.

Segundo o diretor Comercial e de Marketing para a América 
Latina, Nicola D’Arpino, as modificações realizadas visam tor-
nar a máquina ainda mais produtiva. “É uma grande aposta, pois 
entregamos para o mercado uma versão bem melhor, de um pro-
duto que já era bem sucedido. Força e agilidade em qualquer 
aplicação de carregamento ou movimentação de materiais”.

 “Com um design modificado, o novo capô é fabricado em fibra 
de vidro e com a abertura das tampas laterais tipo asa de gaivota, 
o que garante fácil acesso aos principais pontos de manutenção 
e inspeção. A 12D traz todos os pontos de lubrificação acessí-
veis ao nível do solo através de tomadas remotas, assim como 
conexões e engates rápidos de verificação de pressão”, explica 
Marcos Rocha, gerente de Marketing de Produto da New Holland. 

 
Nova transmissão e bomba de direção

A 12D utiliza transmissão Powershift, que permite troca de mar-
cha suave, através de um único seletor. São quatro marchas para 
frente e três marchas a ré, que podem ser selecionadas manual-
mente ou através do sistema Auto. “Em média, observou-se um 
aumento de 14% de produtividade em relação à 12C”, completa 
Marcos. 

O sistema Auto pode ser habilitado no painel frontal, conforme o 
trabalho a ser realizado, gerando economia de combustível, garantida 
também pelo Sistema Decluth. Quando o pedal de freio é acionado, 
o sistema desabilita automaticamente a tração da transmissão, fa-
zendo com que toda a potência gerada pelo motor seja utilizada pelo 
sistema hidráulico, gerando ciclos mais rápidos com economia de 
combustível. 

 
Muito além de detalhes 

Certificada R.O.P.S/F.O.P.S e equipada com ar condicionado, a 
nova 12D oferece cabine confortável, com mais visibilidade du-
rante a operação e redução de ruído. 

O painel de instrumentos é de fácil consulta, possuindo mostradores 
iluminados que permitem perfeita leitura em operações noturnas. Além 
disso, todas as informações estão agrupadas na frente do operador. O 
pára-brisa dianteiro agora laminado, protege o operador. 

Para aumentar a produtividade, a 12D conta com dispositivos 
automáticos de parada de elevação do braço e nivelamento da 
caçamba que facilitam os trabalhos de carregamento.

 
Segurança nas condições mais extremas

Com freios a disco em banho de óleo, totalmente vedados e li-
vres de contaminação, a pá carregadeira 12D está preparada para 
trabalhar nos ambientes mais severos, tais como portos de areia 
ou indústrias de fertilizantes. Para garantir a segurança, possui 

New Holland apresenta  
pá carregadeira 12D

circuitos independentes para cada eixo com acumuladores de ni-
trogênio, que permitem ao operador frear a máquina em caso de 
parada do motor. 

O sistema hidráulico é composto por uma bomba dupla de en-
grenagens, um distribuidor monobloco de dois carretéis (podendo 
opcionalmente ser equipado com três), além de cilindros de le-
vantamento do braço e basculamento da caçamba dimensionados 
para gerar força e ciclos rápidos nas aplicações de escavação ou 
carregamento. Todo o conjunto é operado por uma única alavanca 
de dupla função. 

Inmarsat lança nova geração 
de telefone via satélite

A Inmarsat, fornecedora de serviços de telecomunicações via 
satélite, lançou o IsatPhone 2, telefone portátil via satélite, que 
oferece chamadas de voz, mensagens texto e e-mail fora da co-
bertura das redes telefônicas tradicionais. Tem classificação IK04 
& IP6 e consegue operar em uma variação de temperatura entre 
-20°C e 55°C com uma tolerância de umidade superior a 95%. 

O produto possui botão de assistência que envia dados GPS 
em casos de emergência e recursos de rastreamento. Oferece 
alta duração da bateria (8 horas de conversação e 160 horas em 
standby), é resistente a poeira, respingos e choques, possui visor 
Gorilla de vidro temperado e teclado que permite o uso de luvas.

Ronald Spithout, presidente corporativo da Inmarsat, afirma que o 
lançamento representa um importante avanço no portfolio de telefo-
nes via satélite da empresa. “O IsatPhone 2 é o primeiro de novos 
produtos e serviços que a Inmarsat lançará durante 2014. Eles irão 
abranger tanto a nova geração de serviços em banda Ka-band de alta 
velocidade (Global Xpress) quanto serviços na nossa banda L”. 
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José Fernando Coura, 
diretor-presidente do 

Ibram

Diretor-Presidente do Ibram  
é homenageado pela 
Fundação Biodiversitas 

O Diretor-Presidente do Instituto Brasi-
leiro de Mineração (Ibram), José Fernan-
do Coura foi homenageado, na última 
quinta-feira (20) pela Fundação Biodi-
versitas. A premiação ocorreu na sede 
da Federação das Indústrias do Estado 
de Minas Gerais (Fiemg), em Belo Ho-
rizonte (MG). Ele foi representado pela 
filha Luciana Coura e homenageado na 
categoria líder empresarial.

O evento contou palestras sobre pre-
servação ambiental no Brasil e no Mun-

do e uma apresentação da Fundação Biodiversitas.  
O professor Ângelo Machado contou a história da Fundação Bio-

diversitas, seguido por palestras do Dr. Gustavo Fonseca, profes-
sor titular do Departamento de Zoologia da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e Diretor de Recursos Naturais do Fundo 
Global para o Meio Ambiente. Em seguida, foi a vez do Dr. Virgilio 
Viana, Superintendente Geral da Fundação Amazonas Sustentável 
(FAS), proferir sua palestra. Após as apresentações, o jornalista 
Hiram Firmino, Presidente do Grupo Ecológico, mediou um debate 
entre os ambientalistas.

Luciana Coura entregou, em nome de José Fernando Coura, atual 
presidente do Conselho Curador da Fundação, homenagens aos pri-
meiros conselheiros da Fundação Biodiversitas: Angelo Machado, 
Célio Valle, Gustavo Fonseca, Francisco Fonseca, João Paulo Cam-
pello, Ibsen Gusmão Câmara e Octávio Elísio.  Hugo Eiras Furquim 
Werneck e Gilberto Pedralli também foram lembrados in memoriam.

Em seguida, o Almirante Ibsen de Gusmão Câmara, foi agraciado 
com o “Prêmio Curupira”. Concebido pela Fundação Biodiversitas, 
em parceria com o Centro para Conservação da Natureza em Minas 
Gerais, o Prêmio Curupira visa homenagear pessoas ou institui-
ções que se destacaram pela proteção ao meio ambiente e con-
servação da biodiversidade. A homenagem também foi concedida 
a George Fenwick, presidente da organização não-governamental 
americana American Bird Conservancy.

Receberam homenagens também os ex-presidentes da Fundação, 
Professor Célio Murilo Valle, Roberto Messias Franco, Luiz Márcio 
Pereira Haddad, Prof. Castor Cartelle Guerra e o atual, Prof. Angelo 
Machado. Na cerimônia, foram lembrados também os “guardiões”, 
que fazem a proteção dos santuários da Biodiversitas, Caboclo, 
Dorico, Seu Zequinha, Flávio e Helder. Eles são responsáveis por 
Canudos, Seu Jairo (Mata do Sossego) e Bill (Mata do Passarinho).

Em seguida, o Professor Célio Valle entregou às filhas de Ilmar 
Bastos (in memorian), homenagem em reconhecimento à dedicação 
pela Fundação. O conselheiro e ex-presidente, Professor Cástor Car-
telle homenageou Roberto Porto Fonseca e Amândio Soares Fernan-
des Junior, devido à ação da Oncomed, que adquiriu um imóvel no 
Bairro Belvedere para servir à nova sede institucional da Fundação.

Ao final do evento, foi assinado um termo de intenção com vis-
tas à publicação do “Decreto de Criação do Corredor Ecológico 
Sossego-Caratinga” e lançado o “Guia Fotográfico das Aves da 
Reserva Mata do Passarinho”.

Immersive Technologies  
lança o simulador IM360

Provedor líder de equipamento 
de simulação para mineração, Im-
mersive Technologies anunciou, 
no dia 18 de março, o lançamento 
do IM360, novo equipamento de 
simulação avançada para mine-
ração subterrânea e superficial, 
que promete aumentar significa-
tivamente o nível de flexibilidade 
de simulação para todo o leque 
de maquinário da empresa e vai 
complementar a atual gama de Equipamento Simuladores Avança-
dos Immersive Technologies, incluindo o líder da indústria PRO3-B.

De acordo com nota à imprensa, o IM360 permite que os colabo-
radores em treinamento caminhem livremente em torno de seu local 
de mineração, treinem respondendo a evacuações de emergência e 
identifiquem os riscos em um ambiente realista de 360°, em um nível 
muito além dos métodos tradicionais. Também oferece o movimento 
que um trabalhador experimenta em um equipamento real, incluindo 
abalos rápidos, sensação de aceleração ou vibração no banco en-
quanto se atravessa por estradas íngremes e pedregosas ou ao longo 
de superfícies irregulares.

O sistema de exibição visual para o equipamento inclui a tecnologia 
RealView, que ajusta dinamicamente a perspectiva do operador, pro-
porcionando uma visão natural fidedigna para o exterior da cabina e 
aumentando seu nível de percepção da profundidade.

O IM360 está disponível nos modelos sala de aula e transportável. 
O primeiro foi concebido para ser instalado em edifícios existentes ou 
salas de formação e permite vários simuladores montados próximos 
uns dos outros. O segundo é ideal quando não há disponível um 
espaço de treinamento internamente e pode ser movido facilmente.

“Ao longo de 20 anos de história desenvolvendo produtos, temos 
focado - por meio de nossos simulador para treinamento - em fazer 
as minas mais seguras e os seus empregadores lucrarem mais. Jun-
tamente com a nossa integração e experiência em suporte, ao IM360 
vai continuar a cumprir nossa missão”, diz Wayde Salfinger, diretor 
executivo de marketing.

Paladin inicia produção 
de implementos para 
equipamentos no País

Parte do grupo InternationalEquipmentSolutions (IES), a Pala-
din iniciou em 2013 no Brasil, com a instalação de sua fábrica 
em um espaço de 178.000 m² em Guaranésia (MG), com 35.500 
m² de área construída e cerca de 900 funcionários, sua produção 
de implementospara os segmentos de construção, mineração, 
agricultura, demolição, reciclagem e florestal.

Com a primeira fábrica da empresa fora dos EUA, ela espera 
atender à demanda do mercado brasileiro no que verte à fabrica-
ção de produtos como:valetadeiras; braços de retroescavadeiras; 
fresadoras de asfalto; garfos pallet e perfuratrizes. Contudo, toda 
a linha de produtos da Paladin estará disponível para importação. 
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anunciado em 
meados de março
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