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de água e energia  
se tornou uma  
causa comum
Preservação de recursos naturais é aliada da redução de custos

O que antes as empresas cumpriam como obrigação legal, a preservação do meio 
ambiente e dos recursos naturais ingressa num ciclo de maturidade onde ela 
passa a ser parte da estratégia das mineradoras, no sentido de alongar a vida útil 

dos seus depósitos minerais, otimizar o aproveitamento do minério de baixo teor, melho-
rar continuamente o custo da tonelada extraída, sustentar os padrões de qualidade e de 
segurança no trabalho. Os trabalhos eleitos pelo 16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica da revista Minérios & Minerales atestam esse novo paradigma.  

O uso de emulsão do óleo 2A misturado com coque de petróleo na planta de níquel de 
Buriti, da Votorantim Metais, em Niquelândia (GO), e a captação de água do lago Grande 
Juruti, que foi reduzida na mina de Juruti, da Alcoa, no Pará, pautam-se nessa filosofia 
que se difunde a olhos vistos.  

Alinham-se  com ela da mesma forma a mina Fazenda Chapadão,   em Ouvidor (GO), da 
Anglo American, ao diminuir o volume de rejeitos lançado na barragem; a mudança para pasta 
seca na forma de disposição do rejeito de bauxita na usina de Palmital, em Alumina (SP), da 
CBA, dando mais 27 anos de vida útil à barragem, postergando a necessidade de uma nova; e 
o programa de mitigação de impacto da barragem Doutor, na mina de Mariana (MG), da Vale. 

Outra abordagem nesse sentido é o aproveitamento econômico dos baixos teores de 
ouro contidos na água de processo da planta de Turmalina, em Conceição do Pará (MG), 
da Jaguar Mining; a recuperação do nióbio contido no underflow do ciclone da planta 
Tailings, parte do complexo da mina Boa Vista, em Catalão (GO), da Anglo American; e o 
uso de flotação em cascata para processar rejeitos auríferos em Morro do Ouro, Paracatu 
(MG), da Kinross. Com o preço do ouro ao nível de US$1300/onça, cada grama do metal 
se tornou mais preciosa ainda.

Empregando uma tratamento relativamente simples que elimina contaminantes, a mina 
de Pau Branco, em Brumadinho (MG), gerou produtos finais de qualidade a partir de 
granulados - o que na prática ampliou as reservas dos depósitos de minério de ferro da 
Vallourec; a reativação da antiga mina de Placa, em Votorantim (SP), para produção de 
calcário, somada a melhorias de processos, trouxe à cimenteira uma economia de mais 
de R$ 8 milhões no ano passado - uma boa parte proveniente da economia no transporte 
do minério até então feito.

A Mineração Jundu é outro exemplo dessa mudança de paradigma.  Seu programa de 
controle e recuperação ambiental nas áreas degradadas pela atividade de mineração che-
ga a superar algumas das contrapartidas estabelecidas pelos órgãos de meio ambiente. 
A reconstituição das áreas mineradas deixa de ser mera obrigação - e sim, uma atitude 
proativa de uma empresa cidadã.

A revista Minérios&Minerales dá a sua contribuição ao lançar a ExpoPlanetaVerde para 
difundir os projetos ambientais e comunitários das mineradoras, que será localizada dentro 
da Equipo Mining 2014, programada para 5 a 8 de agosto próximo, no Mega Space, em 
Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte (MG).  Enfim, os resultados desses programas vão 
sair das minas, sejam elas grandes ou pequenas, para chegar  ao grande público, pois a 
imprensa, inclusive mídia eletrônica, estará presente na inauguração dessa mostra. No fe-
chamento desta edição, a Vale acaba de confirmar o seu patrocínio à Equipo Mining 2014.

Diminuição de rejeitos na barragem de fosfatos

Mitigação do impacto da Barragem Doutor

Programa Anjo da Guarda
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Impacto da qualidade de granulados na 
sustentabilidade de operações de minas no 
quadrilátero ferrífero
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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.

A Deloitte, conforme reportagem do jornal “Valor Econômico”, e a ABM, em sua Revista “Metalurgia, 
Materiais & Mineração (jan/fev.2014)”, - entre outros -, trataram da questão da Inovação e Novas Ten-
dências Tecnológicas na Mineração.

Para a Deloitte, “as empresas de mineração estão entrando em um período de mudanças estruturais dentro 
de um contexto de preços mais fracos das commodities, do aumento de insumos como a energia elétrica e a 
desaceleração econômica da China. Esse realinhamento do setor depende de uma redução sustentável de cus-
tos, do aumento da produtividade e do retorno para o acionista, além da adoção de novas formas de inovação, 
entre outros itens”. E acrescenta, segundo Eduardo Raffaini, sócio-líder da Deloitte no Brasil para a área de 
Mineração, que “as mineradoras vem trabalhando forte na redução de custos, mas o fazem de forma “reativa”, 
o que não é sustentável a longo prazo. Um caminho é readaptar o modelo operacional com busca de maior efi-
ciência via tecnologia (automação), racionalização da cadeia de fornecedores e adoção de projetos modulares. 
O executivo afirmou que existem soluções de tecnologia da informação (TI) que ajudam as empresas tomar 
decisões”.

Por seu turno, a ABM vem de publicar entrevista exclusiva do Diretor de Operação do Projeto Minas-Rio da 
Anglo American, Rodrigo Vilela, que assim se manifestou no que respeita às novas tendências tecnológicas na 
Mineração: “de fato, essas rotas (processamento a umidade natural e correias transportadoras em substituição 
aos caminhões fora de estrada) confirmam a existência de novas tendências tecnológicas na mineração, as 
quais se farão cada vez mais presentes nas frentes de lavra. Essas inovações trazem, sem dúvida, vantagens 
competitivas importantes para as empresas e reduzem o impacto ambiental. Do ponto de vista tecnológico, 
o nosso empreendimento (Minas-Rio) destaca-se pela utilização de HPGR (High Pressure Griding Roll) em 
substituição à britagem terciária. Por esse processo, a moagem é obtida por um avançado tipo rolo, cujas 
partículas são quebradas por compressão em uma base de partículas comprimida e não pelo atrito direto 
entre os dois rolos. Dentre as vantagens dessa rota podemos citar a redução do custo de implantação, menor 
consumo de energia e possibilidade de absorver no processo maiores variações de minério, considerando-se 
a granulometria. 

Rodrigo destaca, ainda, que “nosso projeto (o Minas-Rio)” contempla, também, “a remoagem do concen-
trado de flotação em moinhos verticais tipo Vertmill’s, em substituição à moagem de bolas convencionais. A 
moagem em moinhos verticais propicia uma redução significativa do consumo de energia para a mesma tarefa 
de moagem fina (em torno de 35% em relação à moagem convencional). Dispomos também de filtragem em 
filtros Ceramec, por meio da qual o desaguamento (separação líquido/sólido) do pellet feed após o transporte 
em mineroduto será feito em filtros com placas de cerâmica, em substituição a filtros a vácuo convencionais. A 
redução de consumo de energia é significativa e o custo de implantação mais baixo. Quanto à lavra, podemos 
salientar o alto nível de automação e o controle dos equipamentos de carga e dos caminhões fora de estrada”. 

À luz dos aspectos acima, permito-me destacar o fato de que não devemos, jamais, nos esquecer que a 
percepção, em geral, da sociedade, é que a Mineração é “pobre em tecnologia e inovação”, ou, até mesmo, 
“somente extrativa”: divulgarmos, pois - e sempre! -, o conteúdo de tecnologia dos empreendimentos de Mine-
ração é absolutamente essencial a melhor compreensão, pelos nossos steakeholders, da complexidade e dos 
desafios tecnológicos e de inovação que, quotidianamente, temos que superar. 

Mineração e Tecnologia:  
o desafio da inovação





Problemas frequentes no sistema de 
correias transportadoras causam 
inevitáveis e indesejáveis impac-

tos na produção das usinas de mineração. 
Para cumprir as exigências de disponibili-
dade e metas de produção, é indispensável 
um material com excelente durabilidade 
e confiabilidade. Consequentemente, ele 
garantirá a eficiência operacional e a segu-
rança de todos os colaboradores da planta.

A Revista Minérios & Minerales pro-
curou diversas mineradoras para saber 
como essas têm tratado de suas correias 
transportadoras e colheu depoimentos da 
AngloGold Ashanti, Jaguar Mining, Mi-
neração Taboca, Hydro Alunorte, e Sama 
- Minerações Associadas, que estão inves-
tindo na melhora de seus equipamentos.

AngloGold Ashanti
A unidade de negócios Serra Grande, na 

cidade goiana de Crixás, adota o sistema 
de transportador de correia sobre roletes. 
Para melhorar seu desempenho e quali-
dade, foi desenvolvida uma parceria com 
a Correias Mercúrio em 2010. Uma avalia-
ção constatou que as paradas para reparos 
ocorriam em função de cortes e desgaste 
na cobertura. As paradas não programa-
das para substituição da correia duravam 
13 meses em média, ou 8.970 horas em 
operação contínua.

Na busca por uma correia que apresen-
tasse características superiores às utiliza-
das pela unidade e que suportasse condi-
ções extremas de impacto e resistência a 
abrasão severa, a AngloGold Ashanti optou 
pela cobertura EAS (Extra Abrasão Super) 
a partir de 2011 e ela foi aplicada em to-
dos os seus transportadores desde então.

O investimento de R$ 11.600 gerou ga-

Em busca de eficiência
Mineradoras revelam planos de redução de custos com correias transportadoras

nhos com custo, já que o transportador 
instalado na descarga do silo de estoca-
gem de minério está em operação há 34 
meses e em condições normais de opera-
ção, ou seja, esta em operação há 30.260 
horas.

Jaguar Mining
Com um sistema horizontal aberto, a 

Jaguar pretende substituir gradativamente 
suas correias transportadoras por modelos 
anti-rasgo. “Identificamos um alto consu-
mo atrelado à rasgos nas correias trans-
portadoras. A princípio, procurávamos um 
dispositivo para desarmar o equipamento 
e preservá-lo. Porém, esse dispositivo é 
importado e seu alto custo inviabilizou o 
projeto”, conta o supervisor de manuten-
ção Alessandre Benfica.

De acordo com o técnico, já foram 
implementadas duas correias críticas do 
processo de britagem em parceria com a 
Borpac, que totalizaram 200 m e um inves-
timento de aproximadamente R$ 44 mil. A 
primeira delas montada está em operação 
desde novembro de 2011. “Alcançamos 
o retorno do investimento em 12 meses. 
Hoje não temos paradas corretivas por ras-
gos e não sofremos com o desgaste pre-
maturo como antes”, comemora.

Anteriormente, era necessário substituir 
o lençol de correia a cada seis meses, e o 
custo girava em torno de R$ 27.500. Sem 
contar as muitas trocas não programadas 
devido aos problemas com cortes. “O tem-
po estimado para troca era de 14 horas por 
correia, gerando um gargalo no processo 
principalmente com manutenções corre-
tivas e não programadas. Nossa meta era 
reduzir os custos e a frequência de manu-
tenção necessárias para as trocas”, explica.

Mineração Taboca

A unidade Pitinga, no Amazonas, que atu-
almente utiliza transportadores de correia 
com apoio por rolos de carga e acionamen-
to no rolo de descarga e esticamento por 
contrapeso, está investindo na automação 
das correias com a instalação de sensores 
que permitam a detecção de problemas 
no instante em que acontecem. “Assim, 
os defeitos podem ser sanados sem que 
aconteçam danos mais comprometedores 
para a operação, além de proporcionar 
a retomada da planta o mais breve pos-
sível, aumentando a disponibilidade. Os 
sensores visam não somente impedir que 
rasgos maiores aconteçam, como também 
indicam o que causou e onde ocorreu o 
incidente “, conta o coordenador de manu-
tenção Luciano Figueiredo.

O projeto começou no ano passado, 
uma vez que, com o início da operação 
da britagem em 2012, aumentaram subs-
tancialmente as exigências com relação a 
disponibilidade e produtividade da plan-
ta. “Quando a planta saiu de uma fase de 
comissionamento e entrou em ritmo de 
produção, nossos acompanhamentos indi-
caram que havia aí uma oportunidade de 
melhoria”, diz.

Segundo o técnico da unidade, há tam-
bém investimentos para melhoria das pro-
teções laterais das correias. Tendo iniciado 
em 2013, o projeto deve ser concluído até 
julho deste ano. “O maior desafio para os 
projetos sempre são os prazos para con-
clusão. Aqui, a logística é um ponto muito 
delicado. Assim, de acordo com a identi-
ficação das necessidades, foram tomadas 
as medidas necessárias para a implantação 
das melhorias.”

Figueiredo afirma que houve investimen-
tos em todas as áreas (mecânica, elétrica, 
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automação, etc.), que contaram com di-
versos parceiros. “Foram investidos cerca 
de R$ 2 milhões em equipamentos. Com 
o ganho em disponibilidade previsto, o 
payback deve ser inferior a dois anos”. 
Contudo, a unidade ainda estuda soluções 
para um sistema que agilize a identificação 
e remoção de materiais indesejados que 
eventualmente entram no circuito.

Hydro Alunorte
Voltada à extração de bauxita na região 

norte do País, a Hydro Alunorte utiliza em 
sua unidade sistema de esteira transpor-
tadora linear de lonas e cabos de aço e 
sistema tubular de correia transportadora. 

Segundo a companhia, foi desenvolvi-
do e executado com recursos próprios 
um sistema para enviar o minério à cor-
reia de modo equilibrado e sem trans-
bordamento da carga no equipamento 
com 200 m de extensão e capacidade 
para transportar 1.200 t/h. Iniciado em 
setembro de 2012, com operação em 
janeiro de 2013, essa modificação foi 
realizada na chapa guia, ou seja, na es-
trutura metálica que direciona o material 
para os chutes de alimentação.

Olga Nunes, gerente Geral do Porto da 
empresa, complementa que foi decidi-
do realizar o trabalho devido ao desgaste 
prematuro da correia em questão. “Tendo 
em vista que a correia faz parte da princi-
pal rota de alimentação dos moinhos de 
bauxita e não tínhamos previsão do tempo 
de vida útil dela, esse era nosso gargalo. 
A meta então foi dar maior garantia ope-
racional, aumentando de oito meses para 
18 meses a vida útil estimada da correia”, 
conta.

Sua concepção se deu com a análise 
do comportamento do chute de alimenta-
ção, explica a gerente Geral. “Chegamos 
à conclusão que o material transportado 
não possuía um direcionamento definido, 
provocando constantes desalinhamentos 
e, consequentemente, danos à estrutura da 

correia. Dessa maneira, seria necessário 
centralizar a queda do material no chute de 
alimentação da correia”, finaliza.

Foram investidos ao todo aproximada-
mente R$ 5.000 no trabalho desenvolvido 
por uma equipe de seis pessoas, sendo 
o payback time de 1 mês na unidade que 
anualmente dispende cerca de R$ 65.000, 
incluindo a substituição da correia, para 
manutenção do transportador.

Sama - Minerações Associadas
Por fim, a Sama - Minerações Associa-

das, que explota amianto crisotila na mina 
Cana Brava, em Minaçu (GO), explica que 
seu principal empenho na melhoria dos 
transportadores de correia está na utiliza-
ção de ferramentas que avisem e parem a 
operação caso ocorra um defeito, evitando 
maiores danos ao equipamento e, conse-
quentemente, prejuízo elevado.

O gerente de manutenção e montagem, 
Antônio Romancini, conta que a minera-
dora trabalhou nos transportadores TC 
74, TC 75 e TC 76, que movimentam o 
rejeito do processo, com a aplicação de 
sensor de rasgos desenvolvido na pró-
pria unidade. “Instalado pela equipe de 
manutenção em novembro de 2013, esse 
implemento consiste em uma bandeja por 
debaixo da correia que, caso ocorra de o 
material cair sobre ela devido à rasgos, 
faz a parada imediata do sistema trans-
portador”, explica.

Com ao todo 7 km de correias, o sistema 
foi implantando em quatro transportado-
res, sendo um de 427 m, um de 190 m, 
outra de 135 m e um menor de 33 m de 
extensão, após a empresa ter perdido em 
um único incidente 190 m de correia de 
uma vez só. 

Foram investidos cerca de R$ 20 mil 
para o projeto todo, o que reduziu o pre-
juízo com rasgos ocasionais na operação 
que, incluindo mão de obra, peças e etc., 
dispende anualmente R$ 1,181 milhão so-
mente com os transportadores.
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Codelco, gigante estatal de mi-
neração do Chile, escolheu a 
Tenova Mining & Minerals para 

suprir um sistema de transporte em larga 
escala para expansão da Mina de El Te-
niente. O sistema conecta um novo corpo 
de minério às instalações de processa-
mento existentes, que na sua fase final 
vai transportar minério de cobre primário 
triturado com capacidade de 12.000 t/h. 
Operando a uma velocidade de 6 m/s, a 
correia transportadora de 2 m de largura 
do sistema vai levar o minério ao longo 
de um trajeto de quase 12 km de exten-
são. Os três principais transportadores, 
um de 9.000 m ao longo do túnel e ou-

Com designer inovador, 
Tenova Mining & Minerals 
celebra fornecimento de 
importante Sistema de 

Transportador de Correia

Informe Institucional

tros dois instalados em subidas íngremes 
(15o) com 1.000 m de comprimento, terão 
capacidade para alimentar tanto as pilhas 
de estocagem existentes quanto as novas 
no futuro.

O contrato também envolve a expansão 
da linha do transportador existente. Os 
trabalhos de implantação serão executa-
dos em apenas quatro dias de parada. A 
engenharia de implementação tem funda-
mental importância para o sucesso desse 
projeto e está incorporada em todos os 
aspectos do contrato. 

Apesar da linha de motores elétricos 
convencionais apresentar eficiência 
combinada com velocidades variáveis 

e proporcionar benefícios a longo prazo 
para o projeto, o Gearless Drive utilizado 
pela Codelco, que também possui estas 
mesmas características, inova com o be-
nefício de consumo menor de energia e 
desgaste reduzido dos transportadores, 
em função do aumento dos custos de 
energia elétrica.  

Com a execução desse novo sistema 
de transporte, as operações na Mina de 
El Teniente, no Chile, tenderão a ocorrer 
inicialmente a velocidades mais baixas, 
de acordo com as capacidades de trans-
porte mais reduzidas dos primeiros anos 
de produção. Isso irá minimizar ainda 
mais os custos com os serviços de ma-

Vista da mina El Teniente, da Codelco, no Chile
Fotos: Tenova



nutenção - que já tendem a ser reduzidos, 
devido à combinação de alta eficiência e 
confiabilidade dos Gearless Drives.

Embora os Gearless Drives ou motores 
elétricos convencionais sejam uma tec-
nologia comprovada em sistemas como 
moinhos, guinchos, etc., sua aplicação é 
relativamente nova em projetos de trans-
portadores. A TMM, em parceria com a 
ABB, integrou tais características junto 
com os Gearless Drives, que tiveram suas 
especificações standartizadas para siste-
mas de motores elétricos convencionais 
por um longo tempo - por exemplo, a fa-
cilidade de alinhamento e na substituição 

do acionamento. O objetivo foi reduzir a 
quantidade de trabalhos de instalação e 
manutenção no campo para que os Ge-
arless Drives quando necessário possam 
ser reparados nas oficinas.

O Gearless Drive é montado sobre uma 
estrutura especial com tambores norma-
lizados, outra característica importante. A 
configuração dos motores elétricos con-
vencionais pode induzir a muitas forças 
significativas dentro dos tambores, que já 
causaram sérios problemas no passado. 
Este problema foi eliminado com o uso 
dos Gearless Drives.

As facilidades de manutenção com o uso 
do Gearless Drive têm proporcionado um 
conceito de confiança entre as equipes de 
manutenção, face os antigos motores elé-
tricos convencionais. Particularmente nes-
te contrato, o transportador a ser implanta-
do ao longo do túnel foi projetado para ter a 
sua resistência minimizada ao movimento, 
garantida pelo alinhamento exato através 
da estrutura especial dos transportadores 
e o uso da baixa resistência ao movimento 
na banda de borracha da correia.

Os dois transportadores ascendentes em 
sua fase final serão equipados com quatro 
acionamentos de 2.500 kW cada. E em par-
ticular, apresentaram alguns desafios em re-
lação ao serviço de manutenção dos roletes 
de 45 kg e 65 kg ao longo dos transportado-
res, devido ao seu difícil acesso no interior 
dos túneis, que levaram ao desenvolvimento 
de uma solução dedicada à manutenção e 
combater aos riscos de acidentes. 

Por essa razão, a TMM desenvolveu 
um sistema exclusivo para atender esses 
tipos de transportadores. Um carrinho 
compacto, sobre trilhos, especial para 
manutenção e equipado com um pequeno 
guindaste capaz de sustentar todo o peso 

dos rolos e colocá-los na posição final, 
foi projetado para operar de acordo com a 
seção transversal do túnel. Ele foi dimen-
sionado para transportar os rolos de re-
posição, ferramentas especiais e até qua-
tro técnicos  e possui sistemas de freios 
de emergência e grampos de ancoragem 
para promover a segurança da equipe de 
operação e manutenção, e garantir que os 
procedimentos de troca dos rolos ocor-
ram de forma fácil e segura. 

O foco da TMM na segurança, manu-
tenção, disponibilidade dos sistemas e 
combinação de tecnologia comprovada 
com os últimos avanços em projetos de 
transportadores, contribuiu de forma dife-
renciada para o sucesso do Gearless Dri-
ve neste projeto em particular e para sua 
implantação no mercado em geral. 

Sistema de transportadores 
de correia no mundo 

O Grupo Tenova Mining & Minerals 
(TMM), composto pelas empresas Tenova 
do Brasil, Tenova Delkor, Tenova Bateman, 
Tenova Bateman Tecnologies e Tenova 
Pyromet têm know how na fabricação dos 
mais diversos tipos de transportadores, 
com histórico de mais de 1.500 transpor-
tadores em operação em todo o mundo.

A TMM fabrica diversos modelos de 
transportadores, como Transportadores 
de Correia Convencionais, Transportado-
res de Correia de Longa Distância, Trans-
portadores Tubulares, Sistemas e inclusi-
ve transportadores mais modernos como 
os Gearless Drives. 

Os transportadores produzidos pelo Grupo 
são projetados para o transporte contínuo de 
materiais a granel, escavados ou britados, 
obedecendo às propriedades dos materiais 
e as condições climáticas do local de insta-
lação. Podendo ser fixos, móveis, fechados, 
com velocidades variáveis, operando em 
altas velocidades, instalados em curtas ou 
longas distâncias, ou montados sobre vias-
-férreas, trilhos e túneis. A largura da correia 
pode alcançar até 3,6 m e a velocidade má-
xima pode atingir 10 m/s.

No Brasil, a TMM forneceu transporta-
dores de correia para as principais insta-
lações de minério de ferro do país como 
a Mina de Carajás e Serra Sul no Pará, 
Brucutu em Minas Gerais, e Complexos 
Portuários, como de São Luiz, MA, Vi-
tória, ES,  Trombetas e Barcarena, PA, 
com capacidade máxima  de transporte  
equivalente a 23.500 t/h  registrada nos 
últimos anos.

É esperada uma redução 
de custos na fase inicial 

da operação com o uso da 
tecnologia Gearless Drives

Facilidades de manutenção 
do Gearless Drive têm 

proporcionado um conceito 
de confiança entre as 

equipes de manutenção



No complexo de mineração de 
Tapira, da Vale Fertilizantes, em 
Tapira (MG), a utilização de cor-

reias transportadoras desde a britagem 
primária até a usina de concentração é 
primordial para a viabilidade do negócio 
de fosfato nessa unidade; dessa maneira, 
evitar paradas não programadas e que-
bras ou rompimentos no equipamento é 
prioritário para a produção da usina.

Qualquer parada no sistema ocasiona, 
mesmo em poucos minutos, perdas que, 
se somadas, ao longo do ano trazem pre-
juízos desnecessários para a mineradora. 
Sendo assim, a Vale Fertilizantes manteve 
esforços para aumentar a disponibilidade 
do transportador  que alimenta a usina de 
beneficiamento, o qual convivia com pa-
radas inesperadas por desalinhamentos 
na área do pátio de retomada. 

Essas paradas estavam afetando a conti-
nuidade operacional da planta, desestabi-
lizando o processo e, consequentemente, 
comprometendo as metas da organização, 

Roldanas alinhadoras  
acabam com paradas  

não programadas
Complexo Tapira pretende expandir o sistema para outras áreas da unidade

explica o engenheiro de manutenção, Ale-
xandre Willian Mariano. “A situação na-
quele momento fazia com que a correia 
sofresse muitas paradas indesejadas por 
desalinhamentos, refletindo diretamen-
te na produção da usina. De janeiro até 
setembro de 2013, por exemplo, tivemos 
116 minutos de parada na correia por 
esse motivo. A equipe optou por desen-
volver um sistema para evitar o desali-
nhamento e o desarme da correia, princi-
palmente nos trajetos que ficam expostos 
ao clima”, explica. 

Dessa maneira, a Vale Fertilizantes ins-
talou em Tapira, já em janeiro de 2014 e 
em parceria com a PUR Equipamentos 
Industriais, quatro roldanas alinhadoras 
do lado da carga e uma do lado do re-
torno ao longo da correia, visando acabar 
com as interrupções causadas pelo pro-
blema. Para o trabalho de implantação, a 
mineradora, a qual conta com equipe de 
manutenção própria com dez funcionários 
só para essa correia e por volta de 190 

pessoas da Vale Fertilizantes para a área 
da planta, contou com o envolvimento 
direto do engenheiro de manutenção e 
de mais um técnico, um supervisor, um 
caldeireiro, um soldador e de um espe-
cialista da PUR. “Ao todo, o investimento 
feito foi de R$ 64.269,52 e o payback time 
estimado em nove meses”, acrescenta o 
engenheiro.

Após a implantação, até o presente mo-
mento, conta o Alexandre Willian, “o índi-
ce de paradas decorrentes de desalinha-
mentos no trecho onde foi feita a melhoria 
é zero, mesmo nesse período de chuvas, 
mantendo o ritmo ideal de produção”.

O próximo passo é o de levar o imple-
mento para outros pontos críticos do sis-
tema de correias (são ao todo 30 transpor-
tadores e mais de 9 km somados), afirma. 
“Nos locais onde estivermos com esse 
tipo de problema vamos fazer a instalação, 
principalmente em locais onde o equipa-
mento está sujeito ao clima, como na brita-
gem, no pátio e rebritagem”, conclui.
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Inaugurada no dia 10 de abril, a 
Quarta Pelotização da Samarco 
(P4P), a qual contou com a cons-

trução do terceiro concentrador na 
unidade de Germano (MG), da quarta 
usina de Pelotização em Ubu (ES), e do 
terceiro Mineroduto (estrutura com 400 
quilômetros de extensão que transporta 
as polpas de minério entre os estados), 
aumentou em 37 % a capacidade de 
produção da mineradora, passando das 
22,5 milhões t para 30,5 milhões t de 
pelotas de minério por ano. 

Esse importante projeto no País con-
tou com o auxílio da LLK Engenharia 
para fornecer uma nova tecnologia de 
detecção de rasgos e desalinhamen-
tos de correias na mina de Germano, 
em Mariana (MG): os sistemas LLK-
-Radec.

Na unidade, o modelo utilizado é o 
transportador de correias convencional 
com estrutura metálica, tapete de borra-
cha, tambores de acionamento, retorno 
e esticador e cavaletes com roletes tri-
plos na carga e duplos no retorno. Com 
essa premissa, a LLK Engenharia ini-
ciou a implantação da tecnologia LLK-
-Radec em todos os transportadores da 
mineradora no final de 2011.

O trabalho realizado nas correias está 
100% implantado, explica o engenhei-
ro Luiz Felipe Adão, diretor de Tecno-
logia da LLK. “O projeto foi concebido 
devido à necessidade de se proteger as 
correias de forma efetiva, com tecnolo-
gias de instrumentação e automação já 
existentes em outras áreas da minera-
ção. Existia uma demanda reprimida de 
detectores de rasgos eficientes e robus-
tos, sendo assim, a mineradora permi-
tiu a realização dos testes e a LLK usou 
o parque instalado para implantação 
dos sistemas já desenvolvidos. Hoje, 
cerca de 40 km de correias já estão com 
a tecnologia”, conta.

Tecnologia de detecção  
de falhas entra  
em ação na P4P 

LLK-Radec-234 foi instalado em sistemas transportadores de minério na unidade de Germano, da Samarco

A linha Radec, utiliza câmeras tridi-
mensionais e sensores de vibrações na 
detecção de rasgos e desalinhamentos 
de correias, tendo como principais van-
tagens: robustez (utilização de sensores 
com grau de proteção IP68, próprios 
para ambientes agressivos, como a 
mineração); alto desempenho (indica-
ção precisa do problema, como ras-
gos e desalinhamentos de borda e até 
mesmo cortes centrais de tapete, com 
abertura ou sobreposição do mesmo); 
ganho ambiental (redução da perda de 
material durante o transporte); retorno 
financeiro (em caso de falhas, o com-
primento de tapete perdido é reduzido 
em até 95 %); e livre de manutenção 
(não apresenta partes móveis e possui 
proteções permanentes).

Os sistemas fornecidos para a P4P são 
da nova geração LLK-Radec-234 e são 
uma inovação em relação aos sistemas 
já fornecidos anteriormente pela empre-
sa. O novo sistema une todos os três 
principais tipos de detectores da linha 
em uma única central de processamento.

Um deles é o modelo Radec-2, que 
usa câmeras 3D protegidas em caixas 
metálicas, que detectam não só falhas 
de rasgos de borda ou central e desa-
linhamentos, mas também indicam a 
severidade dos mesmos, podendo ser 
parametrizados para obtenção de ní-
veis de alarme conforme parâmetros 
de tolerância indicados pela operação. 
Outro deles é o tipo Radec-3, também 
chamado de Cavalete Dinâmico, o qual 
constitui redundância ao tipo anterior, 
aumentando a assertividade na detec-
ção de tiras soltas dos transportadores.

Por fim, está o Radec-4, também co-
nhecido por Bandeja Vibracional. Ele se 
assemelha às bandejas convencionais, 
porém, é totalmente livre de partes 
móveis, ficando isento da necessidade 
de manutenção ou geração de alarmes 
falsos.

Nessa nova geração fornecida à P4P, 
os sistemas foram entregues em con-
junto, sendo processados de forma on-
-line, atuando imediatamente após a 
detecção das falhas nas correias.

Detalhes em correia 
do sistema RADEC
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A Vale realizou um trabalho nos 
transportadores convencionais, 
entre agosto de 2010 e junho de 

2011, na Mina do Pico - Sapecado, em 
Itabirito (MG), em parceria com a MDE - 
Manufatura e Desenvolvimento de Equi-
pamentos. No local onde seriam insta-
lados os transportadores convencionais, 
do ponto de alimentação até descarga, 
haviam desníveis de terreno que ele-
variam o custo de instalação principal-
mente das bases civis e aliado à visão de 
reutilização do TDLD em outros trechos 
de alimentação.

Foram fornecidos transportadores de 
correia de longa distância sobre skids, que 
são caracterizados pela extensão e comple-
xidade, com  curvas verticais e horizontais. 

Sistema sobre skids 
reduz custos  
de instalação

Eles proporcionam redução de bases civis 
devido à utilização de skids, cabeceiras de 
acionamento e retorno também em skids 
com blocos civis de ancoragem, podendo 
ser relocados sem a necessidade de execu-
ção de novas bases civis. 

A fabricação desses transportadores re-
quer cálculos com elevado grau de com-
plexidade, impondo a necessidade do 
uso de softwares de simulação numérica 
(cálculo dinâmico) de última geração. Os 
ganhos adquiridos após a implantação do 
projeto foram o benefício do menor tempo 
de montagem aliado à condição de poder 
ser relocado. Podem ser estendidos com 
a inclusão de skids e relocando cabecei-
ras mediante o cálculo prévio dos compo-
nentes mecânicos.  

Segundo o diretor de Tecnologia, o 
que motivou a realização do trabalho foi 
o alto índice de erros (falha na detecção 
e/ou detecção falsa) dos equipamentos 
existentes. “O gargalo principal eram os 
rasgos de correia no período de chu-
vas e a meta era a redução acima de 50 
metros a zero, a qual foi alcançada em 
sua totalidade. Agora, nosso objetivo 

é introduzir em todos transportadores 
detectores de rasgo e desalinhamento”, 
finaliza.

Atualmente, são mais de 200 sistemas 
utilizados em minas de Minas Gerais e 
do Pará, fornecendo 100 % de proteção 
contra todos os tipos de rasgos e desa-
linhamentos possíveis nos tapetes das 
correias transportadoras.
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MDE utiliza cálculos 
com elevado grau de 
complexidade para 
fabricação do sistema
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Em utilização em uma mineradora 
na região de Mariana (MG) desde 
a primeira semana de setembro de 

2013, o raspador em cerâmica Roxpan 
TMP mostrou bom desempenho, manu-
tenção e durabilidade, superando a meta 
da empresa e opera até o momento sem 
a necessidade de reajustes para manter a 
limpeza no transportador.

O raspador é composto por pastilhas 
em cerâmica de alta tecnologia e a forma 
como ele atua na correia, neste caso de 
36” que está no transporte de minério 
ferro na área de beneficiamento, é ou-
sada, pois abraça o tambor de maneira 
helicoidal. Desse modo, o que mantém 
as pastilhas o tempo todo em contato 
com a correia é o próprio movimento 
do tambor de descarga. Além disso, no 
sistema, uma mola auxilia na tensão do 
conjunto e também tem a função de ali-
viar a passagem de qualquer obstáculo, 
como reparos e emendas.

Pelas características técnicas das lâ-
minas de cerâmica, não se observa a 
deformação causada pelo atrito na área 
de contato de raspagem, comum em 

Raspador em cerâmica 
aumenta vida útil em pelo 

menos três meses

materiais como poliuretano e metais e, 
dessa forma, oferecem menos riscos de 
usinagem da cobertura superior da cor-
reia. Se comparado ao raspador utilizado 
anteriormente, a expectativa de vida útil 
trabalhada supera os três meses.

O conceito adotado foca a limpeza da 
correia sem que se agrida suas estrutu-

ras. Além disso, por ter peso relativamen-
te leve (25 % do peso de um conjunto 
raspador primário tradicional), facilita-se 
a instalação, dando mais segurança ao 
trabalhador. O produto possui tecnologia 
da TMP Japan e foi nacionalizado pela 
Roxpan, que é a fabricante exclusiva do 
produto no Brasil. 
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A revista Minérios & Minerales divulga nesta edição o 
16º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica 
Brasileira, que tem como objetivo divulgar as melhores so-

luções desenvolvidas pelas equipes que operam as minas de todo o 
País, abrangendo atividades desde lavra, transportes, processos, ener-
gia, manutenção industrial e, naturalmente, preservação ambiental e 
segurança. Esse ano, recebemos o número recorde de 158 inscrições 
de projetos das mais variadas áreas.

A análise dos projetos foi realizada por uma comissão composta 
por Joseph Young, diretor editorial da Minérios & Minerales; Décio 
Casadei, da Casadei Engenharia; José Mendo Mizael de Souza, da 
J. Mendo Consultoria, Arthur Pinto Chaves, livre-docente em Tecno-
logia Mineral e professor titular do Departamento de Engenharia de 
Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da USP, e Rotênio Castelo 
Chaves Filho, gerente de Processos Minero-metalúrgicos da Progen. 

Esse ano foram selecionados 24 projetos. São bons 
exemplos que podem inspirar outras minas a buscar maior 
produtividade, melhor aproveitamento das reservas, reduzir 

Banca com quatro jurados 
selecionou os trabalhos

Conheça nessa edição os trabalhos laureados  
no 16º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira

o consumo de água nova, dilatar a vida útil das barragens de 
rejeitos, e explorar o uso de combustíveis alternativos. Como 
nos anos anteriores, um destaque desse 16º Prêmio foram as 
soluções criadas pelas equipes internas das minas e plantas.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 13 de maio, no hotel Ouro Mi-
nas, em Belo Horizonte (MG). Nas próximas páginas é possível conhecer 
a essência dos trabalhos premiados e seus autores. A versão na íntegra 
de cada projeto está disponível no site www.revistaminerios.com.br.

O evento tem patrocínio das empresas Metso, Sotreq/Ca-
terpillar, Martin, Mobil, Teccom, EMH, Sandvik, Komatsu, 
Simplex, Ventyx e Derrick e apoio institucional do Sindicato 
da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra), 
tradicional parceiro da Minérios &Minerales,Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e Instituto Brasi-
leiro de Mineração (Ibram).

A Minérios & Minerales agradece a todos os profissionais 
que participaram do 16º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira e também às empresas e instituições que 
com seu apoio  engrandecem o evento. Um grande número de tra-
balhos recebidos foram inseridos na programação do 6º Workshop 
de Redução de Custos na Mina e Planta, que se realiza nos dias 13 
e 14 de Maio no hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte (MG). Todos 
os trabalhos recebidos serão aproveitados no conteúdo editorial da 
revista Minerios & Minerales ao longo do ano. 

Empresa Unidade Substância Categoria Localização Nome do Trabalho Autores

Mineração 
Fazenda 
Brasileiro 

Fazenda 
Brasileiro Ouro Redução de 

custos Barrocas - BA
Aumento da produção e redução dos custos no desenvol-
vimento de mina por meio da utilização da metodologia 
“Teoria das Restrições” 

Thiago Campos Borges 
Diego Freitas de Oliveira 
Nilton Carlos da Costa 
Carlos Vinícius Gonçalves Ribeiro

Companhia  
Brasileira de  
Alumínio (CBA)

Refinaria de 
Alumina Bauxita Meio Ambiente Alumina - SP Aumento da vida útil do Palmital 

Alexandre de Freitas  
Eduardo Escobar 
Júlia Meira  
Roberto Seno  
Rodrigo Moreno  
Thiago Franco 

Companhia  
Siderúrgica  
Nacional (CSN)

Casa de Pedra Ferro Transporte Congonhas - MG
Análise comparativa das frotas de transporte pesado 
(eletro-diesel X mecânicos). Estudo de caso: Mina Casa 
de Pedra (CSN)

Walter Schmidt Felsch Junior 
Adilson Curi 
Edmo da Cunha Rodovalho 
Bruno Prado Meireles

Votorantim  
Cimentos Mina de Placa Calcário Lavra Votorantim - SP

Reativação da mina Placa e otimização de processos 
geram economia de R$ 8,2 milhões em 2013 no processo 
de fabricação de cimento Portland

Juliano Kuster
Michel Almeida
Adriano de Melo
Amadeu Dotti
Antonio de Paula
Roberto Nakamura
Sérgio de Brito
Noel Leme
Luiz da Silva
Carlos Magalhaes
Eduardo Fregnani
Maria Fernanda

Vale Negócio de 
ferro Vale Ferro Geologia Brasil

Utilização de critérios geoestatísticos para comparação de 
malha de sondagem visando à maximização da quantidade 
de recursos minerais

Cid Gonçalves Monteiro Filho 
Diniz Tamantini Ribeiro 
Evandro Machado Cunha Filho
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Kinross  
Mineração Morro do Ouro Ouro Processo Paracatu - MG O uso de flotação em cascata para a recuperação  

de rejeitos auríferos na Kinross Brasil Mineração

Getúlio Gomes de Oliveira Júnior 
Alair Agripino de Jesus 
Rodrigo Barsante Gomides 
Antonio Jara  
Luis Grünewald

Anglo American Boa Vista Nióbio Processos Catalão - GO Recuperação de nióbio contido no Under Flow do ciclone 
primeira classificação da planta Tailings Joselito Dásio da Silva

Jaguar Mining Turmalina Ouro Processo Conceição do 
Pará - MG CIW – Carbon in Water

Albertino Francisco Silva 
Pedro Nascimento Filho 
Roberta Cristina Oliveira 
Savio LopesCançado Mendonça 
Vagno Faustino

Votorantim 
Metais Zinco Morro Agudo Zinco Desmonte Paracatu - MG Estudo de caso para otimização de abatimento de choco 

mecanizado na mina subterrânea de Morro Agudo Gilberto Haruo Hashimoto

Vale Fertilizantes Tapira Fosfato Processo Tapira - MG Aplicação do planejamento fatorial para otimização das 
variáveis de flotação da usina de concentração do CMT

Sebastião Eduardo de Rezende 
Josiane Sílvia Martins 
João Carlos Martins Lacerda 
Henrique Gonçalves Teixeira 
Felício de Freitas Simões

Mineração 
Apoena São Francisco Ouro Processo 

Vila Bela da 
Santíssima 
Trindade - MT

Otimização do processo e aumento de produtividade ele-
vam produção de ouro da mina São Francisco e reduzem 
custos de produção

Thiago Vitali Pignaton 
José Carlos Ferreira 
Samuel Trindade Viana

Alcoa World  
Alumina Brasil Juruti Bauxita Meio Ambiente Juruti - PA Otimização de recursos hídricos e melhoria de processo  

no beneficiamento de bauxita em Juruti (PA) 

Ever Junior Pinto Dias 
Antônio Maria Coutinho 
Edailson Bastos 

Vale Córrego  
do Feijão Ferro Manutenção 

Industrial Brumadinho - MG
Otimização da periodicidade de paradas de manutenção 
baseado nos resultados do estudo de confiabilidade das 
usinas de beneficiamento de Córrego do Feijão 

Alexis Adriano da Silva

ArcelorMittal Serra Azul Ferro Segurança do 
Trabalho Itatiaiuçu - MG Programa “Anjo da Guarda”

Sebastião Costa Filho 
Gerson da Costa Alecrim 
Leonardo Reis

Vallourec  
Unidade  
Mineração 

Pau Branco Ferro Processo Brumadinho 
- MG

Impacto da qualidade de granulados na sustentabilidade  
de operações de minas no quadrilátero ferrífero

Dartagnan Viana 
Luiz Carlos Vannucci 
Marcelo Marinho 
Reinaldo Brandão

Alcoa World  
Alumina Brasil Juruti Bauxita Meio Ambiente Juruti - PA Recuperação de áreas mineradas na Amazônia através da 

técnica de nucleação 

Susiele Tavares 
Volnei Tenfen 
Pedro Pinto 
Ademir Reis 
Kurt Bourscheid

Votorantim 
Metais Níquel Buriti Níquel Energia Niquelândia - GO Combustão de emulsão de óleo 2 A mais coque de 

petróleo em câmaras de combustão

Marcos Campos Silveira 
José Eduardo de Souza  
Paulo André B. Hollanda Cavalcante  
Thiago Figueiredo Cruz  
José Eloi Nogueira  
Clauber Geraldo Gomes  
Marcos Luis Aires do Rego  
Neliton Dias Vieira  
Fabio Luis Aires do Rego  
Jaderson Francisco dos Santos 

Vale Mariana Ferro Meio Ambiente Mariana - MG Mitigação do impacto da Barragem Doutor

Heloisa de Oliveira  
João Paulo Silva  
Antonio Edvardo  
Wanderson Maia  
Ailton Pereira  
Jefferson Corraide 

Vale Fertilizantes Catalão Fosfato Processo Catalão - GO Otimização da moagem com aumento da razão de carga  
dos desmontes de rochas Raphael de Sousa Nepomuceno

Samarco 
Mineração Alegria Ferro Frota Mariana - MG Redução de custos operacionais com pneus na mineração 

Heitor Lobo Coutinho  
Alexandre Resende  
Antonio Uete 
Emerson Romenny  
Geraldo Lisboa  
Ivanir Silva  
Roberto da Silva  
Hermes Felipe

Vale Sossego Cobre Frota Canaã dos  
Carajás - PA

Dispositivo para a redução de ruído no processo de 
desinflar pneus de caminhão fora de estrada

Paulo Silva 
Paulo Braz 
Rodrigo Miranda 
Jhúnyior Hauzenir 
Bruno Serejo 
Luciene Silveira 
Ronilson Freitas 
Renato Peres

Mineração Rio 
do Norte (MRN)

Porto  
Trombetas Bauxita Manutenção 

Industrial Oriximiná - PA Suporte articulável para rolo lateral das TCLD

Jocerlando do Nascimento Costa 
Barnei dos Santos Gemaque 
Elielson Tome Bentes Figueira 
Francisco de Assis Costa da Silva  
Francisco Rodrigo Silva 
Iran Sousa De Oliveira

Mineração Jundu Descalvado Areia  
Industrial Meio Ambiente Descalvado - SP Controle e recuperação ambiental de áreas degradadas 

por mineração Ricardo José Franzin

Anglo American Fazenda 
Chapadão Fosfato Meio Ambiente Ouvidor - GO Diminuição de rejeitos na barragem de fosfatos

Mario Camargo 
Talita Chaves Braga 
Flávio Mendes dos Santos

Empresa Unidade Substância Categoria Localização Nome do Trabalho Autores
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Há mais de dez anos a Yamana 
Resources administra a Mi-
neração Fazenda Brasileiro, 

localizada em Teofilândia, município 
da mesorregião do Nordeste baiano. 
Em busca de ampliar a capacidade 
produtiva e reduzir os custos opera-
cionais da mina, a equipe de opera-
ções da empresa iniciou um trabalho 
técnico-gerencial no desenvolvimento 
de mina, focalizado em identificar gar-
galos e restrições operacionais. Fruto 
desses esforços, o trabalho “Aumento 
da produção e redução dos custos no 
desenvolvimento de mina por meio da 

“Teoria das Restrições” 
possibilita ampliar a produção 

e reduzir os custos
Projeto obteve mais de 15,2% na produção e diminuiu 13,3% o custo específico do desenvolvimento  

da Mineração Fazenda Brasileiro, totalizando ganho de R$ 1,84 milhão no custo anual

utilização da metodologia Teoria das 
Restrições” é um dos vencedores do 
16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira da re-
vista Minérios & Minerales.

De autoria dos engenheiros Thiago 
Campos Borges, Diego Freitas de Oli-
veira, Nilton Carlos da Costa e Carlos 
Vinícius Gonçalves Ribeiro, além do 
supervisor de mina Francisco Edilson 
Pereira Fernandes, o projeto adotou 
metodologias conhecidas, como a 
Teoria das Restrições (TOC – Theory 
of Constraints) e o Ciclo Planejar, 
Fazer, Verificar, Agir (PDCA – Plan, 

Do, Check, Act), além de ferramentas 
como Pareto, Brainstorm, Diagrama de 
Causa e Efeito, Controle Por Operador, 
entre outras. Seus autores puderam 
identificar, mensurar e controlar todas 
as etapas da operação, viabilizando a 
identificação, eliminação e/ou redução 
das principais causas de perdas na 
produção, bem como o aumento dos 
custos.

A implementação das ações teve início 
pela adoção da TOC. A equipe técnica 
e gerencial formada para desenvolver o 
trabalho reuniu-se diariamente durante 
a fase de identificação e quantificação 
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As ações corretivas geraram 
ganho por fogo de 17 cm
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das causas de perdas na produção. Uti-
lizando os dados obtidos por meio das 
planilhas diárias dos equipamentos, 
com os devidos tratamentos desses da-
dos, foram criados Gráficos de Pareto 
para visualização das principais causas 
de parada das frotas envolvidas no ci-
clo operacional do desenvolvimento. 
Depois de levantadas as informações, a 
equipe constatou que a maior restrição 
e a fonte de perdas na produção esta-
vam na frota de jumbos, na qual foram 
identificadas as principais causas que 
geravam um baixo fator de utilização 
dos equipamentos 23,4% na média 
mensal em 2012.

Após a quantificação, identificação e 
priorização das causas de parada dos 
equipamentos de perfuração horizontal, 
traçou-se um plano de ação para redu-
zir e/ou eliminar as causas de perdas 
na frota de jumbos. Entre as principais 
causas de parada da frota estavam a fal-
ta de operadores de jumbos, os atrasos 
na descida para a mina e na marcação 
das frentes, e a parada por aguardar 
materiais de perfuração.

A seguir com a metodologia PDCA, 
foram identificados novos gargalos a 
cada análise semanal e planejados e 
executados novas ações. Caso fos-
sem consideradas efetivas, as mesmas 
eram padronizadas. Os resultados da 
identificação e eliminação/redução 
das causas de parada na frota de jum-
bos geraram um aumento de 53% no 
fator de utilização médio de 2013, em 
relação a 2012.

O aumento da eficiência do fogo foi 
outro ponto que colaborou para au-
mentar a produtividade e reduzir os 
custos, já que quando iniciado os 
trabalhos de melhoria do desenvolvi-
mento, o avanço médio por fogo era de 
3,24 metros (de 3,90 metros perfura-
dos), ou seja, uma eficiência de 83%. 
Para identificar falhas operacionais e/
ou problemas técnicos com o plano de 
fogo, foram feitos acompanhamentos 
das atividades de perfuração e do car-
regamento das frentes de desenvolvi-
mento, os quais foram constatados a 
falta de paralelismo dos furos, os bits 
com diâmetro reduzidos e desgasta-
dos, a inconformidade dos furos em 
relação ao plano de fogo e o plano de 
fogo inadequado. As ações corretivas 
para os respectivos problemas ge-
raram ganho por fogo de 17 cm, em 

média, aumentando sua eficiência em 
5,1%.

O nível de qualificação e a experiên-
cia dos operadores são fatores de peso 
na produtividade. Com o objetivo de 
identificar a produtividade individual 
dos operadores para traçar planos de 
capacitação, visando à melhoria no de-
sempenho dos operadores com menor 
produtividade, foram implementados 
controles de performance por operado-
res e turmas.

Com a identificação das equipes e 
dos profissionais mais produtivos, 
foram tomadas ações para diminuir 
a diferença, tomando a performance 
desses como a referência a ser alcan-
çada. Ou seja, foram tomadas ações 
para nivelar a capacidade produtiva 
dos operadores e turmas, baseado no 
desempenho do grupo mais produtivo. 
O controle de produção por operador 
também auxiliou no acompanhamento 
da evolução dos operadores em trei-
namento, permitindo estabelecer um 
comparativo de seu desempenho para 
identificar os destaques positivos e 
negativos e, dessa forma, tomar as de-
vidas ações.

Thiago Campos Borges – É graduado em Enge-
nharia de Produção e mestre em Engenharia Mineral, ambos 
pela Universidade Federal de Ouro Preto, e também possui 
MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 
É o Engenheiro de Minas da Yamana Gold e líder do projeto.

Diego Freitas de Oliveira – Formado em Engenha-
ria de Produção pela Faculdade do Noroeste de Minas, possui 
MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e 
formação Black Belt na Votorantim Metais Zinco. É responsá-
vel pela área de PCP e planejamento estratégico da Yamana 
Gold - Mineração Fazenda Brasileiro.

Nilton Carlos da Costa – Graduado em Engenha-
ria Elétrica pelo Centro de Ensino Superior de Conselheiro 
Lafaiete, possui pós-graduação em Engenharia de Produção 
pela Uninter e MBA em Gestão Econômica de Recursos Mi-
nerais pela Fundação Gorceix e em Gestão de Projetos pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Carlos Vinícius Gonçalves Ribeiro – É formado 
em Engenharia de Minas pela Universidade Federal da Bahia 
e cursou MBA em Gestão de Projetos na Fundação Getúlio 
Vargas. É hoje Coordenador de Mina da Yamana Gold - Mine-
ração Fazenda Brasileiro.

Francisco Edilson Pereira Fernandes – For-
mado como técnico em Mineração pela Escola Técnica Fede-
ral do Rio Grande do Norte e graduado em Administração de 
Empresas pela Unopar, é supervisor de Mina da Mineração 
Maracá Indústria e Comércio (MMIC)/Yamana.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Aumento da produção e redução dos custos no 
desenvolvimento de mina por meio da utilização 

da metodologia Teoria das Restrições”.

A identificação e a redução das cau-
sas de perdas operacionais em todas 
as etapas que compõem o ciclo ope-
racional do desenvolvimento de mina 
resultaram em ganhos diretos na pro-
dução média mensal em 15,2%, e di-
minuição no custo específico (US$/m) 
em 13,3%. A redução total no custo do 
desenvolvimento de mina foi estimado 
em R$ 1.844.661,00 em 2013.

Assim, a equipe da Mineração Fa-
zenda Brasileiro mostrou ser possí-
vel alcançar ganhos significativos em 
produção e custos com a utilização 
das metodologias TOC e PDCA. Os 
trabalhos de melhoria continuam sen-
do aplicados na rotina da mina, já que 
sua continuidade é avaliada como de 
extrema importância se atingir resulta-
dos ainda mais consistentes.

Conheça os autores do projeto
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Um dos maiores desafios da indústria 
para refino de bauxita em alumina é 
a redução dos chamados de resíduo 

de bauxita. Em média, a Companhia Brasileira 
de Alumínio produz cerca de 2.400 toneladas 
por dia em base seca desse resíduo a 50% de 
umidade e adotado atualmente a disposição 
úmida para estocagem de detritos. O método 
requer uma barragem, cuja vida útil é limitada 
por seu volume disponível e pela produção 
de resíduo da refinaria.

Em 2012, foi conduzida uma batimetria na 
barragem da CBA, conhecida como Palmital, 
e estimou-se que sua vida útil se esgotará em 
2020. Para garantir a continuidade das ope-
rações da refinaria após essa data e reduzir 
os riscos ambientais, algumas iniciativas têm 
sido consideradas, como alterar a forma de 
disposição do resíduo e reduzir sua produ-
ção. Um dos resultados desses esforços é o 
projeto “ Aumento da vida útil do Palmital”, 
um dos ganhadores do 16º Prêmio de Exce-
lência da Indústria Minero-metalúrgica Brasi-
leira da revista Minérios & Minerales. De 
autoria dos engenheiros Alexandre de Freitas, 
Eduardo Escobar, Júlia Meira, Marcos Vini-
cius Godoi Ramos, Roberto Seno, Rodrigo 
Moreno e Thiago Franco, o trabalho estima 
que a barragem possa ser utilizada por mais 
27 anos se adotadas algumas ações.

Iniciativas
Vários testes têm sido conduzidos para 

avaliar a eficácia do filtro prensa no aumento 
tanto da vida útil do Palmital, entre os quais 
da segurança do novo resíduo formado. 
Pretende-se instalar e operar este novo filtro 
até 2017. Foram executados dois testes piloto 
entre outubro de 2012 e abril de 2013 para 
avaliar a desempenho do equipamento, suas 
especificações para dimensionamento e pro-
duzir resíduo filtrado para avaliação geotéc-
nica. O resultado foi a separação do resíduo 
em duas frações e a redução no volume de 
resíduo em 25%, a redução do volume de 

Rejeito seco amplia vida útil 
da barragem de Palmital  

por 27 anos
Projetos da Votorantim Metais na planta de Alumínio podem resultar em ganhos  

de até R$ 50 milhões ao ano

líquidos no resíduo em 42% e aumento da 
recuperação em 80% da soda cáustica (atu-
almente o terceiro maior custo da refinaria da 
CBA). Trata-se ainda de uma abatimento do 
passivo ambiental da empresa. 

Após a produção deste resíduo compacto, 
foi necessária uma avaliação da disposição 
do mesmo, além de sua manuseabilidade 
e caracterização geotécnica. Esse método 
já garante uma compressão natural do resí-
duo. Adicionalmente, também foi realizado 
um teste de compactação que produziu um 
resíduo ainda mais denso, cujos resultados 
comprovaram a viabilidade do projeto, que 
pode aumentar a vida útil do Palmital em até 
25 anos caso haja a retirada da água da bar-
ragem. Os ganhos pela recuperação de soda 
cáustica de alumina são calculados em R$ 
24 milhões ao ano, além da postergação de 
um investimento de R$ 300 milhões em uma 
nova barragem.

O lançamento do resíduo era realizado si-
multaneamente em vários pontos do Palmi-
tal, o que resultava num lento processo de 

secagem, com baixa concentração de sóli-
dos. Em setembro de 2013, um teste foi con-
duzido, direcionando todo o lançamento para 
apenas um ponto, para que as outras áreas 
passassem por períodos mais longos de ex-
posição ao ambiente. Como resultado, houve 
um aceleramento do processo de secagem, 
atingindo a máxima concentração de sólidos 
permitida para a técnica do Wet Disposal. 
Desde então, o lançamento tem sido feito em 
apenas um ponto da barragem por vez, de 
forma a permitir que outras áreas compactem 
mais, proporcionando maior volume disponí-
vel no Palmital.

Já a batimetria, realizada em 2012, indicou a 
existência de 2.000.000 m³ de água sobrena-
dante do Palmital. Inicialmente, foi realizada 
uma caracterização dessa água, indicando 
concentrações baixas de fluoreto de sódio, 
cloreto de sódio, sulfato de sódio e oxalato de 
sódio (de 0,4 a 0,6 g/L). Foi também consta-
tado 30 g/L de total alcalino e 8 g/L de alumi-
na. Dessa forma, considerando os preços de 
alumina e soda cáustica, essa água estoca R$ 
57 milhões em insumo e produto da refinaria.

A partir desta análise, os estudiosos con-
cluíram que a melhor opção de uso da água 
é empregá-la no próprio processo produtivo, 
de forma a também aproveitar a soda cáustica 
e alumina presentes. O foco inicial foi empre-
gar a água, sem tratamento, nos processos de 

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Aumento da vida útil do Palmital”.
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hidratação da cal e diluição de floculante. As 
principais limitações para esta utilização são 
o possível acúmulo de impurezas no licor da 
planta e a eficiência da água do Palmital em 
relação à água industrial nas reações de hi-
dratação de cal e abertura de floculante.

A fim de acompanhar as impurezas do licor 
e da água da barragem, foi instalado um cro-
matógrafo para acompanhamento da concen-
tração de oxalato, que, assim como fluoreto, 
sulfeto e cloreto e sódio, é medido periodi-
camente em vários fluxos da refinaria para 
acompanhar a possibilidade de acúmulo. Já 
para determinar qual a concentração máxima 
de oxalato no licor da fábrica, foi realizado um 
teste de concentração crítica do composto. 
Também foi criado um simulador de balanço 
de orgânicos para prever a concentração de 
oxalato após a introdução da água da barra-
gem da refinaria. Observou-se que essa água 
pode ser empregada por longos períodos 
antes de atingir o valor encontrado em labo-
ratório a partir do qual o oxalato precipitaria, 
contaminando o produto final.

Foram executados testes com o floculante 
utilizado nos espessadores, que é diluído 
duas vezes, para verificar a eficiência da água 
do Palmital na abertura de floculante. O re-
sultado final mostrou uma ótima velocidade 
de decantação do resíduo quando a água 
industrial é utilizada na primeira diluição do 
floculante e a água do Palmital na segunda 
diluição. Em comparação com a água indus-
trial, utilizada anteriormente, a velocidade de 
decantação é 76% mais rápida.  Determinou-
-se então que a água do Palmital seria em-
pregada em substituição à industrial apenas 
na segunda diluição.

Após esse extensivo estudo, foram feitas 
alterações na malha de controle e nas tubu-
lações para permitir a entrada da água do 
Palmital em substituição à água industrial, 
tanto na hidratação da cal como na segunda 
diluição de floculante.

Os ganhos tangíveis podem ser calculados 
por m³ de água introduzida na planta. O ga-
nho calculado para o rendimento de bauxita 
é de R$4,80 por m³ de água do Palmital, 
implicando em uma menor alimentação de 
bauxita para garantir a mesma produção, ou 
seja, menos sílica reativa será introduzida 
no processo. Sem essa introdução, haverá 
uma economia de R$1,02/m³ inserido. Além 
disso, o aproveitamento da soda presente na 
água do lago leva a um ganho de R$19,50/
m³. Por fim, dos 2.000.000m³ de água do 
Palmital, existem 600.000m³ de soda cáusti-
ca, ou seja, há 140.000m³ de água industrial. 
Como cada metro cúbico de água industrial 

custa R$ 0,70, o ganho fica R$ 0,48/m³.
Para os autores, o projeto foi bem sucedido 

ao utilizar mínimos recursos financeiros e se 
apoiar no conhecimento dos colaboradores 
da fábrica em todas as esferas (tática, estra-
tégica e operacional) para associar ganhos 
de sustentabilidade e eficiência, reduzindo 
o passivo ambiental e reutilizando recursos, 
inclusive hídricos. 

Dois outros projetos para reduzir a produ-
ção de resíduo se destacam. No “Trim Liqu-
or”, adiciona-se uma fração de soda fraca em 
um fluxo com alta concentração de alumina 
para reduzir a supersaturação desta e impedir 
que sua precipitação ocorra junto com o resí-
duo de bauxita. Desde sua instalação, a con-
centração de alumina no resíduo de bauxita 
caiu de 7,8% para 5,8%, resultando em uma 
redução de produção de 20.200 toneladas 
de resíduo por ano, das quais 17.600 foram 
convertidas em produto alumina e 2.600 rea-
proveitadas como soda que seria descartada 
por arraste na alumina do resíduo. O ganho 
dessa iniciativa foi de R$ 14 milhões desde 
sua implementação. 

No “Circuito Fechado Moagem”, pasta de 
bauxita e soda cáustica entram em contato 
em digestores sob alta pressão e tempera-
tura para a solubilização da alumina contida 
no minério. Como as partículas de bauxita 
devem ter um tamanho (granulometria) e um 

tempo de residência adequados para a reação, 
dois testes foram realizados, um em planta 
(com sulfato de bário como traçador para es-
tudar a distribuição do tempo de residência 
dentro dos reatores) e outro em laboratório 
(que comparou a eficiência de reação para 
diferentes faixas granulométricas e tempos 
de residência). Ainda em desenvolvimento, 
esse projeto prevê a instalação de peneiras 
do tipo DSM (Dutch State Mines) na saída do 
moinho de barra-bolas existente na refinaria, 
de forma a garantir a granulometria da pasta 
enviada à digestão. Somados os ganhos da 
recuperação de bauxita e de soda, estimativas 
indicam que o projeto economizará R$ 2,8 
milhões anualmente.

Todos os projetos indicados poderiam au-
mentar a vida útil do Palmital em mais de 
27 anos e ganhos de até R$ 50 milhões ao 
ano. Isso representaria maior segurança na 
operação da barragem, uma vez que o maior 
risco está em sua fração líquida, de altíssima 
alcalinidade, e reduziriam a produção especí-
fica de resíduo da planta. A disposição a seco 
garantiria a maior segurança da população 
de alumínio e do solo e águas subterrâneas 
locais e ainda proporcionaria uma reabilita-
ção mais segura e simples da área para seu 
descomissionamento. Houve ganho ambien-
tal com a redução do consumo específico de 
soda cáustica, gás natural e bauxita.

Conheça os autores do projeto
Alexandre de Freitas - Graduado em Engenharia Química pela Uni-

versidade Federal de São Carlos, é atualmente Estagiário em Tecnologia de 
Bauxita & Alumina da fábrica da Votorantim Metais – CBA.

Júlia Meira - Formada em Engenheira Química pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, é atualmente Estagiário 
em Tecnologia de Bauxita & Alumina da fábrica da Votorantim 
Metais – CBA.

Rodrigo Moreno - Bacharel em Química pelo Instituto 
Manchester Paulista de Ensino Superior, ocupa o cargo de 
Consultor Químico na Tecnologia de Bauxita & Alumina da 
fábrica da Votorantim Metais – CBA.

Eduardo Escobar - Bacharel e mestre em Química 
pela Universidade Estadual de Campinas e MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, trabalha como 
Consultor Químico na Tecnologia de Bauxita & Alumina da 
fábrica da Votorantim Metais – CBA.

Roberto Seno - Graduado em Engenheira Química pela 
Universidade Federal de São Carlos, atua como Gerente na 
Tecnologia de Bauxita & Alumina da fábrica da Votorantim 
Metais – CBA.

Thiago Franco - Formou-se Engenheiro Químico pela 
Universidade de São Paulo. Trabalha como Engenheiro de 
Processo na Tecnologia de Bauxita & Alumina da fábrica da 
Votorantim Metais – CBA.

Roberto Seno  - Gerente na Tecnologia de Bauxita & Alu-
mina da VM-CBA. Engenheiro químico pela Universidade Federal de São Carlos.
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O óleo diesel é utilizado em larga 
escala por caminhões e um dos 
itens mais importantes no custo 

da operação desse tipo de transporte, que é 
amplamente utilizado no setor. Com o obje-
tivo de comparar o consumo de óleo diesel, 
produtividade efetiva e tempos de ciclo ope-
racionais nas duas rotas principais da mina 
Casa de Pedra, pertencente à Companhia 
Siderúrgica Nacional, o trabalho “Análise 
comparativa das frotas de transporte pe-
sado na Mina Casa de Pedra” foi um dos 
vencedores do 16º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da 
revista Minérios & Minerales.

De autoria dos engenheiros Walter Schmi-
dt Felsch Junior, Edmo da Cunha Rodova-
lho, Bruno Prado Meireles e Adilson Curi, 
o estudo de caso comparou o transporte de 
material na ascendente com deslocamento 
vazio na descendente e transporte de ma-
terial na descendente com deslocamento 
vazio na ascendente na mina de ferro mais 
antiga em operação no país, localizada em 
Congonhas, município da região metropo-
litana de Belo Horizonte.

O método de lavra da Casa de Pedra é de 
bancadas a céu aberto, com remoção do 
material estéril, perfuração, desmonte, carga 
e transporte do minério. A lavra é realizada 
de forma descendente, em níveis horizon-
tais, em bancadas de 13m de altura e ber-
mas de 8m de largura. Os ângulos de talude 
variam entre 36 e 45°, conforme a litologia e 
os parâmetros geotécnicos pertinentes.

O minério extraído possui três destinos: 
estoques de ROM (minério bruto), pilhas 
de “minério de oportunidade” (área de em-
pilhamento de itabiritos com baixo teor de 
ferro que podem ser processados mediante 
aumento da capacidade de processamento 
deste tipo de material da planta de benefi-
ciamento) e britagem primária. São utiliza-
dos dois britadores primários, sendo um 
britador cônico e outro de mandíbulas. O 
estéril removido é destinado para a o de-
pósito controlado de estéril. Também são 
realizadas operações de serviços auxiliares 
(dump) que são materiais utilizados para 
manutenção, revestimento de acessos e for-
mações de leiras.

Caminhões mecânicos x elétricos
A Mina Casa de Pedra identificou os trajetos mais produtivos para os dois tipos de caminhão 

de mineração e reduziu o consumo de combustível

A Casa de Pedra utiliza o sistema conven-
cional de transporte de minério e estéril atra-
vés de caminhões, mas os caminhões fora 
de estrada dessa mina são afetados por vá-
rias alternativas de perfil de transporte, o que 

influencia diretamente o seu desempenho. 
O corpo Principal e o corpo Oeste da mina 
possuem um perfil de transporte no qual 
os caminhões necessitam trafegar carrega-
dos em perfil ascendente e vazios no perfil 
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Conheça os autores do projeto
Walter Schmidt Felsch Junior - Possui graduação em Engenha-

ria de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP - 2006). Mestre 
em Engenharia Mineral pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia 
Mineral da Universidade Federal de ouro Preto(PPGEM - UFOP). 

Tem experiência na área de mineração, com ênfase em Lavra de Mina a Céu 
Aberto, atuando principalmente nas seguintes áreas: controle de tráfego de 
mina, produção de minério de ferro; pesquisa e lavra de rochas ornamentais. 
Atualmente é administrador do sistema de despacho eletrônico (produção e 
infraestrutura) da mina Casa de Pedra (CSN).

Bruno Prado Meireles - Graduou-se como Engenheiro de Minas 
pela Escola de Minas de Ouro Preto e tem pós-graduação MBA em Ges-
tão Industrial pela FGV/Consórcio Mínero-Metalurgico. É hoje . Atualmente 
trabalha como gerente de Planejamento de Lavra das minas da Companhia 

Siderúrgica Nacional.
Edmo da Cunha Rodovalho - Possui graduação 

em Engenharia de Minas e mestrado em Engenharia Mine-
ral pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atualmente é 
professor na Universidade Federal de Alfenas, onde atua nas 
áreas de operação, planejamento, geoestatística, simulação e modelamento 
matemático aplicados à mineração.

Adilson Curi - Tem pós-doutorado pela Université La-
val, doutorado em Engenharia de Minas pela Universidade 
Técnica de Lisboa e mestrado em Tecnologia Mineral pela 

Univesidade Federal de Minas Gerais. É professor associado da Universidade 
Federal de Ouro Preto e pesquisador do CNPQ desde 2004.

Superfície topográfica destacando 
os perfis de transporte
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descendente, pois suas frentes de lavra em 
operação situam-se em cotas mais baixas e 
as cavas já estão em um estágio de desen-
volvimento avançado. Já no corpo Norte e 
Serra do Mascate, as cotas das frentes de 
lavra são superiores às cotas das pilhas de 
estéril, estoques e britagem primária; logo, 
os caminhões trafegam predominantemente 
carregados no perfil descendente e vazios 
no perfil ascendente.

A mina utiliza dois tipos de frotas de equi-
pamentos de transporte - um com sistema 
de tração mecânico e outro com sistema de 
tração diesel-elétrico. Basicamente, as rotas 
de transporte são para uma cota inferior 
com deslocamento vazio na ascendente ou 
uma cota superior com deslocamento vazio 
na descendente. Os autores do trabalho rea-
lizaram vários testes para verificar a tendên-
cia de cada uma das frotas de transporte nas 
rotas disponíveis, onde foi possível identifi-
car as diferenças, as vantagens e desvanta-
gens de cada frota de transporte nos perfis 
de transporte analisados.

Na primeira fase do teste (com transporte 
de material para uma cota inferior), o equi-
pamento utilizado para carregamento foi 
uma escavadeira Komatsu PC5500 (EX44), 
localizada no Corpo Norte da Mina, com 

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Análise comparativa das frotas de transporte 

pesado na Mina Casa de Pedra”.

elevação de 1445m. O destino do material 
escavado foi o britador, que tem uma cota 
de 1210m. A distância média do trajeto foi 
calculada em 5,5km . Já para a segunda 
fase do teste (com transporte para um nível 
superior), o equipamento usado para car-
regamento foi uma escavadeira Komatsu 
PC5500 (EX44) localizada no banco com 
elevação de 1220m. O destino foi o depósi-
to controlado de estéril, que possui cota de 
1365m. Estimou-se o deslocamento médio 
dos caminhões em 4km.

Segundo os autores do projeto, foi funda-
mental envolver o despacho eletrônico de 
caminhões para expandir os resultados do 
teste a todos os equipamentos, já que foi 
possível através do sistema tornar a aloca-
ção por perfil uma tarefa sistemática. A tarefa 
do técnico de sala de controle foi inserir al-
gumas configurações no sistema de despa-
cho que priorizavam os ciclos das frotas de 
transporte nos fluxos ótimos de acordo com 
os resultados dos testes. Todos os técnicos 
passaram por um treinamento específico 
para este trabalho.

De acordo com os testes específicos re-
alizadas na mina (primeira fase e segunda 
fase), os autores concluíram que a frota que 
utiliza sistema de tração mecânico é mais 

produtiva e consome menos combustível 
transportando material para uma cota infe-
rior, ou seja, se deslocando carregado em 
perfil descendente. Já a frota que utiliza sis-
tema de tração diesel-elétrico é mais eco-
nômica e produtiva transportando material 
para uma cota superior, ou seja, se deslo-
cando carregado em perfil ascendente.

Verificou-se uma redução de 5,9% no 
consumo de óleo diesel para os equipa-
mentos da frota mecânica e 6,4% para os 
equipamentos da frota diesel elétrica. No 
total, foram economizados 134.769 litros de 
óleo diesel em três meses de testes, o que 
ainda representa um expressivo ganho am-
biental. Os autores pretendem realizar novos 
estudos para avaliar o comportamento do 
consumo específico de diesel frente ao tem-
po de operação dos equipamentos e realizar 
avaliações permanentes da relação entre os 
diferentes perfis de transporte e o consumo 
específico das frotas.

A Votorantim Cimentos foi uma das 
vencedoras do 16º Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-

-metalúrgica Brasileira com o trabalho 
“Reativação da mina Placa e otimização 
de processos geram economia de R$ 8,2 
milhões em 2013 no processo de fabri-
cação de cimento Portland”. O trabalho 
é de autoria do gerente de Mineração na 
unidade Santa Helena (SP), Juliano Kus-
ter, com o auxílio da equipe composta por 
Sérgio Brito, engenheiro de Planejamen-
to, Roberto Nakamura e Amadeu Dotti, 

Retomada da lavra na mina de 
Placa substituiu a produção 

subterrânea de Baltar
Custos com a fabricação de cimento Portland foram otimizados com o uso de minério de baixo teor  

e menor custo de movimentaçao

geólogos, Antonio Veiga, Michel Fiuza, 
Luiz Renato e Adriano Arcanjo, chefes de 
Mineração da unidade, Noel Ferreira, en-
genheiro Civil e Carlos Ayres Magalhães, 
gerente da unidade.

A mina de Placa estava paralisada há 30 
anos até ser reativada em 2013, uma ini-
ciativa fundamental para a produtividade 
dessa unidade industrial no ano vigente. 
O processo estruturado foi acompanhado 
pela alta administração da empresa devi-
do a sua importância, pois era vital para 
se atingir o cash cost do calcário.

Antes de se retomar a lavra dessa mina, 
o minério que abastecia a fábrica era pro-
veniente da unidade de Ponte Alta, situa-
da a 19 km de Santa Helena. O custo de 
transporte era elevado e a granulometria 
incompatível para moagem, sendo neces-
sário o retrabalho de britagem.

O trabalho desenvolvido teve como 
foco reduzir o custo de movimentação 
decorrente da distância da mina de Pon-
te Alta até a unidade de Santa Helena e, 
por consequência, outros três pontos 
merecem registro: produção de calcário 
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aproveitando-se minério de baixo teor; 
compensação do custo da lavra subter-
rânea pelo uso do minério de Placa; e a 
movimentação otimizada e formação de 
blend dentro da própria mina, dispensan-
do a necessidade  de depósitos para con-

seguir manter a qualidade exigida para o 
processo subsequente.

Em relação à produção de calcário apro-
veitando-se minério de baixo teor, na uni-
dade existe um depósito com aproximada-
mente 3 milhões t nessa especificação, e foi 

Conheça os autores do projeto
Juliano Kuster - Engenheiro de Minas, graduado na Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), e pós-graduado em Gestão Ambiental pela Pitágoras, em Belo Horizonte (MG), atualmente é 
gerente de Mineração na unidade Santa Helena.

Michel Fiuza de Almeida - Técnico em Mineração, formado na Escola Técnica Dr. Demé-
trio Azevedo Jr., em Itapeva (SP), atualmente é chefe de Mineração da Mina da Placa e Vila Olímpia, 
na unidade de Santa Helena.

Adriano Arcanjo de Melo - Técnico em Mineração é formado na Escola Técnica Dr. De-
métrio Azevedo Jr, em Itapeva (SP), atualmente é chefe de Mineração da Lavra Subterrânea de Baltar, 
na unidade de Santa Helena.

 Amadeu Dotti - Geólogo, graduado pela Universidade de São Paulo (USP), atualmente é 
geólogo da Lavra Subterrânea e Céu aberto das unidades de Salto e Santa Helena.

Antonio de Paula Veiga - Técnico em Mineração, formado na Escola Técnica Dr. Demétrio 
Azevedo Jr. em Itapeva (SP) e graduado em Gestão Ambiental na Universidade de Sorocaba (UNISO), 
atualmente é assessor Técnico em Mineração da unidade de Santa Helena.

Roberto Tadanobu Nakamura - Geólogo, graduado na Universidade de São Paulo 
(USP), atualmente é consultor de Mineração da Votorantim Cimentos das unidades de Salto de Pira-
pora e Santa Helena. 

Sérgio Fernando de Brito - Engenheiro Civil, graduado na Faculdade Nove de Julho 
(UNINOVE), atualmente é engenheiro de Planejamento de Lavra das unidades de Salto de Pirapora 
e Santa Helena.

Noel Ferreira Leme - Engenheiro Civil, graduado na Faculdade de Engenharia de Sorocaba 
(FACENS), atualmente é topógrafo de Lavra Subterrânea e Céu Aberto da unidade de Santa Helena.

Luiz Renato da Silva - Técnico em Mineração, formado na Escola Vital Brasil, em Belo 
Horizonte e graduado em Administração de Empresas na Faculdade Anhanguera (MS), atualmente é 
chefe de Britagem da unidade de Santa Helena.

Carlos Alberto Ayres Magalhaes - Engenheiro Químico, graduado na Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), atualmente é gerente da unidade de Santa Helena.

Eduardo Fregnani - Tecnólogo em Processos Industriais – Eletro Mecânica, graduado na 
Universidade do Sul de Santa Catarina, atualmente é chefe de Manutenção da Oficina de Máquinas e 
Veículos da unidade de Santa Helena.

Maria Fernanda - Graduanda em Engenharia Ambiental, na Universidade de Sorocaba UNI-
SO, atualmente Controler da Mineração da unidade de Santa Helena.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Reativação da mina Placa e otimização de 
processos geram economia de R$ 8,2 milhões 
em 2013 no processo de fabricação de cimento 

Portland”.

com esse volume que se iniciou seu uso na 
fabricação de farinha no processo de pro-
dução de cimento. No ano de 2013 foram 
utilizados 244.626 t desse minério e como 
o custo de lavra já havia sido absorvido ao 
longo dos 30 anos anteriores, ele entrou no 
processo com custo zero, contabilizando-se 
somente o valor de movimentação, resultan-
do numa economia de  R$1.548.483,00.

Na etapa da movimentação, houve uma 
economia de R$ 948.545 com o blend rea-
lizado dentro da mina, evitando a deposição 
de material para posterior utilização, pois, 
da maneira como era realizada, o minério 
proveniente da mina era estocado para de-
pois seguir para a britagem primária.

Devido à complexidade na operação da 
mina subterrânea, foi priorizada a utili-
zação do minério da mina de Placa em 
substituição ao de Baltar. Com a estraté-
gia da empresa, a diferença no custo foi 
de R$ 921.819, para o mesmo volume de 
minério extraído, sem considerar a brita-
gem para ficar na mesma base de cálculo.

Levando em consideração os resultados, 
é possível afirmar que o trabalho foi bem 
sucedido e a empresa gerou economia 
de R$ 8,2 milhões no ano de 2013 - isso 
considerando somente no que consta ao 
segundo semestre, quando de fato a mina 
de Placa retomou a produção. Esses valo-
res já estão validados pela controladoria 
da Votorantim Cimentos, e foi descontado 
desse montante o capex para a remoção 
do estéril, no valor de R$ 2,3milhões.

Outro ponto importante foi que a mina 
terá vida útil de 10 anos após a libera-
ção da licença de supressão do lado sul, 
conside rando-se o mesmo volume de 
produção anual.

Mina Placa após da Reativação

Juliano Kuster e equipe da Votorantim Cimentos

Mina Placa antes da Reativação
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A Vale foi laureada com o 16º Prêmio 
de Excelência da Indústria Minero-
-metalúrgica Brasileira com o tra-

balho “Utilização de critérios geoestatísticos 
para comparação de malha de sondagem 
visando à maximização da quantidade de 
recursos minerais”, de autoria dos geólogos 
Cid Gonçalves Monteiro Filho e Evandro Ma-
chado Cunha Filho e do especialista Geoes-
tatístico Diniz Tamantini Ribeiro.

O trabalho apresenta o estudo de definição 
das malhas de sondagens ideais para os 35 
depósitos de minério de ferro da Vale, lo-
calizados nos estados do Pará, Minas Ge-
rais, Mato Grosso do Sul e, ainda, para o 
depósito de Zogotá localizado na Guiné no 
continente Africano.

A proposta foi avaliar as malhas de sonda-
gem de projetos e minas de ferro já existentes 
para definição de malhas “ótimas” a serem 
aplicadas em pesquisas futuras. Essa avalia-
ção foi feita por meio de estudo geoestatístico 
e o parâmetro de risco escolhido foi a classe 
do recurso usada nas avaliações na área de 
depósitos de ferrosos da Vale. Utilizou-se o 
método de classificação de recursos deno-
minado Índice de Risco (IR), que é baseado 
em Krigagem da Indicatriz e foi adotado como 
padrão na avaliação de depósitos e minas de 
ferro pela Gerência de Recursos Minerais 
Ferrosos, a partir de 2007.

Foram criadas malhas regulares de sonda-
gem “virtuais” com espaçamentos diversos, 
em depósitos ou minas do Quadrilátero Ferrí-
fero, da Província de Carajás, Mineração Co-
rumbaense e Zogotá (Guiné), cujos variogra-
mas haviam sido definidos por amostragem 
prévia, e feita krigagem em branco da indicatriz 
de “minério”, variável associada à continuida-
de geológica, para classificação dos recursos.

Avaliou-se a influência da variação da 
malha de sondagem na classificação dos 
recursos geológicos para os 35 depósitos e/
ou minas da Vale. São elas: MCR; Abóboras; 
Capão Xavier; Capitão do Mato; Córrego do 
Feijão; Galinheiro; Jangada; João Pereira; 
Mar Azul; Sapecado; Segredo; Tamanduá; Tu-
taméia; N1; N4E; N4W; N5; Serra Leste; Serra 
Sul; Água Limpa; Alegria; Apolo Norte; Apolo 

Estudos geotécnicos podem gerar 
economia de R$ 2,5 bilhões 

Definição de malhas “ótimas” em 36 depósitos da Vale

Sul; Bau; Brucutu; Capanema; Conceição; 
Conta História; Dois Irmãos; Fábrica Nova; 
Fazendão; Minas do Meio; Morro Agudo; 
Serpentina e Zogotá.

O trabalho fez parte de um projeto mais am-
plo de pesquisa e desenvolvimento do Depar-
tamento de Planejamento e Desenvolvimento 
de Ferrosos para reduzir custos com pesquisa 

(sondagem) e amostragem em depósitos de 
ferro. Seu principal objetivo é definir qual ma-
lha de sondagem se associa preferencialmente 
às classes de recursos medidos e indicados 
para diferentes tipos de depósitos de ferro, 
tendo por base o método padrão utilizado na 
classificação de recursos minerais.

Outro objetivo é comparar as malhas óti-

Conheça os autores do projeto
Cid Gonçalves Monteiro Filho - Gerência de Recursos Minerais 

Ferrosos da Vale. Bacharelado em Geologia pela Universidade do Estado do 
Ceará (UFC), especialista em Sistema Mínero-Metalúrgicos pela Universi-
dade Federal de Ouro Preto (UFOP) e especialista em Geoestatística CFSG 
(Cycle de Formation Spécialisée en Géostatistique) pela École Nationale Su-
périeure des Mines de Paris. Atualmente trabalha na área Longo Prazo, em 
atividades de modelagem geológica e geoestatística.

Diniz Tamantini Ribeiro - Especialista Geoestatístico 
da Gerência de Recursos e Reservas Minerais Ferrosos da Vale. 

Geólogo formado pela UnB, especialista em Geoestatística pela École Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, doutor em Geologia pela UFRJ e especialista 
em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Atualmente trabalha como 
especialista em geoestatística na Vale e coordena trabalhos de avaliação de re-

cursos minerais ferrosos da empresa.
Evandro Machado Cunha Filho - Gerência de 

Recursos Minerais Ferrosos da Vale. Bacharelado e Mestrado 
em Geologia pela Universidade de Brasília (UnB), e especialista em Geoes-
tatística CFSG (Cycle de Formation Spécialisée en Géostatistique) pela École 
Nationale Supérieure des Mines de Paris. Atualmente trabalha na área Longo 
Prazo, em atividades de modelagem geológica e geoestatística.

Gráfico comparativo da Mina 28 dos resultados obtidos com as simulações  
de diversas malhas virtuais e a existente
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mas resultantes desse estudo com aquelas 
praticadas tradicionalmente na Vale e apontar 
as áreas onde há potencial para redução de 
custos com sondagem em função das ca-
racterísticas intrínsecas da geologia local de 
cada área.

De maneira sucinta, as principais etapas de-
senvolvidas durante a execução do projeto são 
as seguintes: Definição e criação de malhas de 
sondagem regulares cortando todo o corpo de 
minério interpretado e zona de borda não mi-
neralizada ou de baixo teor; classificação das 
amostras virtuais em indicatrizes de minério de 
acordo com a interpretação geológica do mo-
delo (na zona de minério a indicatriz foi igual 
a 1 e, na zona de estéril ou mineralizada de 
baixo teor, a indicatriz foi igual a 0); Krigagem 
da indicatriz “virtual” do modelo geológico in-
terpretado com o variograma utilizado na clas-
sificação oficial do recurso: tipos associados 
à formação ferrífera; cálculo das proporções 
de classes de recursos classificados como 
medido, indicado e inferido, de acordo com 
o método de classificação oficial aplicado na 
empresa, para cada malha virtual; construção 
de gráficos comparando malhas de sondagem 
x proporção de classes de recursos; escolha da 
malha que atenda às premissas básicas do es-
tudo, bem como sua respectiva programação.

Obedecendo as premissas no início do es-
tudo, propõe-se que as malhas de sondagem 
para a classificação dos recursos em medi-
dos e indicados, com a adoção das malhas 
escolhidas como “ótimas”, pode-se alcançar 
uma redução de custos significativos com 
sondagens, em relação à malha tradicional de 
100 m por 100 m. 

Observou-se que para cinco depósitos, hou-
ve necessidade de adensamento de malha, 
enquanto que para outros oito depósitos, a 
malha padrão atendeu aos critérios estabeleci-
dos como premissas nesse estudo. Em vinte e 
dois depósitos houve redução na metragem de 
sondagem com malhas mais abertas.

A redução de metragem de sondagem de 
longo prazo pode chegar a mais de três mi-
lhões de metros, resultando assim em uma 
economia superior a R$ 2,5 bilhões, sem 
considerar a redução de outros custos como 
amostragem, descrição e análises. Esse valor 
é absoluto, pois não leva em conta o VPL (Va-
lor Presente Líquido). 

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Utilização de critérios geoestatísticos para 
comparação de malha de sondagem visando 
à maximização da quantidade de recursos 

minerais”.
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Para elevar os atuais níveis de re-
cuperação de ouro, a Kinross 
Brasil Mineração vem estudando 

ao longo dos anos diferentes tecnologias 
que permitam aumentar a eficiência do 
seu processo produtivo. O trabalho “Uso 
de flotação em cascata para tratamento de 
rejeitos”, que tem o intuito de elevar os 
níveis de recuperação de ouro, foi um dos 
vencedores do 16º Prêmio de Excelência 
da Indústria Minero-metalúrgica Brasilei-
ra. O projeto é de autoria do Gerente de 
Desenvolvimento Tecnológico, Getúlio 
Gomes de Oliveira Júnior, do Especialista 
de Processos, Alair Agripino de Jesus, do 
Gerente Sênior de Processos e Manuten-
ção Industrial, Rodrigo Barsante Gomi-
des, do Gerente Geral da AJG Engenharia, 
Antonio Jara e do Gerente Técnico desta 
empresa, Luis Grünewald. 

A mineradora está localizada em Paracatu 
(MG) e possui duas plantas, sendo uma 
com capacidade de 20 MTPA (denomina-
da Planta 1) e outra com capacidade de 41 
MTPA (Planta 2). Em 2013 foram produzi-
das por volta de 500.000oz de ouro através 
do beneficiamento de 56 Mton. O processo 
consiste basicamente em um circuito de 
britagem, moagem, ciclonagem, flotação 
convencional e lixiviação. Entre as propos-
tas de aumento de eficiência foi avaliado o 
uso de flotação em cascata para processa-
mento do rejeito final.

A flotação em cascata consiste no uso 
do gradiente natural entre a descarga do 
rejeito proveniente da flotação convencio-
nal até a sua disposição final em barragem; 
promove-se a aeração através de caixas de 
passagem da polpa de um ponto a outro da 
descarga de rejeito. Ela consiste numa ma-
neira barata de se promover a recuperação 
de um rejeito já flotado. Utiliza-se a oportu-
nidade que uma polpa tem de ser transpor-
tada de um ponto para outro por gravidade, 
promovendo-se a aeração da polpa e a re-
tirada de uma espuma carregada.

O circuito pode ser dividido em três tre-
chos, sendo que o primeiro transporta a 
polpa, o segundo gera a espumação num 

Flotação em cascata  
para recuperar ouro

Projeto piloto evoluiu para estudos de planta industrial

rebaixamento de nível através de furos 
afunilados e o terceiro permite, durante o 
transporte, que a espuma se forme. Nesse 
terceiro trecho colocam-se desviadores 
de espuma que no final a descarrega em 
uma calha que a desvia até uma calha la-
teral de concentrado, que acompanha a 
calha maior de rejeito.

O processo de flotação da KBM consiste 
em tratar o overflow do ciclone que classi-
fica o produto da moagem e o underflow 
retornar para os moinhos como carga 
circulante. O overflow (80% - 106 µm) 
alimenta as células de desbastadoras (rou-
gher). O produto flotado obtido é repro-
cessado no circuito cleaner.  O não flotado 
desta unidade constitui o rejeito final. Cer-
ca de 100% do rejeito da flotação segue 
diretamente para a barragem de rejeitos.

O teor médio do minério lavrado a cada 
ano vem caindo ao longo do tempo, ten-
dendo a estabilizar-se em torno de 0,400 
g/t nos próximos anos. Isto faz com que 
a empresa trabalhe com o menor teor do 
mundo por tonelada lavrada. 

O uso de flotação em cascata é comum 
em algumas minas no Chile, de modo que 
foram feitos contatos com uma empresa 
chilena (AJG) que projetou um circuito 
piloto (em três módulos de cascatas) para 
tratamento de 1.000 m³/h de polpa pro-
veniente do rejeito de flotação. O sistema 
foi operado no período de 22/08/2013 a 
04/10/2013, sendo supervisionados pela 
equipe de desenvolvimento tecnológico 
da KBM e AJG.

Com a campanha dos testes foram ob-
tidos resultados metalúrgicos que per-
mitiram alcançar o fluxo de projeto de 
aproximadamente 1.000 m3/h e a recupe-
ração de 6,8% de Au presente no rejeito e 
0,54% de recuperação mássica (conside-
rando apenas 03 cascatas).   

Os resultados alcançados permitiram 
projetar um circuito industrial de flota-
ção em cascata consistindo de quatro 
linhas paralelas com dez módulos cada 
e capacidade de 3.000m³/h cada. A recu-
peração metalurgica projetada será maior 
que 15%. Os testes indicaram que grande 

Desviadores de espuma 
para descarrega na calha 
de concentrado

Flotação em cascata piloto
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Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Uso de flotação em cascata para tratamento de 

rejeitos”. 

Conheça os autores do projeto 
Getúlio Gomes de Oliveira Júnior - Gerente de Desenvolvimento Tecnológico
Alair Agripino de Jesus - Especialista de Processos 
Rodrigo Barsante Gomides - Gerente Sênior de Processos e Manutenção Industrial
Antonio Jara - Gerente Geral AJG Engenharia
Luis Grünewald - Gerente Técnico AJG Engenharia

parte do ouro recuperado pelas cascatas 
se encontrava na fração fina abaixo de 38 
micro, que normalmente não é recupera-
da via processos convencionais de flota-
ção (flotação em tanques).

Os parâmetros utilizados para avaliação 
da implantação industrial do projeto de 
flotação em cascata foram a recuperação 
de massa e recuperação metalúrgica; 
tomando-se como base os dados gerados 
na atual planta industrial de concentra-
ção. A seguir tem-se a avaliação econô-
mica para a implantação do projeto.

Considerando uma recuperação final de 
80%, já que o concentrado gerado pela 
cascata deverá passar por um processo 
de enriquecimento para posterior proces-
samento na etapa de lixiviação, a produ-
ção anual estimada será de 270 kg Au. 
Esta margem de ganho pode ser aumen-
tada conforme otimização do circuito de 
flotação em cascata e a planta de limpeza.

O uso de flotação em cascata tem se 
mostrado uma alternativa viável para tra-
tamento de rejeitos em algumas minas já 
em operação no Chile. Os testes realiza-

dos com amostras do rejeito de flotação 
da planta de benefiamento de Paracatu 
mostraram que é possivel aumentar a re-
cuperação de ouro utilizando-se cascatas. 
Está em andamento a validação de um 
projeto básico para levamento de custos, 
assim como novos testes para aumentar o 
volume de dados deste tipo de operação.

Da esq. para a dir.: Getúlio Gomes, Alair Jesus, Rodrigo Gomides 
e Luis Grunewald
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A Anglo American Fosfato Brasil, 
que extrai nióbio na mina Boa Vis-
ta, em Catalão (GO), foi uma das 

laureadas no 16º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira 
com o trabalho “Recuperação de nióbio 
contido no Under Flow do ciclone primeira 
classificação da planta Tailings”. É da au-
toria de Joselito Dásio da Silva, gerente de 
Operações de Nióbio, Pauliano Cruz, co-
ordenador de Produção, Daniel Gonçalves, 
coordenador de Produção, Kleber Macedo, 
engenheiro de Processos, e do Grupo de 
Melhoria NbUSTER, criado e implantado 
em 2012 para melhorar os índices de recu-
peração de minério na planta Tailings.

A Anglo American Fosfato Brasil é uma 
empresa de mineração e produtos quí-
micos fosfatados, onde seu bem mineral 
alvo é a apatita, porém dados de pesquisa 
mineral e operacionais mostraram a pre-
sença constante do mineral pirocloro, com 
teores médios de alimentação do processo 
de concentração de apatita de 0,28 % de 
Nb2O5. Durante as etapas de concentração 
de apatita, o pirocloro sofre enriquecimen-
to, principalmente no rejeito da flotação, 
onde chega a duplicar o teor inicial. 

Para recuperar o nióbio contido no 
rejeito de concentração de apatita, foi 
construída, pela Anglo American Nióbio 
Brasil, uma planta de concentração (plan-
ta Tailings) com etapas de classificação, 
moagem, deslamagem, flotação de sílica, 
separação magnética, flotação de nióbio e 
transporte de concentrado por tubulação 
até a planta de lixiviação.

A planta Tailings entrou em operação 
em agosto de 2008 e representa 35% da 
produção de nióbio da empresa. A partir 
de 2011, foi implementado um sistema de 
controle de processo avançado com uso 
de inteligência artificial. 

Como a planta opera como uma unidade 
adicional às existentes, houve um impac-
to social positivo nas comunidades vizi-

Em comissionamento, projeto 
incrementa produção de 

concentrado de nióbio em 40 % 
Recuperação de minério do under flow do ciclone de primeira classificação será adotada em outras plantas

nhas, pois foi construída de acordo com 
os padrões socioambientais de desem-
penho da Anglo American na região, que 
são transparentes. Como um benefício di-
reto para a comunidade, a contratação de 
30 novos funcionários para trabalhar nas 
áreas de manutenção, operação e suporte 
da planta.

O rejeito gerado pelas plantas da Anglo 

American Fosfatos é submetido a uma 
classificação prévia por hidrociclones, 
onde a fração fina (< 150 #) é beneficiada 
na planta Tailings para gerar o concentra-
do de Nb2O5. Devido à baixa eficiência 
desse tipo de equipamento, 30% da fra-
ção fina são perdidos no Under Flow (UF) 
do hidrociclone e descartados na barra-
gem de rejeitos. 

Conheça os autores do projeto
Joselito Dásio da Silva - Graduado em Engenharia de Minas e mes-

tre em Engenharia Mineral, ambos pela Universidade Federal de Ouro Preto. 
Participou ainda do Programa de Desenvolvimento Gerencial da Fundação 
Dom Cabral. Com mais de 20 anos de experiência, sua carreira inclui pas-
sagens por mineradoras como Vale, MRN e SAMA. Está na Anglo American 
desde 2011, onde exerce a função de Gerente de Operações de Nióbio.

Pauliano Cruz - Formado em Engenharia de Minas 
pela Universidade Federal de Ouro Preto, possui especializa-
ção em Gestão de Negócio Fosfato pela Universidade de São 

Paulo. Está na Anglo American desde 2004, onde começou como Engenheiro 
de Produção na área de Fosfatos. Em 2008 começou a atuar no negócio Nió-
bio da companhia onde atualmente desempenha a função de Coordenador de 
Produção da área de Beneficiamento de Nióbio.

Daniel Gonçalves - Possui graduação e mestrado 
em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uber-
lândia, além de MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 
Já participou do Programa de Desenvolvimento Gerencial da Fundação Dom 
Cabral. Está na Anglo American desde 2008, onde atualmente desempenha a 
função de Coordenador de Produção.

Kleber Macedo - Graduado em Engenharia Metalúrgica 
pela Universidade Federal de Ouro Preto e especialista em Tra-
tamento de Minérios pela Universidade Federal de Goiás. Sua 
experiência profissional inclui passagens por empresas de mi-

neração como a Companhia Siderúrgica Paulista e Mirabela Mineração do Brasil. 
Está na Anglo American desde 2012 onde atua como Engenheiro de Processos.

Grupo de Melhoria NbUSTER - Grupo de Melhoria do Negócio 
implantado em Nióbio no ano de 2012. Utiliza a metodologia PDCA para iden-
tificar as oportunidades de melhoria, agir e controlar os resultados. O Grupo 
NbUSTER tem como meta melhorar os índices de recuperação de minério na planta Taillings.
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Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Recuperação de nióbio contido no Under Flow 
do ciclone primeira classificação da planta 

Tailings”.

O projeto se baseou na construção de uma 
planta (anexa à atual) de separação magné-
tica e dois estágios de peneiramento de alta 
frequência, um com corte em 100# e outro 
com corte em 150#, para recuperação dos 
finos presentes no UF dos ciclones.

O projeto foi aprovado no final de 2012, 
a construção se iniciou em março de 2013 
e a planta entrou em operação em outubro 
de 2013. A produção da Planta Tailings foi 

acrescida em 21%, o Ebitda do negócio 
nióbio em 13% e payback de 10 meses. 
Foram investidos US$ 6 milhões.

O projeto, que está em fase de comis-
sionamento e passa por ajustes operacio-
nais e de manutenção, está superando os 
objetivos propostos. O aumento da mas-
sa alimentada e com maior teor de nióbio 
(pirocloro) facilita o processo de flotação 
que quando ajustadas as variáveis desta 

etapa, aumentará a recuperação metalúr-
gica da planta. 

O incremento de produção esperado 
no projeto era de 21%, e do início da 
operação até agora, essa melhoria che-
gou a 40%, comparando alimentação de 
mesmo teor de nióbio e a mesma massa 
alimentada no processo. Se projetarmos 
esse incremento de produção para cálcu-
lo dos custos, obtemos uma redução de 
29% no custo unitário da Planta. 

Outro benefício desse projeto é que ele 
está sendo encarado como exemplo de 
renovação tecnológica em classificação 
de minérios para aplicação na Planta Boa 
Vista, que processa minério da mina de 
mesmo nome além de  outras plantas do 
Grupo Anglo American.

Peneiramento de alta frequência 3
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De autoria de Albertino Francisco 
Silva (gerente de metalurgia), Pedro 
Nascimento Filho (coordenador de 

manutenção eletromecânica), Roberta Cris-
tina Oliveira (engenheira de processos), Sa-
vio Lopes Cançado Mendonça (gerente de 
manutenção) e Vagno Faustino (supervisor 
de área), o projeto “CIW – Carbon in Water” 
foi um dos trabalhos contemplados pelo 16º 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
-metalúrgica Brasileira da revista Minérios 
& Minerales.

Com base teórica fundamentada em um 
estudo de caso que utilizou o método de 
análise e solução de problemas, o objetivo 
do projeto foi recuperar o ouro solúvel pre-
sente na água de processo e no overflow 
do espessador da Turmalina Mineração, 
subsidiária da Jaguar Mining no Brasil.

Processo
Localizada na Fazenda Satinoco, a 140km 

a noroeste de Belo Horizonte, a planta de 
beneficiamento da Turmalina beneficia 
minério dos corpos A (principal), B (se-
cundário) e C (Satinoco) e sua produção 
diária é aproximadamente de 2.000t/dia ou 
700.000t/ano de minério. O circuito para o 
tratamento do ouro solúvel é dividido em 
dois tipos: mecânico ou hidrometalúrgico.

O tratamento mecânico é composto 
pelas operações de britagem, moagem, 
classificação e espessamento. A primeira 
etapa da hidrometalurgia compreende o 
processo de lixiviação, realizado em tan-
ques interligados em série, aerados e com 
agitação mecânica. Utiliza-se como agen-
te lixiviante o reagente químico cianeto de 
sódio, cujo íon tem a função de promover 
a solubilização do ouro contido no miné-
rio moído, permitindo sua extração. Para 
que esta reação aconteça é necessária a 
adição de cal hidratada sob a forma de 
leite para se obter o controle adequado 
do pH. É também necessário a adição de 
oxigênio, além do controle adequado do 
percentual de sólidos na polpa. Busca-se 
a solubilização de 89% do ouro presente 
no minério, também conhecida como re-
cuperação metalúrgica.

Após a lixiviação, a polpa de minério é 

CIW – Carbon in Water
Meta do projeto é recuperar o ouro solúvel presente na água  

do processo da planta de beneficiamento da Mineração Turmalina

enviada para a etapa conhecida como CIP 
(Carbon in Pulp), na qual se utilizada car-
vão ativado vegetal para adsorver o ouro 
solúvel presente na polpa. Essa etapa é 
também realizada em tanques interligados 
em série e com agitação mecânica. À me-
dida que a polpa flui pelos tanques, o teor 
de ouro solúvel vai diminuindo, enquanto 
o carvão ativado vai enriquecendo. Ao final 
do último tanque, a meta é o menor teor de 
ouro solúvel possível, na faixa de 0,08ppm.

Com carvão enriquecido ou carregado, 
parte-se para a retirada do carvão ativado 
do primeiro tanque do circuito. Esse mate-
rial é bombeado para uma peneira, lavado 
e enviado para uma coluna de dessorção. 
Por esta coluna, faz-se recircular uma 
solução de soda cáustica a 1,0% (v/v) 
aquecida a 100°C, que em contato com 
o carvão ativado abre os poros e arrasta 
o ouro, promovendo assim, a dessorção. 

A solução de soda, agora rica em ouro, é 
bombeada então para uma célula eletrolíti-
ca e, por diferença de potencial, o ouro fica 
retido nas placas de aço inox – o catodo. O 
ouro depositado é periodicamente lavado 
e filtrado obtendo assim o produto final 
denominado catodo carregado, que então 
é enviado para fusão e refino.

Após o último tanque do CIP, a polpa 
pobre em ouro é o rejeito final, cujo cia-
neto residual deve ser neutralizado, para 
ser bombeado para a planta de paste fill, 
onde será classificado e filtrado. O produto 
da filtragem é conhecido como cake, que 
pode ser utilizado como enchimento de ca-
vas exauridas (open pit) e realces de lavras 
da mina subterrânea. A partir do cake, 
pode-se produzir o paste, que nada mais 
é do que o cake repolpado com água com 
e adição de cimento. Este por sua vez é 
utilizado para enchimento de realces, e es-

Conheça os autores do projeto
Albertino Francisco Silva
Graduado em Engenharia Metalúrgica no ano de 1980 pela Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com sólida experiência pro-
fissional no segmento de Tratamento de Minério, é Gerente de Metalurgia na 
Mineração Turmalina Ltda, grupo Jaguar Mining Inc.

Pedro Nascimento Filho
Formado em Técnico Mecânico pelo CEFET, com sólida 
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truturação de pilares na mina subterrânea.
Na planta de paste fill, o residual de 

sólidos do rejeito final é enviado para a 
barragem de rejeitos, onde o sólido fica 
depositado e a água retorna para planta 
metalúrgica como água de processo ou 
recirculada, cujo residual de ouro solúvel 

está na faixa de 0,08ppm. Como contém 
residual de cianeto de sódio, ao retornar 
aos moinhos, essa água de processo 
entra em contato com alimentação nova 
(minério), e assim se inicia o processo 
de lixiviação no seu interior. Quando a 
polpa é enviada para o espessador, o teor 

de ouro solúvel no overflow (água) está 
na faixa de 0,42ppm. Quanto maior o teor 
(g/t) de ouro da alimentação nova da mo-
agem, maior será o teor de ouro solúvel 
no overflow do espessador. Esse ouro 
fica em um circuito fechado, sendo que 
qualquer perda ou derramamento de água 
de processo ocasiona em perda de ouro. 
Atualmente, o bombeamento de água da 
barragem é de média 140m3/h e a água 
do overflow do espessador atinge em 
média de 130m3/h. 0

Metodologia e resultados
O objetivo principal do projeto foi re-

cuperar o ouro solúvel presente na água 
do processo da planta de beneficiamento 
da Mineração Turmalina, reduzindo o teor 
(ppm) de ouro. A principal base teórica 
veio do princípio de adsorção do ouro 
solúvel por carvão ativado.

Foram realizados testes laboratoriais 
exploratórios bastante satisfatórios com 
água contendo residual de ouro solúvel. A 
ideia inicial era adaptar o tanque de água 
de processo 4410 TQ 01 para receber o 
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carvão ativado. A equipe de engenharia 
realizou um estudo preliminar e constatou 
tal modificação custaria cerca de R$ 800 
mil. A partir da análise de comportamento 
dos parâmetros de processo dos últimos 
seis meses, observou-se uma grande 
estabilidade das variáveis de controle – 
ouro solúvel no rejeito e ouro sólido no 
rejeito – e surgiu a ideia de adaptar um 
tanque já existente no circuito para tal 
função, desde que não se alterasse as va-
riáveis de controle.

A equipe escolheu um dos tanques do 
circuito do CIP (Carbon in Pulp), onde 
fossem mínimas as modificações a serem 
feitas e passaria toda a água de processo 
contendo elevados teores de ouro solúvel. 
Foi contratada uma equipe de caldeiraria 
para realizar as modificações propostas. 

O valor de investimento ficou na ordem 
de R$ 50 mil para caldeiraria e R$ 24 mil 
para carga inicial de carvão.

O projeto teve seu pontapé inicial em 
17 de junho de 2013, e em quatro dias, 
mesmo em fase de ajuste do processo, 
observou-se redução significativa do 
ouro solúvel. Após 60 dias, obteve-se a 
recuperação de 13.223g de ouro (média 

de 6.612g por mês). Graças a atuação da 
equipe que concebeu essa melhoria no 
processo, houve um aumento no fatura-
mento da empresa na ordem de R$ 1,3 
milhão (R$ 102,47/g de ouro – cotação 
agosto de 2013). A projeção anual está na 
casa de R$ 8 milhões. Em 2013, a recu-
peração total de ouro através do projeto 
foi de 65.429g.

Apesar do resultado positivo, gestores 
da Mineração Turmalina e as equipes de 
processo e planejamento preferiram, em 
comum acordo, não inserir a recuperação 
do ouro presente na água de processo no 
plano de produção. O ouro recuperado 
será tratado como melhoria de processo, 
já que ainda não se sabe quando se dará a 
estabilização do teor do ouro solúvel pre-
sente na água.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“CIW – Carbon in Water”.

Uma das cinco maiores produtoras 
mundiais de zinco, a Votorantim 
Metais tem como meta atingir 

o “Resíduo Zero” em todas as unidades 
produtoras do mineral até 2020. Atual-
mente, empresa reaproveita 23% dos 
resíduos gerados nos processos pro-
dutivos e outros 37% já têm estudos de 
reaproveitamento com viabilidade técnica 
ou rota tecnológica definida. O rejeito do 
processo de beneficiamento do zinco é 
constituído de pó calcário, e este, conver-
tido em um produto, Zincal 200. Trata-se 
de um pó calcário agrícola utilizado como 
corretivo da acidez do solo.

Produtora de minério sulfetado de zinco 
e de chumbo e calcário dolomítico, a uni-
dade de Morro Agudo, situada no muni-
cípio em Paracatu, no noroeste de Minas 
Gerais, tem características peculiares em 
relação à qualidade da rocha. Sua lavra 
do minério de zinco e chumbo é feita pelo 
método câmaras e pilares e atinge uma 
produção em termos de desenvolvimento 

Plano de fogo com furos de 
pré-corte reduz abatimento 

mecanizado de choco
Na Mina Subterrânea de Morro Agudo, a frente do desmonte passou a ser lavada para abater a poeira, 

e os operadores dos scalers passaram por treinamento

de 900m mensais. O desmonte de rocha, 
quando não controlado corretamente, 
provoca instabilidade do maciço, forma-
ção de choco, tempo excessivo com aba-
timento de choco com scalers, overbre-
ak e reforço de necessidade de teto. Todos 
esses fatores geram atrasos na produção 
e custos adicionais.

Visando a reduzir essas dificuldades, o 
trabalho “Estudo de Caso para Otimiza-

ção de Abatimento de Choco Mecanizado 
na Mina Subterrânea de Morro Agudo”, 
de autoria do engenheiro Gilberto Haruo 
Hashimoto, e um dos ganhadores do 
16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira da revista 
Minérios & Minerales, demonstra que 
a execução de um plano de fogo com fu-
ros de pré-corte é uma solução de baixo 
custo, que envolve a detonação simultâ-

A mina conta com cinco 
scalers para abatimento 
de choco mecanizado
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nea da linha de furos do teto levemente 
carregados com cordéis detonantes, ge-
rando uma superfície lisa de separação 
nas paredes da seção.

Quando realizado corretamente, o des-
monte produz o mínimo de sobrequebra 
e fraturamento do teto, diminuindo sig-
nificativamente o tempo de abatimento 
mecanizado com scalers e dispensa a 
necessidade de realizar um reforço com 
tirantes. O acompanhamento de um su-
pervisor qualificado na operação dos 
scalers é muito importante para otimi-
zar o abatimento de choco.

A mina conta com cinco scalers para 
abatimento de choco mecanizado para a 
lavra e o desenvolvimento de mina. A se-
ção da galeria de desenvolvimento é de 
5,0x5,0m e o avanço médio por desmon-
te é de 3,60m. O tempo de abatimento de 
choco com scaler estava na média de três 
horas, com desgaste excessivo dos equi-
pamentos, levando a trabalhos prolonga-
dos de  manutenção corretiva. O ciclo da 
lavra é prejudicado pela ausência do scaler.

Em frentes de desenvolvimento, o plano 
de fogo original possuía no total 48 furos, 
sendo seis de contorno no teto da galeria. 
A perfuração é realizada com jumbo de 
duas lanças e comprimento útil de 3,9m. 
O carregamento dos furos de contorno era 
de explosivo granulado com tampão de 
70cm. O resultado do desmonte causava 
fraturamento excessivo no teto, e isso so-
brecarregava os scalers.

Os scalers são chamados depois que o 
material desmontado é escoado por cami-
nhões. A operação de abatimento consistia 
na avaliação da frente pelo operador do 
scaler, na instalação do equipamento e 
no abatimento de choco com o martelo da 
máquina. A poeira impregnada no ar da ga-
leria dificultava a visualização do operador, 
e aumentava significativamente a tempera-
tura ambiente, além de causar entupimen-
tos de filtros e radiadores da máquina.

Em 20 de outubro de 2013, formou-se o 
grupo de teoria das restrições (theory of 
constraints, TOC) direcionado ao OEE de 
scalers, composto por membros da lavra, 
manutenção automotiva e gerência geral 
da unidade. Realizou-se planos de ações 
voltado para a melhoria de disponibilida-
de mecânica em curto prazo.

A equipe de engenharia da mina redi-
mensionou o plano de fogo de galerias de 
desenvolvimento, que,  depois de vários 
testes de campo, resultou em 12 furos es-
paçados a 50cm no contorno do teto, sen-

do que o carregamento é realizado com 
duas linhas de cordel nitropenta NP40 ou 
uma linha de NP80.

Realizou-se um acompanhamento de 
campo junto aos operadores de scaler 
na operação de abatimento de choco. 
Implantou-se como procedimento opera-
cional a lavagem do local a fim de retirar a 
poeira gerada pelo desmonte, dando me-
lhor visualização do choco a ser abatido.

Após um mês de treinamento com todos 
os 16 operadores de scaler, o tempo de 
remoção de choco para dar sequencia a 
ciclo de lavra diminuiu 30%. Houve gran-
de melhora na disponibilidade e utiliza-
ção mecânica em novembro e dezembro 
de 2013, período no qual e iniciou os 
planos de ações do TOC, direcionados ao 
OEE de scalers na unidade Morro Agudo.

A mina possui cinco scalers (dois da 
Normet e três Scaler Dux). A implanta-
ção das novas práticas de operação no 
abatimento de choco e o brainstorm rea-
lizado junto com os operadores de scaler 
melhoraram a qualidade da operação e o 
zelo pelo equipamento. Os procedimen-
tos operacionais foram revisados para dar 
maior segurança aos operadores e melhor 
conservação do equipamento. O treina-
mento com os operadores durou 45 dias. 
O próximo passo é realizar um acompa-
nhando regular para que os procedimen-
tos adotados continuem sendo praticados

Conheça o autor  
do projeto

Gilberto Haruo 
Hashimoto - For-
mado em Engenharia de 
Minas pela Escola Poli-
técnica da Universidade 
de São Paulo, atua como 
Engenheiro de Minas 
Sênior da Votorantim 
Metais Zinco desde julho 
e 2012

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia 

em Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do 
trabalho “Otimização de Abatimento de Choco 
Mecanizado na Mina Subterrânea de Morro 

Agudo”.
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Demonstrar de maneira simplificada 
como utilizar o planejamento fato-
rial como ferramenta estatística 

para identificar o melhor ajuste das variá-
veis de flotação e evidenciar se há correla-
ção entre os resultados obtidos na Planta 
Piloto com os dados industriais encontra-
dos no Complexo de Mineração de Tapira, 
pertencente a Vale e localizado no Triângu-
lo Mineiro, foram os objetivos do trabalho 
“Aplicação do Planejamento Fatorial para 
Otimização das Variáveis de Flotação da 
Usina de Concentração do CMT”, um dos 
laureados do 16º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da 
revista Minérios & Minerales. A equi-
pe premiada conta com os engenheiros 
Felício de Freitas Simões e Henrique Gon-
çalves Teixeira, a administradora Josiane 
Sílvia Martins e os técnicos de mineração 
João Carlos Martins Lacerda e Sebastião 
Eduardo de Rezende.

Conhecer e controlar as variáveis ope-
racionais da flotação, considerada a mais 
importante etapa do beneficiamento do 
minério fosfático, é fundamental para 
obter um processo bem controlado e 
otimizado. Devido a exaustivos trabalhos 
de desenvolvimento, aliados ao conhe-
cimento prático industrial, algumas va-
riáveis não se alteram significativamente 
com mudanças mineralógicas de minério. 
Por exemplo, a porcentagem de sólidos e 
a granulometria são de fácil controle e seu 
comportamento é bastante conhecido. 
Enquanto a primeira pode ser controlada 
adicionando e retirando água do circuito 
em grande parte das usinas, a segunda é 
controlada por hidrociclones e/ou penei-
ras de alta frequência.

Contudo, existem variáveis na etapa de 
flotação que se alteram de forma signifi-
cativa com a mudança de mineralogia do 
material lavrado. Entre essas variáveis, 
estão a dosagem de coletor, dosagem de 

Aplicação do planejamento 
fatorial para otimizar variáveis 

de flotação
Projeto da Usina de Concentração do CMT mostra que teste fatorial  

é uma excelente ferramenta estatística para ser aproveitada no processo mineral

depressor, pH. Em algumas indústrias, é 
comum o operador alterar uma variável 
por vez até encontrar o ponto ótimo, que 
em muitas vezes não apresenta a melhor 
recuperação para o teor especificado, já 
que não há um estudo prévio de como as 
variáveis se comportam entre elas. Por-
tanto, modificar um parâmetro por vez, 
além de demorado, nem sempre traz a 
combinação mais eficiente. 

A situação descrita é bastante comum 
em minas de fosfato em razão da hete-
rogeneidade dos seus depósitos, onde 
cada avanço de lavra fornece pilhas com 
características mineralógicas particu-
lares. Nesse caso, o tratamento de cada 
pilha requer ajustes industriais para oti-
mização dos parâmetros de processo e, 
principalmente, a etapa de flotação. Por 
conseguinte, é de extrema importância 
saber como prever e quantificar o quanto 
esses parâmetros influenciam o proces-
so, uma vez que é possível encontrar uma 
resposta rápida e eficaz para uma melhor 
recuperação metalúrgica do processo, em 
função de um determinado teor.

Ferramenta
A Planta Piloto do CMT é responsável por 

realizar o teste fatorial para as pilhas que 
alimentam a sua usina de beneficiamento. 
Em média, uma pilha inteira alimenta a 
planta industrial por cerca de 100 horas. A 
cada nova pilha, são coletadas amostras de 
alimentação da etapa de condicionamento 
para realização dos ensaios em escala de 
bancada. Elas são secadas, homogeneiza-
das e quarteadas em alíquotas, de forma a 
se obter diversos padrões para alimentação 
de ensaios de flotação em bancada, pro-
gramados em função das variáveis a serem 
avaliadas. A programação dos testes con-
templa a investigação de dois níveis (alto e 
baixo) aplicados a cada variável avaliada, 
considerando a combinação desses níveis 
mais os testes que são realizados nos ní-
veis médios de cada variável.

Após execução dos testes de bancada, os 
resultados de massa de concentrado e as 
análises químicas alimentam uma planilha 
específica de cálculos que já indica - con-
siderando a interação entre essas variáveis 
- o melhor nível de trabalho de cada uma 

Células de flotação industrial
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em função da resposta desejada. As variá-
veis são repassadas à equipe de operação 
para serem ajustadas na usina industrial, 
conforme indicação do teste fatorial.

Para atingir os objetivos enunciados, é 
preciso realizar um certo número de expe-
riências para medir a resposta (variável de 
saída) do processo para todas as combi-
nações possíveis das variáveis de controle. 
É também necessário construir um modelo 
matemático capaz de interpretar correta-
mente o processo na gama das variações 
dos fatores que foram utilizados durante os 
testes. Deve-se reforçar que o teste fatorial 
somente poderá sofrer interpolação, sendo 
a extrapolação não recomendada.

Através do planejamento fatorial é pos-
sível obter as correlações entre as variá-
veis estudadas e as respostas obtidas nos 
testes. Na maioria dos casos para testes 
de flotação, serão fundamentais duas 
equações em função das variáveis estu-
dadas - uma de recuperação metalúrgica 
e outra de teor do concentrado. Depois, é 
preciso saber quais serão os valores das 
variáveis para se maximizar a recuperação 
metalúrgica, de forma a obter um teor de 
concentrado dentro da faixa especificada.

Testes
Foram selecionados os dias em que o 

teste fatorial foi aplicado (129 dias no ano 
de 2013) no CMT e, em seguida, plotado 

um gráfico com a recuperação encontrada 
na usina e a recuperação estimada no tes-
te fatorial. Após implementar a metodolo-
gia, constatou-se uma queda no consumo 
de soda e depressor e, além de obter in-
formações bem coerentes com os resul-
tados da usina e diminuir assim o tempo 
de resposta para a melhor dosagem de 
reagentes, houve também diminuição de 
alguns insumos na usina do CMT.

Para os autores do estudo, foi possível 
perceber a aderência entre Usina Indus-
trial e Planta Piloto, demonstrando assim 
a importância desse trabalho no Complexo 
de Mineração de Tapira. Eles destacam ter 
obtido uma resposta rápida e precisa para 
dosagens de reagentes na usina e reduzi-
do o consumo de soda. Por fim, ressaltam 
que os resultados do planejamento fatorial 
podem ser aplicados diretamente no pro-
cesso mineral do CMT, obtendo resultados 
satisfatórios na usina de beneficiamento, 
tornando-se uma ferramenta indispensável 
no cotidiano da unidade.

Conheça os autores do projeto
Felício de Freitas Simões - Formado em Engenheira de Minas pela 

Universidade Federal de Minas Gerais, atua na área de operação do Comple-
xo de Mineração de Tapira desde 2012 e, anteriormente, no Projeto Salitre., 
também da Vale Fertilizantes.

Henrique Gonçalves Teixeira - Graduado em En-
genheira de Minas pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais e com mestrado na área de Tecnologia Mineral, trabalha 
na área de apoio ao processo industrial desde 2011.

João Carlos Martins Lacerda - Técnico de 
Mineração, está no Complexo de Mineração de Tapira há dez 
anos como Técnico de Processo, onde é responsável pelos 
ensaios de flotação em bancada da Planta Piloto.

Josiane Sílvia Martins - Bacharel em Administração 
pelo Centro Universitário do Planalto de Araxá e Técnica em 
Mineração pelo Cefet/Araxá, tem experiência de 12 anos na 
área de desenvolvimento de processos e é atualmente Super-
visora de Planta Piloto.

Sebastião Eduardo de Rezende - Técnico em 
mineração formado pela Escola de Minas Araxá, trabalha 
na Área de Processos do Complexo de Mineração de Tapira 
desde 1979, trabalhando no apoio operacional e desenvolvi-
mento de processos.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Aplicação do Planejamento Fatorial para 
Otimização das Variáveis de Flotação da Usina 

de Concentração do CMT”.
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Desenvolvido na Mineração Apo-
ena pelos autores Thiago Vitali 
Pignaton, coordenador de Be-

neficiamento, José Carlos Ferreira, líder 
Geral da planta, Samuel Trindade Viana, 
engenheiro de Processo, com o apoio 
gestor de José Eduardo Correa, gerente 
de Operação, Jota Júnior José de Aze-
vedo, gerente Geral e Neil Hepworth, 
diretor de Operações Brasil, o trabalho 
“Otimização do processo e aumento de 
produtividade elevam produção de ouro 
da mina São Francisco e reduzem custos 
de produção” da Mineração Apoena foi 
um dos vencedores do 16º Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-Metalúr-
gica Brasileira.

Realizado na mina São Francisco, ad-
quirida pela canadense Aura Minerals 
em maio de 2010, junto a Yamana Gold, 
a operação vem passando por processos 
de transformações, tais como: abertura de 
cava, reforma da planta e melhorias de 
processo que tornaram a mina altamente 
produtiva e sustentável diante do atual ce-
nário do mercado global de ouro.

A mina possui, em seus processos 
produtivos de ouro, as etapas de mina 
(pesquisa, perfuração, desmonte, car-
regamento, transporte e estocagem) e 
beneficiamento (britagem, gravimetria, 
lixiviação em pilhas, ADR e fundição). O 
trabalho foca nas melhorias executadas 
na planta de beneficiamento, principal-
mente na britagem e gravimetria, que re-
presentavam o principal gargalo.

Em parceria com a equipe da Metso, fi-
cou definido um plano de melhoramentos 
para as plantas de britagem e gravimetria 
com foco em aumento de produtividade e 
recuperação, redução de custos e aumen-
to da disponibilidade física.

Foi realizada a troca do desenho e o 
tipo de mandíbula utilizada no britador 
primário, elevando a massa processada 
por conjunto de 250.000 t para 400.000 
t, com diferença de preço inferior a 20 %. 
O ganho na durabilidade das mandíbu-

Ajustes em todo o circuito quase 
dobram a produção de ouro

Mina São Francisco trocou revestimento dos britadores, 
ampliou pátio de estocagem e alterou malha do desmonte

las impacta não somente em custo, mas 
também em aumento de disponibilidade 
da planta.

Constituiu-se também a troca do tipo 
de revestimento do britador secundário 
de standard extra grosso para standard 
grosso, gerando um ganho de 10.000 t 
processadas por conjunto de revestimen-
to, além de possibilitar que o britador 
trabalhe com câmara cheia, melhorando a 
qualidade do material processado. Aliado 
a esta mudança, foram alteradas as telas 
do segundo deck da peneira que alimenta 
esse britador - de telas tencionáveis de 
48 mm de abertura para telas modulares 
de 35 mm de abertura, propiciando maior 
enchimento da câmara, maior facilidade e 
agilidade nas trocas e menor tamanho de 
rocha no processo subsequente.

O pátio de estocagem de minério britado 
foi ampliado de 25.000 t para 80.000 t, 
aumentando a demanda operacional do 
processo por até seis dias na britagem 
terciária/gravimetria. Esta alteração redu-
ziu em 90 % as horas de parada da planta 
por falta de minério, mesmo com longas 
paradas corretivas/programadas de ma-
nutenção. Além disso, a mineradora al-
terou o tipo de revestimento do britador 
terciário de cabeça curta fino para cabeça 
curta extra fino, gerando um ganho de 

8.000 t processadas por conjunto de re-
vestimento, além de possibilitar que ele 
trabalhe com a câmara cheia, melhorando 
a qualidade do produto.

Juntamente com a troca do desenho dos 
revestimentos dos britadores secundário 
e terciários, foi realizado um estudo para 
determinar a melhor liga metálica para 
fabricação desses componentes, a fim de 
ter o melhor custo benefício possível. Con-
forme o resultado dos ensaios realizados, 
verificou-se que a liga intitulada de 720, 
pela Metso, composta de alto cromo, foi 
a que apresentou maior durabilidade, re-
presentando um ganho de 10 % em R$/t 
processada.

Com o objetivo de melhorar o peneira-
mento e garantir maior geração de finos, 
com consequente aumento da proporção 
de minério que é processado na jigagem, 
foram realizadas diversas adequações no 
peneiramento, tais como: ajuste do chute 
de alimentação da peneira, melhor em-
polpamento do minério, troca dos bicos 
de água da peneira, adição de mais linhas 
de lavagem e padronização de telas. Essas 
mudanças deram uma distribuição unifor-
me do minério empolpado sobre a peneira, 
melhorando a eficiência do peneiramento e 
elevando a porcentagem de finos de 40 % 
para 50 %.

Vista da planta de beneficiamento 
na mina São Francisco
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Conheça os autores do projeto
Thiago Vitali Pignaton - Engenheiro de Minas pela UFOP, mestre em 

tecnologia mineral pela UFMG, pós graduado em gestão industrial pela FGV, 
pós graduando em gestão de projetos pela PUC Minas, atua há 9 anos na área 
de beneficiamento mineral, tendo passado pela empresas Votorantim Metais, 
Mineração Caraíba, Kinross e desde janeiro de 2012, contratado como co-
ordenador de beneficiamento pela mina São Francisco, do 
grupo Aura Minerals.

Samuel Trindade Viana - Engenheiro Metalúrgico 
graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto e pós 
graduando em gestão de projetos pela PUC Minas, recém 
contratado pela mina São Francisco, atua na área de benefi-
ciamento e laboratório.

José Carlos Ferreira - Supervisor da planta, técni-
co em mineração. Trabalha na São Francisco desde maio de 
2008, tendo passado por várias áreas do beneficiamento.

A equipe de manutenção realizou al-
terações nos procedimento de parada, 
melhorias nas inspeções e manutenções 
preventivas semanais, trimestrais e anu-
ais, visando a aumentar a disponibilidade 
física das plantas e a qualidade dos servi-
ços, o que contribuiu para o aumento de 
3 % a 5 % da disponibilidade.

Para conseguir uma evolução de 2,6 
para 4 milhões t, além dos processos de 
beneficiamento, várias melhorias também 
foram implementadas pela mina, sendo a 
principal delas no processo de desmonte 
por explosivo, onde houve uma reade-
quação da malha com uma aumento da 
razão de carga de 11,1 % (planejava-se 
uma malha de configuração em triangulo 
isósceles e atualmente trabalha-se com 
uma configuração em triângulo equilátero) 
que permitiu um aproveitamento eficaz da 
energia de desmonte, acarretando em uma 
melhor fragmentação do material (melhor 

produtividade dos equipamentos de mina e 
britagem) e maior porcentagem de geração 
de finos (melhoria na recuperação).

Foi feita também a instalação de mais 
dois ciclones na bateria primária e utiliza-
ção de 100 % da capacidade da jigagem, 
a fim de absorver o aumento de produção 
sem perda de recuperação, assim como 
a instalação de um concentrador centri-
fugo Falcon no underflow da ciclonagem 
secundária, reduzindo as perdas de ouro 
fino no rejeito e, consequentemente, au-
mentando a recuperação.

Além disso, treinamentos com o cor-
po operacional e técnico com foco em 
operação das plantas de britagem e 
gravimetria foram ministrados pela li-
derança da mina São Francisco em 
parceria com a Metso, assim como 
treinos com consultores externos.

Como resultado dos trabalhos de me-
lhorias citados, obteve-se evolução nos 

Evolução da recuperação da gravimetria de 2011 a 2013
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Realizado na operação de bauxita 
da Alcoa World Alumina Brasil, 
em Juruti (PA), o trabalho “Otimi-

zação de recursos hídricos e melhoria de 
processo no beneficiamento de bauxita 
em Juruti - Pará” foi um dos laureados 
no 16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira. Vencedor 
na categoria Meio Ambiente e de autoria 
de Ever Dias, Antonio Coutinho e Edail-
son Bastos, o case foi elaborado para 
aplicação no empreendimento que, no 
processo de beneficiamento do minério, 
utiliza a água como único insumo. 

Dessa água, cerca de 85 % são reutili-
zados, retornando ao circuito de lavagem 
da bauxita, enquanto 15 % são bombeados 
do lago Grande Juruti, como água nova, 
para reposição das perdas por evaporação.

Para entender o trabalho, é necessário 
saber que o layout original do sistema 
gerava desperdícios por meio da captação 
desnecessária de água para a barragem 
principal, sobretudo durante os meses 
chuvosos do ano. 

Válvula de controle otimizou 
consumo de água no 

beneficiamento de bauxita
Mina Juruti da Alcoa superou e índices do benchmark  

em beneficiamento do mineral

Anteriormente, quando era ligado o sis-
tema, o fluxo chegava à área de utilidades 
por meio da utilização de duas bombas de 
reforço. Após estudo, foi observado que as 
bombas eram dispensáveis e, além disso, 
ainda não havia uma válvula de controle de 

fluxo para evitar vazões não desejáveis que 
entrassem na lagoa de espessamento. 

Foi então instalada uma válvula de con-
trole de vazão, o que eliminou a captação 
desnecessária e produziu uma cadeia de 
resultados positivos, como: Diminuição 

indicadores de produção da planta. No-
tou-se um aumento percentual de 12,9 % 
na produtividade do circuito de britagem 
primária e secundária de 2011 para 2013, 
que combinado com a maior disponibili-
dade e utilização da planta, resultaram em 
um acréscimo de aproximadamente 1,5 
milhão t processadas ao ano.

A evolução na produtividade da britagem 
terciária, com aumento na utilização, que 
combinado com o melhor planejamento 
e execução das paradas de manutenção, 
resultaram em uma ampliação da dispo-
nibilidade, fazendo com que a produção 
da planta aumentasse em 1,4 milhões t 
processadas por ano (elevação de 57 % 
entre 2011 e 2013).

Finalmente, as melhorias aplicadas no 
circuito de britagem e no peneiramento a 
úmido resultaram em um maior percen-
tual de finos alimentando a gravimetria, 
que por sua vez teve aumento de produti-
vidade de 22 % e 84 % no processamen-
to anual de minério. Além dos ganhos em 
massa processada, conseguiu-se elevar a 
recuperação de ouro gravimétrico em 13 
%, assim como o custo específico (US$/t) 

de produção foi drasticamente reduzido 
no comparativo de 2011 para 2013 - em 
41 % para as etapas de britagem e 55 % 
para a gravimetria.

A soma dos esforços realizados pelas 
equipes de produção e processos culmi-
naram com forte evolução dos resultados 
no comparativo 2011 a 2013, tais como: 
Aumento da massa processada na brita-
gem em 56 %, superando a marca de 4 
milhões t processadas/ano; aumento da 
massa processada na gravimetria em 84 
%, superando 1,9 milhões t processadas/
ano; forte redução de custos específicos 
(US$/t) na britagem e gravimetria, sendo 
41 % e 55 %, respectivamente; aumento 
da produção global da mina São Francis-
co de 52.286 oz para 105.541 oz.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia 

em Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do 
trabalho “Otimização do processo e aumento de 
produtividade elevam produção de ouro da mina 
São Francisco e reduzem custos de produção”.

Lago Grande Juruti, ponto de 
captação de água de processo para 
beneficiamento de Bauxita em Juruti
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Conheça os autores do projeto
Ever Junior Pinto Dias - Graduado em Engenharia de Minas e Meio 

Ambiente pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e técnico em Edificações 
pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará (Cefet-PA). Iniciou na 
Alcoa Juruti como estagiário da área de controle de qualidade e processos em 
2011 e integra a equipe da Gerência de Produção, sendo responsável pelas 
atividades de engenharia da área de barragens, captação de água e dragagem 
de rejeitos.

Antônio Maria Coutinho - Graduado em Engenharia 
de Minas e Engenharia de Segurança com MBA em Minera-

ção, possui cerca de 25 anos de vivência no segmento mineral em diversas 
regiões do país, trabalhando em minas em SC, MG, SE e PA, acumulando 
experiências em operação e manutenção de atividades de mina a céu aber-
to, mina subterrânea, britagem e beneficiamento. Atualmente é gerente de 

Produção da Alcoa Juruti, abrangendo as atividades de mi-
neração, britagem e beneficiamento, ampliando suas funções 
aos processos da usina de classificação e sistema de rejeitos.

Edailson Bastos - Graduado em Administração de Empresas e técnico 
em Mineração, possui cerca de 24 anos de experiência, passando por áreas 
de controle de qualidade, processo e operações portuárias. No momento su-
pervisiona a operação de Barragens de Rejeitos há três anos na Alcoa, onde 
é responsável pela gestão de pessoas, contratos e atividades operacionais da 
área de rejeitos da unidade.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br 

e leia em Prêmio de Excelência 2014 a íntegra 
do trabalho “Otimização de recursos hídricos 
e melhoria de processo no beneficiamento de 

bauxita em Juruti - Pará”.

no tempo de operação dos equipamentos 
de captação, no consumo de água e na 
utilização de energia elétrica e óleo com-
bustível para as bombas. Consequente-
mente, conseguiu-se reduzir a emissão 
dos gases responsáveis pelo efeito estufa 
gerados na queima de combustível fóssil. 

Ao fim da implantação e após a realiza-
ção do monitoramento, pôde-se mensurar 
os seguintes indicadores em relação ao 
ano de 2012: Diminuição da quantidade 
de horas operacionais de bombeamento 
em 24 %, representando cerca de 1.600 
horas operacionais a menos; redução em 
43 % do volume captado do lago Grande 
Juruti, cerca de 1.400.000 m³; minimiza-
ção do consumo energético referente às 
bombas em 26 %, o que representa por 
volta de 1.600 Mw.h; amortecimento do 
custo relativo à captação de água do lago 
de 35 %, uma economia de R$ 185.000; 
redução do consumo de óleo combustível 

usado na geração de enérgica elétrica de 
34 %, ou seja, 185.000 l; amortização da 
emissão de gases estufa, provenientes da 
queima de combustíveis fósseis usados 
na geração de energia, de 21 %, o que 
resulta em 1.120 t a menos.

Os resultados influenciaram no aumento 
do percentual de água reutilizada no proces-
so, atingindo a marca de 97 % logo nos pri-
meiros quatro meses de implantação. Esse 
índice de recuperação é expressivamente 
superior aos 85 % verificados na unidade 
benchmark em beneficiamento de bauxita 
no Brasil, demonstrando o impacto positivo 
frente a outros projetos semelhantes.

O trabalho de otimização dos recursos 
hídricos demonstra a busca pela excelência 
técnica em beneficiamento de bauxita, alia-
da ao uso consciente e sustentável de recur-
sos naturais, com o objetivo de minimizar 
os impactos da operação no meio ambiente, 
preservando a convivência harmoniosa en-
tre a atividade de mineração e o desenvolvi-
mento sustentável na Amazônia.

Praça de bombas - Local 
da alteração de layout
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De autoria do engenheiro de pro-
dução Alexis Adriano da Silva, o 
trabalho “Otimização da periodi-

cidade de paradas de manutenção base-
ado nos resultados do estudo de confia-
bilidade das usinas de beneficiamento de 
Córrego do Feijão” foi um dos vencedores 
do 16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira. 

O case de confiabilidade será implantado na 
mina Córrego do Feijão, da Vale, em Bruma-
dinho (MG). As plantas de beneficiamento de 
minério apresentavam intervalo considerado 
inadequado entre paradas de manutenção, 
gerando exposição dos empregados a risco, 
custos de manutenção elevados e perda de 
disponibilidade da planta. Atualmente, os in-
tervalos entre as paradas de manutenção por 
planta são: ITM-IV intervalo de 7 dias, IBR 
intervalo de 15 dias, ITM intervalo de 15 dias 
e ITMS intervalo de 15 dias.

As usinas de beneficiamento de mi-
nério, de gerenciamento da GATCL, são 
responsáveis por aproximadamente 50% 
da produção do Complexo Paraopeba na 
gerência geral GECPL inclusa na diretoria 
de ferroso sul - DIFL. O estudo utilizará 
técnicas e práticas da Manutenção de 
Classe Mundial e apresentará uma nova 
metodologia e o impacto potencial nos 
indicadores de eficiência e eficácia após 
a implantação deste plano.

O trabalho visa a analisar a confiabilida-
de através dos dados lançados no sistema 
oficial de paradas da Vale, Gestão de Pro-
dução (GPROD), visando à elaboração de 
um plano de ação completo, com intuito 
de aumentar os intervalos entre paradas 
de manutenção, através da melhoria da 
confiabilidade e previsibilidade de falha 
dos equipamentos. Dentre as metas es-
tabelecidas destacam-se: calcular a con-
fiabilidade dos equipamentos; estabelecer 
estratégia de manutenção distinta para 
cada componente que compõe o ativo 
completo; definir a frequência da estraté-
gia de manutenção em conformidade com 
a criticidade do componente no processo 
produtivo; estabelecer nova frequência 

Projeto reduz tempo de 
paradas de manutenção

Estudo de confiabilidade proporcionou aumento da produtividade na usina Córrego do Feijão

entre paradas de manutenção das usinas, 
com foco para intervalos de 21 dias; redu-
zir exposição dos colaboradores a riscos 
de segurança; demonstrar os ganhos com 
a nova metodologia.

O software utilizado é o ReliaSoft (Wei-
bull ++, versão 8) adquirido pela Vale, para 
possibilitar a análise confiabilística dos 
equipamentos das usinas. Com o objeti-
vo de avaliar a vida útil dos componentes, 
estabelecendo o tempo ótimo de troca, 
comparar performances, determinar o va-
lor da confiabilidade dos equipamentos e 
desenvolver modificações na estratégia 
da manutenção. Adotou-se como meto-
dologia o processamento, compilação 
dos dados dos equipamentos no software 
Microsoft Excel, com intuito de priorização 
das plantas e posteriormente lançamento 

destes no Weibull ++, sendo os resultados 
fonte de análise para indicação das possí-
veis modificações e os passos utilizados 
no processamento dos dados no software 
Weibull ++, que podem ser resumidos em: 
seleção do tipo correto de entrada de da-
dos para a planilha apropriada; inserir os 
dados na planilha previamente seleciona-
da, podendo os dados ser inseridos de for-
ma aleatória, os quais são ordenados au-
tomaticamente pelo programa; selecionar 
a distribuição e o método de estimativa de 
parâmetros apropriados, podendo utilizar 
o teste de aderência para visualizar a indi-
cação automática do software, para depois 
processar o cálculo; uma vez selecionadas 
as distribuições, o número de parâmetros e 
o método de estimação, processar os cál-
culos acionando o ícone correspondente 
ao cálculo dos parâmetros; utilizar o QCP 
(Quick Calculator Pad) para obter os cálcu-
los correspondentes; obter os gráficos de 
confiabilidade em função do tempo e pro-
babilidade de falha em função do tempo. 

Com a obtenção e apresentação dos 
dados, elaboração da estratégia de manu-
tenção pela criticidade dos componentes 
que compõem os equipamentos e estu-
do dos modos de falha, será possível a 
elaboração do plano de ação com intuito 

Conheça os autores  
do projeto 

Alexis Adriano da 
Silva – Engenheiro de 
Produção com MBA em 
Gestão Industrial. Atua na 
Vale há dois anos e meio.

Implantação da rota de 
inspeção operacional
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Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Otimização da periodicidade de paradas de 
manutenção baseado nos resultados do estudo 
de confiabilidade das usinas de beneficiamento 

de Córrego do Feijão”. 

de modificar a frequência do intervalo de 
paradas de manutenção.

Com a implementação das ações do pla-
no de ação e através dos cálculos de con-
fiabilidade, estabeleceu-se como frequên-
cia ideal entre paradas de manutenção para 
as plantas da seguinte forma: IBR intervalo 
de 21 dias, ITM intervalo de 21 dias, ITMS 
intervalo de 21 dias e ITM-IV intervalo de 
10 dias. Portanto, aumento considerável ao 
plano anterior, conforme tabela 73 compa-
rativa. Os dados mostraram-se consisten-
tes para o intervalo adotado neste projeto, 
sendo considerado conservador para estu-
dos posteriores e novas interferências no 
processo e metodologia de trabalho adota-
da após implementação do projeto.

Com a adoção do novo intervalo entre para-
das de manutenção, os dados de manutenção 
apresentaram evolução em indicadores im-
portantes como disponibilidade, numero do 
efetivo de manutenção e produtividade.

Houve redução da variabilidade e ten-
dência de elevação da disponibilidade 
física da usina. Os dados são retirados do 
sistema oficial de paradas GPROD, com 
tabulação própria para Microsoft Excel.

Os dados extraídos do sistema oficial Pla-
no de Gestão a Vista (PGV) melhoraram a 
produtividade do efetivo da manutenção, o 
qual com redução do número de pessoas, 
permanecem os resultados em elevação, 
como backlog da manutenção, fator de 
manutenção e melhora da disponibilidade 
dos equipamentos, ou seja, melhora dos 
resultados com menor número de efetivo.

Segurança é a meta  
do programa 

Funcionários e colaboradores se tornam agentes em prol de um am-
biente de trabalho livre de acidentes

O 16º Prêmio de Excelência da In-
dústria Minero-Metalúrgica Brasi-
leira premiou o programa “Anjo da 

Guarda”, da ArcelorMittal Mineração Bra-
sil, na categoria Segurança. De autoria de 
Sebastião Costa Filho, diretor-presidente, 
Gerson da Costa Alecrim, gerente Global 
de Saúde e Segurança do Trabalho e Leo-
nardo Reis, técnico em Segurança do Tra-
balho, o programa foi concebido em 2010 
e lançado em 2011, visando os primeiros 
passos em direção à implementação de 
mudanças de comportamento e atitudes 
relacionadas à segurança, com vistas ao 
comportamento seguro em todo o negócio 
de mineração da empresa.

A principal proposta é a de proporcionar 
o diálogo entre as pessoas e criar um ciclo 
de relacionamento fortalecendo o respeito e 
a amizade, contribuindo para a melhoria de 
um clima organizacional favorável à segu-
rança e ao desenvolvimento do trabalho em 
equipe. Empregados próprios e contratados 

foram treinados para avaliar atos incorretos, 
portanto, assumindo papel de agentes de 
mudança em temas relacionados à saúde e 
à segurança em toda a unidade.

As pessoas selecionadas têm como fun-
ção observar e dar sugestões, não somente 
quanto ao comportamento dos colegas, 
mas também sobre situações que ofere-
çam riscos exercendo o papel de aliado 
ao cumprimento dos programas de segu-
rança. Sua principal função é ficar sempre 
alerta ao comportamento inseguro.

A observação ao comportamento de 
risco não implica em punição, mas sim, 
em orientar os colaboradores quanto ao 
perigo advindo de um comportamento 
inseguro e a maneira mais adequada ao 
desenvolvimento de suas tarefas para que 
os acidentes não ocorram.

A principal meta é manter o foco diário 
na preservação da vida dos colaborado-
res, prestadores de serviços e, ao mesmo 
tempo, a garantia das operações com ren-
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tabilidade. A premissa do trabalho está no 
entendimento de que o fator comporta-
mento seguro pode e deve ser trabalha-
do pela observação das atitudes de risco 
antes, durante e após a execução das ta-
refas diárias. A abordagem principal é a 
de mudar a mentalidade dos empregados 
próprios e prestadores de serviço, no que 
tange a saúde e segurança do trabalho.

Vários esforços têm sido feitos, como 
discussão entre as equipes sobre a cons-
ciência de segurança, normas de saúde e 
segurança, riscos e treinamentos e todas 
as ações foram focadas em permitir que 
empregados próprios e contratados vol-
tem para suas casas em segurança, logo 
após um dia de trabalho. As atividades 
diárias e tarefas são avaliadas antes da 
execução e todos os colaboradores são 
estimulados a cuidar de si mesmos e de 
seus colegas. O foco é a orientação para 
agir de forma segura, e não na punição. 

Para o programa, cada setor da Arce-
lorMittal Mineração Brasil e empresas 
contratadas disponibilizam dois colabo-
radores que atuam como anjo da guarda 
durante os meses do ano. Após o trei-
namento, eles são orientados a gerarem 
evidências dessas indicações e auditorias 
realizadas nas áreas de trabalho. 

A partir dessas constatações, é eleito 
o destaque do Anjo da Guarda do mês 
e, como incentivo, o colaborador rece-
be uma palavra de motivação por algum 
gerente de área e tem sua foto divulgada 
em quadros aviso, que ficam expostos em 
vários pontos da empresa.

Dentre as atribuições do anjo da guarda 
está colaborar para a implementação de 
mudanças de comportamento e atitudes 
relativas à segurança, com foco nos se-
guintes aspectos: Desenvolver a cons-
cientização e sensibilização individual e 
coletiva para as questões de segurança; 
realizar auditorias da área operacional (au-
ditoria comportamental); incentivar ações e 
atitudes proativas de segurança; contribuir 
para o desenvolvimento da percepção dos 
riscos na execução de tarefas diárias e para 
o desenvolvimento de mudanças compor-
tamentais; fazer com que a vigilância com-

Conheça os autores do projeto
Sebastião Costa Filho - Diretor-Presidente da ArcelorMittal Mine-

ração Brasil, graduado em Engenharia Mecânica (1981) na PUC-MG, possui 
MBA em Administração de Empresas (2008) pela FDC no Brasil, GEP no Inse-
ad, na França (2010) e um Pós MBA em Kellogg FDC (2011) e PGA FDC Brasil 
e Fountainebleu, na França (2013). Já atuou em empresas como Vale, Minera-
ção Ferteco, Terex GM, Fiat Allis, IESA Internacional de Engenharia e Cobrapi.

Gerson da Costa Alecrim - Ocupa o cargo de Ge-
rente Global de Segurança na ArcelorMittal Mining, tendo 
atuação nos países onde há unidas do Grupo ArcelorMittal, 

no segmento de mineração. Possui formação em Técnico de Segurança do 
Trabalho, concluído no Centro Tecnológico de Contagem (MG) (1990), com 

especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (2006).

Leonardo Silva dos Reis - Técnico em Segurança do 
Trabalho e bombeiro civil, atua como coordenador do Plano de 
Atendimento à Emergência da ArcelorMittal Mineração Brasil 
unidade Serra Azul, coordenador do Projeto Anjo da Guarda, Auditor interno 
OHSAS 18001-2007, gestor do Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 
Trabalho (SGSST), coordenador de Investigação de Incidentes, gestor de ins-
peções técnicas na área operacional, graduando em Engenharia de Produção.

partilhada seja parte intrínseca da rotina de 
trabalho de todos os empregados.

Suas responsabilidades são as de: Par-
ticipar das análises de incidentes/quase 
acidentes durante o período de sua atua-
ção; auditar as APT´s (Análise Preliminar 
de Tarefa), PTE´s (Permissão de Trabalho 
Especial) e autorização de trabalho; parti-
cipar ativamente do DDS (Diálogo Diário 
de Segurança); acompanhar o desenvol-
vimento de ações de segurança; dedicar 
pelo menos uma hora diária para as ativi-
dades relativas ao projeto; cumprir e fazer 
cumprir os Padrões de Prevenção da Fa-
talidade (Padrões ArcelorMittal); elaborar 
relatório específico de sua atuação diária.

O trabalho realizado nas minas da Arce-
lorMittal ampliou o bom desempenho em 

segurança mantido ao longo dos anos e 
a mina do Andrade já soma 65 anos com 
zero fatalidades e desde 1992 tem zero 
acidentes com perda de tempo. Já mina 
Serra Azul apresentou nenhuma ocorrên-
cia de fatalidade desde seu start up em 
1976 e tem zero acidente com perda de 
tempo desde fevereiro de 2009.

Implementado em 60 dias, o programa 
Anjo da Guarda padronizou já em dezem-
bro de 2010 todos os procedimentos de 
saúde e segurança foram desenvolvidos 
para ambas as minas. Ainda como resul-
tado, a taxa de frequência SPT (acidentes 
sem perda de tempo) foi reduzida anual-
mente após sua implementação, poden-
do-se constatar que o programa também 
está ajudando a apoiar o zero acidente.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Anjo da Guarda”.

Turma de Anjos da Guarda de 
2013 em atividade de campo

54 | Abril 2014

16
ª 

P
rê

m
io

 d
e 

E
xc

el
ên

ci
a 

- 
S

eg
u

ra
n

ça
 d

o
 Tr

ab
al

h
o



Fo
to

s:
 V

al
lo

ur
ec

Tratamento simples 
melhora a qualidade  

dos granulados 
Projeto prevê aumento de 20% no volume da reserva da mina Pau Branco

O trabalho “Impacto da qualidade 
de granulados na sustentabili-
dade de operações de minas no 

Quadrilátero Ferrífero”, de autoria do ge-
rente de beneficiamento Dartagnan Via-
na, do Gerente de Geologia Planejamen-
to e Controle de Qualidade,  Luiz Carlos 
Vannucci, do engenheiro de produção, 
Marcelo Marinho e do Superintendente 
Técnico, Reinaldo Brandão, da Vallourec 
Mineração, foi um dos vencedores do 
16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira. 

Trata-se de um estudo do impacto da 
qualidade dos granulados de minério de 
ferro na Mina Pau Branco, em Bruma-
dinho (MG) e suas implicações na taxa 
de recuperação da reserva. A melhora da 
qualidade dos granulados, por meio de 
processamento mineral simples, pode 
gerar uma recuperação máxima da re-
serva, diminuindo a geração de rejeitos 
e aumentando a produtividade e sus-
tentabilidade da mina, durante a fase de 
transição para minérios de qualidades 
mais baixas.  

Minérios itabiríticos e dolomíticos fo-
ram submetidos a um processamento 
mineral em iogwasher.  O processo au-
mentou a qualidade dos produtos, redu-
zindo os níveis de contaminantes: SiO2, 
Al2O3 e finos.  Aliado à introdução do 
iogwasher à planta de tratamento, foi 
criada uma estrutura para recuperação 
de frentes de baixo teor, com plantas 
móveis de peneiramento e uma correia 
transportadora de longa distância, sepa-
rando os materiais contaminados e via-
bilizando seu aproveitamento na planta 
de tratamento mineral. 

Os ganhos em qualidade levam à redu-
ção do teor de corte na lavra, de 60 para 
58%Fe, mantendo as especificações 
dos produtos.  Desta forma houve um 
aumento de 20% nas reservas de granu-
lados, que contribui para a sustentabili-
dade da operação da mina.  

Atualmente, considerando-se os pro-
cessos minerais instalados, a lavra pra-
tica um teor de corte de 60% Fe, para 
a faixa granulométrica dos granulados 
(>16mm).  Blocos de lavra que conte-

Planta de processamento de 
granulados - AGGMAX CDE Global
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nham granulados abaixo desse teor são 
destinados a pilhas de estéril. O trabalho 
abordou a caracterização mineralógica, 
química e física desses granulados, além 
do comportamento em processos de bene-
ficiamento em peneiramento a úmido, drum 
scrubber, jigue pneumático e logwasher.

Foram coletadas 2.000 t de amostras 
representativas de cada uma das tipolo-
gias, que foram homogeneizadas e quar-
teadas, separadas em dois lotes: 1500t 
para testes industriais e 1t para testes em 
laboratório.  As amostras de 1t foram ho-
mogeneizadas em pilhas cônicas e quar-
teadas até um volume suficiente para sua 
caracterização e testes em  laboratório. 
Foram britadas em britador com gap de 
100mm e peneiradas em 32mm e 16mm.  
O material retido em 32mm foi rebritado 
em circuito fechado.  Os testes foram re-
alizados na PCM (Processamento e Ca-
racterização Mineral LTDA.) em Mariana 
(MG) e nos laboratórios da CDE Global, 
Cookstown e Irlanda. Ao final da prepa-
ração, as amostras foram submetidas 
a processamento em planta piloto, em 
equipamentos do tipo jigue pneumático 
e logwasher.  Os resultados foram com-
parados com testes em escala industrial: 
processamento em peneiramento a úmi-
do e drum scrubber.

As variáveis operacionais do teste com 
o logwasher foram ajustadas com base na 
melhor performance: inclinação de 12%, 
100 RPM, tempo de residência estimado 
em 3 minutos, água de lavagem com pres-
são de 3 bar.  Estas variáveis foram man-
tidas durante os testes com as amostras.  
Foram realizadas 15 rodadas com cada 
tipologia e os resultados apresentados são 
a média dos resultados de cada rodada.

Os resultados dos testes industriais com 
peneiramento a úmido e drum scrubber 
foram realizados nas plantas de beneficia-
mento da Mina Pau Branco.  Para o teste 
com o scrubber foi mantida uma taxa de 
alimentação de 100 tph no equipamento, 
70 rpm e tempo de residência estimado 
em 3 minutos.  No teste com peneiramen-
to a úmido, o material foi alimentado em 
peneira de duplo deck com cortes em 32 
mm e 16 mm, a uma taxa de 150 tph.

A caracterização mineralógica foi rea-
lizada por contagem de pontos, usando 
microscopia de luz refletida. As análises 
químicas foram realizadas pelo método 
via úmida no laboratório da Mina Pau 
Branco e representam a média dos te-
ores das amostras dos produtos e das 

unidades tipológicas separadas durante 
os ensaios granulométricos. 

Os itabiritos dolomíticos apresentaram 
teores de sílica mais baixos e PPC mais 
elevados, sendo constituídos principal-
mente por hematita martítica e goethita.  
Observa-se nas amostras uma maior 
quantidade de argilas, associadas à pre-
sença de goethita terrosa com altos teo-
res de PPC.  O grau de liberação é alto, 
comparado ao itabirito silicoso. Os ita-
biritos silicosos são predominantemente 
friáveis, constituídos principalmente por 
hematita martítica e hematita granular, 
quartzo com contribuição goethitica.  

Os resultados das análises químicas 
mostram que existe uma forte correlação 
negativa entre as variáveis ferro total e 
sílica.  Pode-se notar também que nos 
itabiritos dolomíticos, os teores de PPC 
são mais altos, em função da maior pre-
sença de goethitas e argilas.

Nos testes realizados em logwasher, 
por proporcionar uma maior atrição 
entre as partículas e as pás do equipa-
mento, além da atrição entre partículas, 
notou-se uma desintegração total das 
partículas argilosas.  Esse fato justifica 
a diminuição do teor de PPC e Al2O3 e 
conseqüente aumento no teor de Fe.

No jigue pneumático houve um ganho 
em teor de ferro pela eliminação da argi-
la e das partículas de quartzo (de menor 
densidade) liberadas.  No entanto, o pro-
cesso foi impactado negativamente pela 

geração de finos a partir das partículas 
argilosas.  O material argiloso cria uma 
polpa que dificulta a estratificação das 
partículas e sua concentração.  Este fato 
foi observado principalmente no pro-
cessamento do itabirito dolomítico, que 
possui uma quantidade maior de partí-
culas argilosas.  Como ambas as amos-
tras têm grau de liberação elevado neste 
processo (acima de 94%), as partículas 
com altos teores de Al2O3, SiO2 e PPC 
são eliminadas no rejeito, aumentando o 
teor de Fe no produto final.  

Na jigagem, como é gerado um rejeito, 
a massa final de produto é menor com-
parada à alimentação (recuperação más-
sica).  Existe a possibilidade de se britar 
ou moer este rejeito e alimentar outro 
processo de concentração – espirais, 
concentração magnética e/ou flotação.

Em todos os testes houve um ganho 
em % Fe e diminuição de teores de Al2O3 

Conheça os autores do projeto 
Dartagnan Viana - Engenheiro Civil. Gerente de Beneficiamento da 

Mina Pau Branco Vallourec Unidade Mineração 
Luiz Carlos Vannucci - Gerente de Geologia 

Planejamento e Controle de Qualidade na Mina Pau 
Branco Vallourec unidade Mineração e técnico mecâ-
nico  formado pela Escola Técnica Federal de Minas 
Gerais – (ETFMG). Possui formação em Geologia pela 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Mais de 
vinte anos de experiência em Geologia, Planejamento, 

Controle de Qualidade e Caracterização Tecnológica.
Experiência profissional nas empresas Vale, Anglo American, MBR e Ferteco.

Marcelo Marinho - Graduado em Engenharia de Produção e pós 
graduado em “Inovação e Empreendedorismo” Universidade Federal de 
Ouro Preto. Possui experiência de 20 anos em mineração.

Reinaldo Brandão - Superintendente Técnico 
Mina Pau Branco Vallourec Unidade Mineração. Ex-
periência em automação de mina e gerenciamento de 
produtividade. Graduação em engenharia de minas, 
mestrado em ciências de materiais e doutorado em an-
damento em planejamento de mina pela UFOP. 

Unidade de peneiramento 
móvel QE440 Sandvik
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Técnica de 
nucleação recupera 

áreas mineradas  
na Amazônia

Modelo utilizado em Juruti (PA) se tornou referência  
para a implantação em outras grandes mineradoras

O trabalho “Recuperação de áre-
as mineradas na Amazônia por 
meio da técnica de nucleação”, 

da Alcoa World Alumina Brasil, em Juruti 
(PA), foi laureado no 16º Prêmio de Ex-
celência da Indústria Minero-metalúrgica 
Brasileira na categoria “Meio Ambiente”. 
De autoria de Susiele Tavares, engenheira 
Florestal, Volnei Tenfen, engenheiro Am-
biental e Pedro Pinto, gerente de Saúde, 
Segurança e Meio Ambiente (SSMA), 

todos funcionários da Alcoa, e auxílio da 
empresa Restauração Ambiental Sistê-
mica com, Ademir Reis, professor titular 
aposentado da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), e Kurt Bours-
cheid, consultor ambiental, sócio e res-
ponsável técnico.

O processo de reabilitação das áreas mi-
neradas de Juruti (PA), segue os princí-
pios da restauração ambiental sistêmica, 
onde se busca por meio de diferentes téc-

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia 

em Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do 
trabalho “Impacto da qualidade de granulados 
na sustentabilidade de operações de minas no 

Quadrilátero Ferrífero”. 

e PPC, associados às argilas presen-
tes nas tipologias avaliadas.  Também 
houve ganhos em percentual de finos 
(<6,3mm). No logwasher, pela atrição 
das partículas, os finos agregados são 
liberados e lavados.  No jigue, os finos 
(sendo mais leves) saem junto ao rejeito.

Considerando os ganhos em qualidade 
dos produtos pela introdução dos pro-
cessos avaliados à planta existente e a 
qualidade das reservas das litologias 
examinadas, o teor de corte para os gra-
nulados poderia baixar de 60 para 58% 
Fe. Desta forma, pode se estimar um ga-
nho acima de 20% em volume das reser-
vas de granulados na Mina Pau Branco.

Na busca do aprimoramento da sus-
tentabilidade de operações de minas, a 
recuperação máxima das reservas repre-
senta uma grande oportunidade no ce-
nário atual da indústria.  A introdução de 
novos processos de beneficiamento per-
mite baixar o teor de corte de uma mina 
gerando ganhos em reservas.  

Para viabilizar o aproveitamento das 
reservas de granulados, evitando-se a 
contaminação de outras frações, foram 

introduzidas instalações de peneiramen-
to móveis ligadas a planta de tratamento 
de minério por uma correia transporta-
dora de longa distância.  Esta estrutura 
trouxe ganhos em custo e volume de 
transporte, poluição por geração de po-
eira, ruídos e consumo de diesel. 

Com os ganhos obtidos em qualidade 
nos produtos, pela introdução de um 
logwasher (AGGMAX da CDE Global) 
estima-se um aumento de 20% em volu-
me na reserva de granulados (>16mm), 
pela diminuição do teor de corte da lavra 
de 60% para 58%.  Desta forma, parte 
dos granulados que hoje são destinados 
a pilhas de estéril pode ser destinada à 
produção, garantindo a qualidade dos 
produtos.  
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Conheça os autores do projeto
Susiele Coelho Tavares - Engenheira Florestal graduada na Uni-

versidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e pós-graduada em Direito 
Ambiental. Iniciou a carreira em outubro de 2009 na unidade da Alcoa em 
Juruti (PA), onde atua com recuperação de áreas mineradas, programas de 
conservação da fauna e da flora e também na gestão de terras.

Volnei Tenfen - Engenheiro Ambiental graduado pela 
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE), pós-gradu-
ado em Gestão Ambiental pela Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e, atualmente, cursa Engenharia de Segu-

rança do Trabalho, na Universidade de São Paulo (USP). Atua há mais de 10 
anos com gerenciamento ambiental no segmento de mineração, alimentos e 
energia. Iniciou a carreira na Alcoa em agosto de 2011 como Superintendente 
de Meio Ambiente. 

Pedro Martins Pinto - Iniciou sua trajetória na unida-
de da Alcoa em Juruti (PA) como gerente de Saúde, Seguran-
ça e Meio Ambiente (SSMA), em janeiro de 2011. É Engenheiro Ambiental e 
de Segurança, com MBA em Gestão de Projetos e pós-graduação em Fauna e 
Flora e Higiene Ocupacional e, atualmente, cursa MBA em Gestão Financeira.

Kurt Bourscheid - Formado em Ciências Biológicas 
pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2005 e mes-
tre em Biologia Vegetal pela mesma universidade em 2008. 
Trabalha como consultor ambiental, sócio e responsável téc-

nico da empresa Restauração Ambiental Sistêmica Ltda., atuando como taxo-
nomista vegetal em estudos técnicos voltados ao licenciamento ambiental e 
gerente de projetos de recuperação de áreas degradadas de caráter sistêmico, 
na área de geração de energia e mineração. 

Ademir Reis - Possui Licenciatura em Ciências Bioló-
gicas pela Fundação Universidade Regional de Blumenau (1977), Licenciatura 
em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo (1976), mestrado em Botânica 
pela Universidade Federal do Paraná (1983) e doutorado em Biologia Vegetal 
pela Universidade Estadual de Campinas (1995). É professor titular aposentado 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tem experiência na área 
de Botânica, com ênfase em Botânica Aplicada, atuando principalmente nos 
seguintes temas: restauração, sucessão, conservação, regeneração natural e 
demografia. É sócio-proprietário da empresa Restauração Ambiental Sistêmica 
Ltda., executando projetos e realizando consultorias e treinamentos.

nicas de nucleação induzir a reabilitação 
natural do meio minerado o mais próximo 
possível da sua condição original. O obje-
tivo foi desenvolver, por meio de um pro-
cesso de integração entre todos os depar-
tamentos da Alcoa, uma nova tecnologia 
de recuperação de áreas mineradas que 
fosse mais eficiente, quando comparada 
com outros métodos tradicionais. 

O projeto de recuperação de áreas mi-
neradas desenvolvido pela Alcoa se ca-
racteriza como um processo inovador, em 
particular no cenário da recuperação de 
áreas mineradas no setor de mineração de 
bauxita no Brasil, visando a formação de 
um novo ecossistema florestal com base 
na formação de um novo solo, na cicla-
gem da matéria orgânica e do banco de 
sementes acumulados nos ecossistema 
florestal original.

Após a realização de um diagnóstico das 
situações-problema, optou-se pela monta-
gem de módulos de 2500 m², definidos no 
campo pela construção de bermas contínuas 
que formam quadrados de 50 x 50 m. Essas 
bermas têm em torno de 3 m de base e uma 
altura que varia de 1,3 m a 2 m de altura e 
são construídas com o próprio material es-
téril deixado pelo processo de mineração ou 
com topsoil, conforme disponibilidade de 
material. Com essa técnica foram implanta-
dos 132 ha na operação em 2012.

Nas áreas retidas pelas bermas foram 
depositados montes de topsoil e galharia, 
dispostas de forma a criar rugosidades 
(superfícies dissipativas e concentrado-
ras). A galharia e o topsoil foram deposi-
tados de forma sincrônica com a sua reti-
rada nas frentes de mineração. Os montes 
foram dispostos de forma a criar micro-
bacias para a retenção da água, estando 
próximos para tocarem suas bases. Em 
cada módulo foram depositados em torno 
de 64 montes de 12m³ cada, além da ins-
talação de um poleiro artificial, formado 
pela disposição vertical de uma árvore 
fina de aproximadamente cinco metros 
de altura. Foram plantadas 300 mudas/ha 
de espécies arbóreas de interesse para a 
melhoria do solo (leguminosas fixadoras 
de nitrogênio) e espécies atratoras para a 
fauna (com funções de herbivoria, polini-
zação e dispersão de sementes). 

No processo de monitoramento, previu-
-se avaliar o papel dos módulos na infil-
tração da água e na contenção dos pro-
cessos erosivos.  Como forma de verificar 
a expressão do novo ecossistema flores-
tal, foram previstas avaliações anuais do 
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processo de cobertura vegetacional das 
áreas e da regeneração natural e após o 
terceiro ano de implantação, será reali-
zada uma avaliação geral com o objetivo 
de verificar a necessidade de reintroduzir 
espécies atratoras da fauna e de interesse 
extrativista para as comunidades locais. 

Os dados deste trabalho correspondem 
à primeira avaliação realizada após 20 
meses de implantação do novo sistema 
de recuperação e foi feita em seis áreas, 
onde se realizou um levantamento florísti-
co das mesmas.

Os dados mostram que a nova tecno-

Retenção de água nas microbacias 
no processo de recuperação 
sistêmica via nucleação
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Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Recuperação de áreas mineradas na Amazônia 

por meio da técnica de nucleação”.

logia de recuperação implementada em 
Juruti inicia um processo de formação 
de uma nova comunidade florestal com 
reestruturação do solo, deposição de se-
rapilheira, percolação da água e da mani-
festação de uma vegetação com diversifi-
cação de formas de vida e de síndromes 
de dispersão.

As plantas denominadas bagueiras 
(zoocóricas) têm papel fundamental para 
a manutenção do equilíbrio dinâmico das 
florestas e também para a recuperação de 
áreas degradadas, uma vez que, quando 
com seus frutos maduros, atrairão os 
animais dos remanescentes florestais da 
região e, por sua vez, trarão para área 
ainda mais sementes para o aumento da 
diversidade de espécies locais. 

O processo de herbivoria foi observado 
em todas as áreas em processo de recu-
peração. A recolonização de insetos nas 
áreas ajuda na ciclagem dos nutrientes, 
bem como na polinização de flores das 
espécies pioneiras, que já ocupam a área.

A nova tecnologia introduzida se mos-
tra, até o momento, eficiente no controle 
dos processos erosivos, na percolação 
das águas pluviais e na formação do novo 
ecossistema florestal. Essas melhorias am-
bientais caracterizam que é possível mini-
mizar os impactos gerados pela mineração 
desde que sejam empregadas técnicas de 
recuperação que propiciem a formação de 
um novo ecossistema florestal.  

No que se refere à diversidade de es-
pécies, foi possível identificar até 25 nas 
parcelas e em todas as áreas também foi 
observado síndromes de interação planta/

animal, pela presença de fezes, pegadas 
de animais, herbivoria e ninhos nos polei-
ros artificiais. Essas verificações indicam 
que as técnicas de nucleação aplicadas 
estão alcançando as respostas esperadas, 
principalmente no que se refere ao trans-
porte e manutenção do banco de semen-
tes contido no solo e nas galharias.

Em todas as áreas avaliadas o solo 
apresenta a cobertura vegetal entre 80% 
e 100%, estando de acordo com o que 
se espera no Plano de Recuperação para 
o 1° e 2° ano. Ainda nesse primeiro ano 
de monitoramento foi possível registrar a 
presença de espécies de bagueiras, que 
são vegetais funcionais importantes para 

a manutenção e atração da fauna sobre os 
platôs, sendo que estes vegetais são es-
perados para o 3°-5° anos após a implan-
tação do Plano. O modelo desenvolvido 
para a Alcoa Juruti se tornou referência 
para a implantação em outras grandes 
mineradoras da região. 

Aspecto geral da vegetação 
em regeneração 18 meses 
após a implantação do 
processo de recuperação 
sistêmica via nucleação
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Queima de emulsão de óleo  
2A + coque de petróleo  

é pioneira no mundo
Projeto da Votorantim Metais para usar essa mistura em fornos tipo Nichols Herreshof  

é inédita em plantas do gênero

Localizadas no Complexo Máfico-
-Ultramáfico de Niquelândia, a 
15km do marco zero do município 

do norte goiano, que por sua vez está a 
300km de Goiânia e 260km de Brasília, 
as jazidas de níquel laterítico da Votoran-
tim Metais encontram-se de forma geral 
acima de 1.050m de altitude, orientação 
aproximada N15E e se estendem ao longo 
de 17km, em uma faixa de 2 km. A atual 
reserva lavrável é de 41,7 milhões de to-
neladas, com teores médios de 1,0% de 
níquel, 0,119% cobalto, e 0,154 % cobre. 
O minério é classificado nos tipos oxi-
dado, cujos teores médios são de 2,6% 
níquel, 15% ferro, 41% dióxido de silício, 
0,14% cobalto e 0,17% cobre; silicatado, 
com teores médios de 0,9% níquel e 40% 
ferro.

A planta utiliza o processo Caron para 
tratamento do minério laterítico, que en-
volve etapas de britagem, moagem, se-
cagem, redução e lixiviação amoniacal 
do minério reduzido. Como o processo 
pirometalúrgico é extremamente depen-
dente de combustíveis fósseis, reduzir 
seletivamente o níquel e o cobalto para o 
estado metálico é uma etapa crítica. Atu-
almente, o consumo do óleo combustível 
2A nos fornos corresponde a 88,7% do 
consumo total da planta. Para reduzir os 
custos da sua matriz energética, era preci-
so substituir esse tipo de óleo por outros 
combustíveis de menor custo, como o co-
que de petróleo. O custo CIF (Custo, Se-
guros e Frete) do coque em Niquelândia é 
da ordem da metade do óleo combustível, 
por unidade de energia liberada.

A meta de reduzir o custo da matriz ener-
gética da usina, através da substituição 
em 36% do consumo de óleo combus-
tível 2A por coque de petróleo, em base 
térmica nos queimadores do Fornos H, 
culminou no “Projeto Queima de Emul-
são (Óleo 2A + Coque) em Câmaras de 

Combustão”. De autoria de uma equi-
pe formado pelos engenheiros Marcos 
Campos Silveira, Paulo André Barbosa 
Hollanda Cavalcante, Thiago Figueiredo 
Cruz e Jaderson Francisco dos Santos, 
pelo analista de planejamento Fábio Luis 
Aires do Rego, pelo consultor externo 
José Eloi Nogueira, pelos técnicos sênior 
José Eduardo de Souza e Clauber Geraldo 
Gomes, pelo supervisor de manutenção 
mecânica Marcos Luis Aires do Rego e 
pelo supervisor de instrumentação Neli-
ton Dias Vieira, o trabalho foi um dos lau-
reados com o 16º Prêmio de Excelência 
da Indústria Minero-metalúrgica Brasilei-

ra da revista Minérios & Minerales.
A inovação do projeto consiste em apro-

veitar a capacidade ociosa da estação de 
preparo da mistura de óleo+coque, fazen-
do uso da emulsão não somente na ali-
mentação do forno (que ocorre pelo topo 
do mesmo), mas também na combustão 
deste material ao longo de sua extensão 
(através das câmaras de combustão). Não 
se tem conhecimento em todo o mundo 
do uso de emulsão de óleo 2A + coque em 
câmara de combustão de fornos tipo Ni-
chols Herreshof em outra indústria, o que 
faz desse projeto de queima de mistura de 
combustíveis (sólido e líquido) um dife-
rencial de tecnologia e inovação.

Atualmente o consumo médio de óleo 
nos fornos de redução é de 1,7 t/h, ou 
aproximadamente 11.000 t/mês. O custo 
do óleo combustível da unidade represen-
ta 50% do custo variável e 40% do custo 
total, sendo que a etapa de redução con-
some aproximadamente 87% do gasto 
total de óleo 2A da planta.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Combustão de emulsão de óleo 2A + coque de 

petróleo em câmaras de combustão”.

Câmara de combustão 
da planta de Buriti
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Metodologia
Como a unidade de Niquelândia já dis-

punha de uma estação de preparação de 
emulsão de óleo + coque, os técnicos tra-
çaram um plano de aproveitamento dessa 
capacidade ociosa, inicialmente com um 
teste realizado em novembro de 2012, 
em uma câmara de combustão no Forno 
I. Depois, avançou-se para duas câmaras 
nos dois meses posteriores. Além de te-
rem servido para observação e levanta-
mento de dados, essas duas câmaras no 
Forno I seguem queimando emulsão até o 
presente momento.

A partir dessa experiência, verificou-
-se que um investimento em torno de R$ 
140 mil em tubulações e válvulas seria 
suficiente para adaptar as 10 câmaras do 
Forno H para a queima da emulsão. Para 
adaptar esse forno, foram montadas tubu-
lações com traço de vapor para transporte 
da emulsão, bem como cavaletes com 
válvulas reguladoras, transmissores de 
fluxos semelhante e paralelos ao sistema 
de queima de óleo puro existente. Nos 
queimadores, os bicos foram adaptados 
para uso da emulsão.

O Forno H iniciou a queima da emul-
são em agosto de 2013, mas uma série 
de problemas - como uma variação muito 
forte no volume de óleo alimentado nos 
queimadores, entupimentos, etc - impe-
diu que se repetisse os bons resultados 
obtidos nas câmaras de teste do Forno 
I. Após um período de aprendizado e 
melhorias e graças a reuniões entre ma-
nutenção operação, com as análises de 
gráficos, e utilizando a experiência e co-

nhecimento dos membros da equipe, as 
dificuldades iniciais foram superadas e 
se estabilizou a queima e as dosagens de 
óleo nos queimadores. Ocorreu o reinício 
do projeto em 4 câmaras e o acréscimo 
de outras, pouco a pouco, até completar 
as 10 câmaras do forno.

Resultados
Por conta da adaptação das duas câ-

maras do Forno I para testes de queima 
de emulsão (que até o presente momen-
to tem apresentado bom despenho) e as 
operações do Forno H queimando emul-
são em todas as câmaras, os autores do 
projeto estimam que em um ano de ope-
ração se obtenha uma economia de R$ 1,7 
milhão, com a taxa global de substituição 
de 12,99 %. A próxima meta é replicar o 

sistema de emulsão em todas as câmaras 
do Forno I, substituindo o sistema atual e 
alcançando a taxa em torno de 16,65 % 
de substituição global de óleo por coque. 
Isso dobrará a economia obtida estimada 
em R$ 2,2 milhões.

A implantação deste projeto trouxe 
uma redução de custos da ordem de R$ 
292.584,00 em 2013, considerando preço 
médio de óleo A2 praticado naquele ano e 
o período de implantação do projeto (en-
tre agosto de 2013 a dezembro de 2014). 
A qualidade dos gases, o perfil térmico 
e o rendimento do forno se mantiveram 
idênticos aos resultados nos demais 
fornos e, assim, conseguiu-se aumentar 
a participação do coque de petróleo na 
matriz energética e utilizar a plena capaci-
dade da estação de mistura óleo + coque.

Planta de beneficiamento em Niquelândia (GO)
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Conheça os autores do projeto
Marcos Campos Silveira – Tem forma-

ção em Engenharia Metalúrgica pela Universidade 
Federal de Ouro Preto e pós-graduação em Gestão 
Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás e Fundação Getúlio Vargas, atua como 
Gerente de Metalurgia da Votorantim Metais na 
Unidade de Niquelândia.

José Eduardo de Souza 
– Com formação Técnica em Me-

talurgia pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto, 
é Técnico Sênior da Votorantim Metais na Unidade 
de Niquelândia.

Paulo André Barbosa 
Hollanda Cavalcante – É 
graduado em Engenharia Metalúr-
gica pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, tem pós-graduação em Polímeros e 
Elastômeros pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e MBA em Engenharia da Produção pela 
Universidade Evangélica de Anápolis. Hoje é o 
Consultor de Processos Industriais da Votorantim 
Metais na Unidade de Niquelândia.

Thiago Figueiredo Cruz – Com formação 
em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Fe-
deral de Ouro Preto, trabalha como Engenheiro da 
Votorantim Metais na Unidade de Niquelândia.

José Eloi Nogueira – For-
mado em Técnica em Metalurgia 
pela Escola Técnica Vital Brasil, 
atua como Consultor Externo da 
Votorantim Metais na Unidade de 
Niquelândia.

Clauber Geraldo Gomes 
– Graduado em Ciências Contábeis 
pela Universidade Estadual de Goi-
ás, trabalha como Técnico sênior 

da Votorantim Metais na Unidade de Niquelândia.
Marcos Luis Aires do 

Rego – Formado em Técnica em 
Eletrônica pelo Colégio Tiradentes, 
atua como Supervisor de Manuten-
ção Mecânica da Votorantim Metais na Unidade de 
Niquelândia.

Fábio Luis Aires do Rego 
– Graduado em Administração de 
Empresas Mecânica pela Universi-
dade do Norte do Paraná, ocupa o 

cargo de Analista de Planejamento de Custos JR 
da Votorantim Metais na Unidade de Niquelândia.

Neliton Dias Vieira – For-
mado em Técnica em Eletrônica 
pela Escola Técnica Tocantins, é o 
atual Supervisor de Instrumentação da Votorantim 
Metais na Unidade de Niquelândia.

Jaderson Francisco dos 
Santos – Formado em Enge-
nharia Mecânica pela Universidade 
de Auckland (Nova Zelândia), atua 
como Engenheiro Pleno da Voto-

rantim Metais na Unidade de Niquelândia.
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Vale reduz emissão  
de particulados em 17%  

em um ano
A meta era evitar a ocorrência de infrações nos limites acima do estipulado

De autoria da Supervisora de Controle Operacional, He-
loisa de Oliveira, do Engenheiro Geotecnico João Pau-
lo Silva, do Técnico de Processos Antonio Edvardo, do 

Operador Wanderson Maia, do Técnico Especializado em Geo-

Sistema de cortina de água

Conheça os autores do projeto 
Heloisa de Oliveira – Formou-se na Escola de Mi-

nas da Universidade Federal de Ouro Preto em Engenharia 
de Minas. Iniciou carreira na Votorantim Metais. Entrou na 
Vale pelo Projeto Simandou. Iniciou no Complexo Mariana 
em outubro de 2012, onde atua como Supervisora de Con-
trole Operacional da Usina de Timbopeba. 

Joao Paulo Silva – Formou-se 
engenheiro civil pela Escola de Minas da 
Universidade Federal de Ouro Preto em 

2005 e obteve o titulo de mestre em geotecnia pela 
Escola Politécnica da USP. Ingressou na Vale em 2011 
e atualmente é responsável pelo desenvolvimento in-
terno de projetos de barragens e pilhas na Diretoria de 

Ferrosos Sul da Vale. 
Antonio Edvardo – Técnico de mine-

ração objetivo Cetep. Entrou na Vale em 1990, desde então traba-
lhou em diversas áreas em Timbopeba, desde operador à técnico 
de processos do turno. Atualmente é técnico de Processos res-
ponsável pelo sistema de carregamento de trens em Timbopeba. 
Está na Vale há 24 anos.

Wanderson Maia – Estudante de Engenharia de 
Produção na Faculdades de Administração Mariana. 
Entrou na Vale em 2008 trabalhando na 

Mina de Timbopeba e está há dois anos trabalhan-
do na Barragem Doutor.

Ailton Pereira – Técnico Espe-
cializado em Mineração, com 9 anos de 
experiência profissional em geotecnia 
aplicada à indústria mineral, transportes 
e engenharia. Inspeção e monitoramento 
de barragens, pilha de estéril e taludes 
das cavas. Está na Vale há nove anos.

Jefferson Corraide – Técnico de 
Mineração pela (ETFOP), é graduado em 
Engenharia de Minas na Escola de Minas 

da Universidade Federal de Ouro Preto. Especializa-
do em Economia Mineral pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, ingressou na Vale em 1994, em 
Carajás, atuando desde 1996 na área de tratamento 
de minério de ferro. Atualmente é gerente de Trata-
mento de Minérios de Timbopeba. 

tecnia Ailton Pereira e do Gerente de Beneficiamento Jefferson 
Corraide, o trabalho da Vale “Mitigação do Impacto da Barra-
gem Doutor” foi um dos vencedores do 16º Prêmio da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira.  
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Fotografia aérea das áreas de mina, à esquerda, e imagem aérea da usina de beneficiamento, à direita

De autoria do engenheiro de minas 
Raphael de Souza Nepomuceno, 
o trabalho “Otimização da moa-

gem com aumento da razão de carga dos 
desmontes de rochas, mina Catalão” foi 
um dos vencedores do 16º Prêmio de Ex-
celência da Indústria Minero-metalúrgica 
Brasileira. 

A Vale Fertilizantes, em Catalão (GO), 
possui uma avaliação global do sistema 
produtivo que pode resultar em melhorias 
de custo, produtividade e qualidade do 
produto, que dificilmente seriam alcança-
das caso o sistema fosse examinado com 
uma visão fragmentada dos processos. 
As etapas de cominuição dentro da cadeia 
produtiva da mineração devem receber 
uma abordagem sistêmica, o grau de frag-
mentação do minério afeta diretamente os 

Otimização da moagem  
com aumento da razão  
de carga no desmonte

Elevou-se a taxa de alimentação da usina, caiu o teor de P2O5 no rejeito, melhorou a recuperação  
de P2O5 na flotação convencional e reduziu-se a granulometria do mineral na moagem

processos de beneficiamento (separação 
magnética, classificação e principalmen-
te flotação). A moagem, último estágio 
do processo de fragmentação, é uma 
operação que envolve elevado consumo 
energético e baixa eficiência operacional, 
representando o maior custo no tratamen-
to de minérios.

O desenvolvimento do trabalho tem 
como principais objetivos avaliar os 
parâmetros de desmonte de rochas por 
explosivos, a fim de adequar a granulo-
metria do ROM. dando maior eficiência de 
operação para o sistema de moagem.

Desde a entrada em operação da fren-
te de lavra denominada Lagoa Seca, em 
janeiro de 2011, o Complexo Mineroquí-
mico de Catalão vem enfrentando dificul-
dades com a dureza e compacidade deste 

minério. O minério da Lagoa Seca apre-
senta um WI (Work Index) em torno de 14 
kW/st, o que representa um incremento 
de 56% em relação ao minério que vinha 
sendo lavrado nas frentes de lavra  1 e 4. 

As instalações industriais do Complexo 
Mineroquímico de Catalão foram projeta-
das, inicialmente, para trabalhar com um 
WI de 7,0 kW/st, porém em 1998, com a 
implementação da remoagem na usina, o 
WI instalado passou para 9,0 kW/st.

A partir das dificuldades enfrentadas 
pela equipe de beneficiamento foi desen-
volvido um estudo para reavaliar os pa-
râmetros dos desmontes de rocha, a dis-
tribuição granulométirca do Run Of Mine 
(ROM) tem impacto significativo sobre o 
desempenho dos processos de britagem 
e moagem. O objetivo é produzir uma 

O projeto tinha como meta evitar a ocor-
rência de infrações nos limites acima do 
estipulado de 240[µg/m3] e reduzir em 
15% as emissões de particulados no sis-
tema de monitoramento AAMA91 (Ponto 
de Monitoramento Vila Antonio Pereira). 
Foi modificado o método construtivo da 
barragem, reestruturação da equipe e do 
maquinário, capacitado equipe, implanta-
do controles de contingências, tais como: 

cortina de água, caminhão pipa 24h, ca-
nhões de água, válvulas nas Baias.

Os resultados mostraram uma redução de 
particulados de 17% considerando o perí-
odo comparativo do ano de 2012 e 2013. 
Em 2012, a média anual foi de 21,9 µg/
m3 para 18,2 µg/m3, em 2013. Em 2014, 
até o momento, estão sendo realizados 
em média de 15 µg/m3. Após 8 de janeiro 
de 2013, não houve nenhuma ocorrência 

acima dos limites permitidos. O trabalho é 
aplicável em todas as barragens com altea-
mento por rejeito e impactou positivamente 
no relacionamento com a comunidade.
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Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Mitigação do Impacto da Barragem Doutor”.



distribuição de tamanho no ROM que ma-
ximize a produtividade e a eficiência da 
cominuição nas operações subseqüentes 
de britagem e moagem.

O trabalho se embasou na metodologia 
do PDCA, de forma que seja possível para 
cada teste de desmonte realizado, avaliar 
os impactos nas operações de moagem, 
fornecendo embasamento para que seja 
definida a melhor opção de desmonte de 
rocha, com vistas à eficiência da moagem.

Inicialmente, foram estudados quais os 
testes de desmonte de rochas seriam re-
alizados, a partir do qual foram definidos 
três testes distintos: o primeiro teste con-
sistiu na alteração do diâmetro dos furos 
de perfuração de 3 ¹/2” para 4” e mantido 
as demais variáveis de desmonte. Desta 
forma foi possível aumentar a quantidade 
de explosivo por furo, por exemplo: para 
furos de 5 metros de altura (usualmente 
utilizada) a quantidade de explosivo por 
furo, em média, aumentou de 17 kg para 
25 kg por furo, um acréscimo de 47% na 
razão de carga de explosivos (g/m³). 

O segundo teste foi feito pela redução 
da malha de perfuração (Afastamento x 
Espaçamento) de 2,2 x 2,8 metros para 
2,0 x 2,6 metros. As demais variáveis de 
controle, incluindo o diâmetro de furo, 
foram mantidas conforme padrão utiliza-
do (furos com diâmetro de 3 ¹/2”). Desta 
forma, o número de furos para desmontar 
um mesmo volume de rocha aumentou 
cerca de 18%, consequentemente a razão 
de carga (g/m³) de explosivo aumentou 
na mesma proporção. 

Já o terceiro teste foi uma mescla dos 
dois testes anteriores, onde foi alterado o 
diâmetro dos furos de perfuração de 3 ¹/2” 
para 4” e reduzida a malha de perfuração 
de 2,2 x 2,8 para 2,0 x 2,6 metros. Assim 
o aumento da razão de carga de explosivo 
alcançado foi de 74%.

Ao todo foram realizados 20 testes de 
desmonte de rocha para balizar e con-
solidar todos os dados e facilitar as 
análises e comparações de eficiência na 
usina. Foi feito uma análise da influência 
de cada desmonte de rocha por pilha de 
homogeneização, considerando a massa 
de minério total, massa de minério semi-
-compacto (definido por mapeamento ge-
ológico), massa total detonada e razão de 
carga média por avanço. Com base nestes 
dados, foram confrontados os resultados 
obtidos nos desmontes de rochas com os 
resultados obtidos na usina de beneficia-
mento no mesmo período. 

Os dados da pilha 1704 foram expurga-
dos dessa análise por se tratarem de ou-
tliers do banco de dados. A pilha 1704 foi 
uma pilha em que a usina teve diversos 
problemas com queda de energia e não 
conseguiu dar continuidade à operação.

Existe uma enorme correlação, inversa, 
entre a razão de carga dos desmontes e o 
Over da Classificação da Moagem Secun-
dária, ou seja, na medida em que a razão de 
carga aumenta, menor é a porcentagem em 
massa acumulada retido em 100# na des-
carga do moinho secundário. Dessa forma 
pode-se afirmar que o aumento do consu-
mo de explosivos na mina aumenta con-
seqüentemente a eficiência de redução do 
produto do circuito de moagem, reduzindo 
o consumo de energia por tonelada moída.

Existe uma forte correlação entre a ra-
zão de carga dos desmontes e a recupe-
ração da flotação convencional, com ex-
ceção das duas últimas pilhas. O motivo 
dessa diferença nas últimas duas pilhas 
em relação às demais foi o aumento do 
teor de ferro e redução do teor de P2O5 
na alimentação, o que prejudicou a flo-
tação e a recuperação da usina. Porém, 
aumentos elevados na razão de carga 
dos desmontes podem afetar negati-
vamente a recuperação da flotação, em 
razão do excesso de finos gerados. Este 
fato deve ser observado em futuros tes-
tes para as demais pilhas. Mas pode-se 
afirmar que a correlação é bastante sig-

Conheça o autor  
do projeto 

Raphael de Sou-
za Nepomuceno – 
Formado em Engenharia 
de Minas pela Univer-
sidade Federal do Pará 
(UFPA), Pós-graduado 
em Processo Minero-
-metalúrgico com ênfase 
em fertilizantes pela Uni-

versidade Federal de Ouro Preto (UFOP).

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Otimização da moagem com aumento da 
razão de carga dos desmontes de rochas, mina 

Catalão”.

nificativa enquanto a razão de carga não 
ultrapassou 800 g/m³.

Há uma correlação inversa entre a 
razão de carga dos desmontes e a por-
centagem de P2O5 no rejeito do circuito 
convencional. Ou seja, na medida em 
que a razão de carga aumenta, o teor de 
P2O5 no rejeito diminui e vice-versa. 
Novamente não foi observada correlação 
nas últimas pilhas.

Pode-se verificar que houve uma corre-
lação significativa entre a razão de carga 
dos desmontes e a taxa de alimentação da 
usina. Porém, existem duas pilhas onde a 
correlação não seguiu o padrão das de-
mais, que foram as pilhas 1699 e 1706. 
A pilha 1706, assim como nas compara-
ções anteriores, não teve nenhuma corre-
lação com a razão de carga e a taxa de 
alimentação. Possivelmente, a usina teve 
algum problema no processo e teve que 
trabalhar com taxa de alimentação redu-
zida; provavelmente foi o que também 
ocorreu na pilha 1699.

Contudo, o aumento da razão de carga de 
desmonte de rochas contribuiu diretamen-
te na eficiência e produtividade da moagem 
e da usina. Após análise simples e direta 
dos dados, foi verificado que a taxa de ali-
mentação da usina (base seca) aumentou 
de 570 t/h para 620 t/h, um incremento de 
50 t/h, o que corresponde a 8,7%.

O desmonte de rochas por explosivos 
dentro da cadeia produtiva da mineração, 
possui grande influência nas etapas sub-
sequentes: britagem e moagem. Por isso, 
devem haver estudos constantes no intuito 
de otimizar os desmontes de rocha a fim de 
conseguir um ganho na cadeia produtiva.

Deve-se avaliar se o aumento excessivo 
na razão de carga dos explosivos não afe-
tou negativamente o resultado na moagem 
e nos demais processos da usina de benefi-
ciamento. Conforme observado nas ultimas 
pilhas, em que a razão de carga foi mais alta 
(acima de 800 g/m³), não houve uma boa 
correlação dos resultados na usina.

Com o aumento da razão de carga nos 
desmonte de rochas, foi possível aumentar 
a taxa de alimentação usina, que por si só 
já seria um ponto de melhoria e sucesso 
deste estudo. Foi possível também reduzir 
o teor de P2O5 no rejeito, aumentar a recu-
peração de P2O5 na flotação do conven-
cional e ainda diminuir a granulometria do 
produto da moagem. A partir deste ponto 
é fundamental uma análise mais detalhada 
de custo-benefício, incluindo todas as de-
mais variáveis de processos.
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De autoria de Heitor Lobo Cou-
tinho, da Samarco, o trabalho 
“Redução de custos operacio-

nais com pneus na mineração” foi um 
dos vencedores do 16º Prêmio de Exce-
lência da Indústria Minero-metalúrgica 
Brasileira. 

O objetivo geral do trabalho consistiu em 
reduzir o custo operacional da mina com 
pneus, utilizando a metodologia Lean Seis 
Sigma DMAIC (Definir, Medir, Analisar, Me-
lhorar, Controlar) no processo de produção. 
Outras metas são demonstrar a utilização da 
metodologia DMAIC na resolução do pro-
blema em questão, evidenciar o emprego de 
ferramentas estatísticas no desenvolvimento 
e identificação dos problemas que afetam a 
geração de custos e desenvolver a cultura de 
melhoria contínua nas operações de mina.

Segundo o autor, a aplicação da metodo-
logia Lean Seis Sigma na redução de custos 
com pneus, pode ser justificada em três as-
pectos gerais: redução de custo direto, já que 
o projeto pode oferecer ganhos consideráveis 
com a redução no consumo de pneus; menor 
impacto ambiental porque ao consumir me-
nos pneus, a geração de resíduos na natureza 
é menor; e aumento da segurança na mina, 
reduzindo o risco de acidentes como conse-
quência de estouro de pneus. 

Maior vida útil  
dos pneus impacta em custos 

e segurança
Ações levaram à redução de custos, menor impacto ambiental e aumento da segurança na mina

O primeiro passo para o desenvolvimento 
de um trabalho de melhoria contínua, seja 
ele em qualquer área, consiste na definição 
da oportunidade de melhoria em questão, 
etapa conhecida como Define, pelo ciclo 
DMAIC. Primeiramente, o escopo do pro-
jeto é definido. A frota de equipamentos é 
composta por equipamentos que utilizam 
pneus para produção, no caso doze ca-
minhões, nove carregadeiras e duas mo-
toniveladoras, compondo um total de 23 
equipamentos em estudo.

A partir da análise do histórico dos da-
dos, percebeu-se que o custo com pneus 
na mineração, representa uma parte sig-
nificativa equivalente a 18% do custo 
operacional com materiais. Com perdas 
prematuras ocorridas por falha operacio-
nal nos pneus, 70% deles viravam suca-
tas, o que levou a necessidade de aquisi-
ção de pneus novos. 

O destino de cada pneu é definido de 
acordo com os danos ocorridos durante 
a falha operacional. Pode-se ocorrer três 
casos: sucata, onde o pneu se perde por 
completo; conserto, quando se faz o reparo 
na borracharia e o pneu retorna às opera-
ções; e reforma, onde o pneu recebe uma 
nova camada de borracha e volta para frota.  

Com os dados históricos do indica-

dor, iniciou-se o estudo para determinar 
a meta do projeto: reduzir o número de 
pneus com perda prematura e sucatea-
mento na mina em 20,8%, passando de 
1,58 para 1,25 a partir de setembro de 
2013, com um ganho financeiro esperado 
de R$ 320.735,46 em 12 meses. 

Após a definição do escopo, meta e re-
torno financeiro calculado, iniciou-se uma 
análise minuciosa para medir o problema, 
utilizando diversas ferramentas aplicadas 
na etapa Measure do ciclo DMAIC. O 
primeiro passo foi validar o sistema de 
medição dos dados. Através destas anali-
ses de falhas, diante das cinquenta e oito 
ocorrências contidas no banco de dados, 
foram analisadas minunciosamente doze 
destas falhas, onde a confiabilidade do 
banco de dados foi checada e concluída. 

Nesta etapa, através de uma análise es-
pecífica por tipo de equipamento (carre-
gadeiras, caminhões e motoniveladoras), 
foi feita uma  análise de que os principais 
equipamentos que tinham maior ocorrên-
cia de perda de pneus eram carregadei-
ras e caminhões. Sendo assim, as frotas 
foram estratificadas e foi definida uma 
meta específica. A meta específica para 
cada tipo de equipamento foi definida em 
0,625 pneus por mês.

                                                       ANTES                                                                                                                      DEPOIS

Colocação de abas laterais 
para evitar corte nos 

pneus da carregadeiras
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Equipe: Alexandre Resende, Antonio Uete, Emerson Romenny, Geraldo Lisboa, 
Heitor Lobo, Ivanir Silva, Roberto da Silva, Hermes Felipe

Foram identificados, 21 x’s ao longo 
do processo de produção da mina onde 
ocorriam as falhas operacionais de pneus 
que levavam ao sucateamento. Assim, 
houve a necessidade de utilizar a matriz 
de priorização para determinar os princi-
pais x’s a serem atacados.

Através de uma matriz de priorização 
reduziu a 8x’s as possíveis causas identi-
ficadas, que seriam priorizadas para solu-
ção dos problemas. Limpeza e retirada de 
blocos devido ao acúmulo deles na pis-
cina do Hopper de Caminhões - um dos 
principais motivos dos cortes ocorridos 
nos pneus de caminhões. Foi realizada 
a limpeza e retirada dos blocos nos dois 
Hoppers existentes; 

Alargamento devido à largura inadequa-
da para limpeza de blocos nos carregado-
res simples com Carregadeiras: a neces-
sidade de limpeza dos blocos da grelha 
de carregadores simples é uma atividade 
constante na mina da Samarco. A largura 
inadequada dessa área destinada a limpe-
za da carregadeira, chamada de piscina 
de blocos, pode gerar o corte ou furo dos 

pneus das carregadeiras. Foi realizada a 
padronização e alargamento de todas as 
piscinas de blocos; 

Colocação de abas laterais para evitar 
corte nos pneus das carregadeiras: devi-
do a necessidade da carregadeira realizar 
o recolhimento de blocos e matacos nas 
praças de operação, frequentemente os 
blocos que não ficavam dentro da caçam-
ba da carregadeira atingiam os pneus. Foi 
realizado o desenho e a aplicação de abas 
laterais na caçamba das carregadeiras, de 
modo que seja afastado o bloco que esti-
ver fora da caçamba; 

Melhoria das condições de pista, reti-
rando blocos, borrachudos e corrigindo a 
inclinação. Boas condições da pista são 
fatores fundamentais para um bom de-
sempenho da frota de caminhões, tanto 
no quesito produtividade como também 
em redução de custos com pneus, diesel, 
elementos mecânicos entre outros. 

Melhorar a organização e o estoque dos 
pneus no pátio: O estoque dos pneus na 
mina deve ser feito de forma organizada e 
adequada, possibilitando que os pneus não 

sejam degradados por ações naturais do 
meio ambiente, como sol e calor, ou degra-
dados por ações inadequadas de manuseio; 

Aumentar utilização das motonivelado-
ras para melhorar e manter os acessos em 
boas condições; Foi verificado que a uti-
lização estava abaixo do ideal; realizamos 
assim treinamentos específicos e contra-
tações para operação de patrol; 

Colocação de monitor de temperatura e 
sensor de pressão online nos pneus da 
frota de Carregadeiras 993K para evitar 
superaquecimento;

Através dessa ferramenta, foi criado um 
procedimento de operação na qual caso 
ocorra temperatura elevada do pneu, sua-
rá um alarme na cabine do operador. Com 
esse alarme o operador deve reduzir o ritmo 
de produção se possivel ou parar o equipa-
mento até estabilizar a temperatura nos ní-
veis adequados para cada tipo de pneu; 

Melhorar a visibilidade dos operadores 
com troca por lâmpadas mais eficientes 
nos equipamentos: a visibilidade durante 
a operação de equipamentos é fator fun-
damental para uma operação segura e efi-
ciente. Segue ao lado uma imagem ilus-
trativa mostrando a eficiência da lâmpada 
normal e da lâmpada enon, mostrando 
que esta melhora muito a visibilidade. Fo-
ram trocadas as lâmpadas dos caminhões 
por lâmpadas enon.

Após as ações terem sido colocadas em 
prática, foi iniciada a etapa de verificação 
dos resultados, através da coleta de no-
vos dados. As causas raízes dos proble-
mas prioritários identificados permitiram 
a geração de soluções concretas para a 
resolução do problema. Houve a redução 
do número de pneus perdidos para su-
cateamento devido a falhas operacionais 
para 0,78 pneus / mês, o que representa 
uma queda de 50,6%, superando a meta 
proposta de 20,8%. 

Foram gerados ganhos financeiros esti-
mados em R$ 1.230.756 ao longo de doze 
meses, além dos ganhos não financeiros 
de redução do impacto ambiental, aumen-
to da segurança nas operações da mina e 
aumento da disponibilidade física da frota.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Redução de custos operacionais com pneus na 

mineração”.

Conheça o autor do projeto 
Heitor Lobo Coutinho - Engenheiro de minas, integrante do Departamento de Ope-

ração de Mina da Samarco. Nessa função, tem contribuído com as operações de mina no de-
senvolvimento de planos estratégicos, produção de mina e melhoria na eficiência operacional 
das minas da empresa.

Alexandre Resende - Engenheiro de manutenção, integrante da Gerência de Minera-
ção. Nessa função é responsável pela manutenção dos equipamentos móveis de grande porte 
nas minas da Samarco.

Antonio Uete - Engenheiro de manutenção, consultor contratado pela Samarco. Nessa função 
é responsável pela manutenção dos equipamentos móveis de grande porte nas minas da empresa.

Emerson Romenny - Coordenador da empresa Tamura, no contrato de manutenção 
dos equipamentos móveis. Nessa função é responsável pela manutenção e troca dos pneus 
de equipamentos móveis de grande porte nas minas da Samarco.

Geraldo Lisboa - Instrutor de equipamentos, integrante do Departamento de Operação 
de Mina da Samarco. Nessa função tem contribuído no processo de treinamento dos opera-
dores para operação dos equipamentos móveis de grande porte nas minas da mineradora.

Ivanir Silva - Chefe de equipe na mina, integrante do Departamento de Operação de 
Mina da Samarco. Nessa função, tem contribuído com a coordenação de sua equipe nas 
operações da mina.

Roberto da Silva - Operador de equipamentos móveis, integrante do Departamento de Opera-
ção de Mina da Samarco. Nessa função, tem contribuído com a operação dos equipamentos na mina. 

Hermes Felipe - instrutor de equipamentos, integrante do Departamento de Operação 
de Mina da Samarco. Nessa função tem contribuído no processo de treinamento dos ope-
radores para operação dos equipamentos móveis de grande porte nas minas da Samarco.
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O trabalho “Dispositivo para redução 
de ruído no processo de desinflar 
pneus de caminhão fora de estra-

da” de autoria de Paulo Silva, Paulo Braz, 
Rodrigo Miranda, Halzemir Jhunyor, Bruno 
Serejo, Luciene Silveira, Ronilson Freitas e 
Renato Peres foi um dos vencedores do 16º 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
-metalúrgica Brasileira. O case foi aplicado 
pela Vale na Mina do Sossego, em Canaã 
dos Carajás (PA) e consistia em testar um 
dispositivo, chamado desinflador, que dimi-
nui a intensidade do ruído ao desinflar um 
pneu de caminhão fora de estada. 

Para chegar ao resultado, foi utilizada 
a metodologia do PDCA, que identificou 
falhas no processo, priorizou o problema 
a ser tratado, analisou causa e fenômeno 
até chegar numa proposta de solução, 
que foi a criação de uma ferramenta/dis-
positivo para reduzir o nível de ruído.

Os pneus de caminhão CAT 793 são ca-
librados com 105 psi de pressão, a frio, 
quando esse ar pressurizado é liberado 
para o ambiente, gera-se um ruído que 
atinge 122,9 dB. O tempo de despressuri-
zação dura em média 25 minutos.

O desinflador foi criado utilizando tubo 
metálico com formato em U, em que são 
conectados filtros próprios para abafar ruído, 
protegidos por uma caixa metálica com 
grade, para atender à norma de segurança. As 
extremidades do tubo metálico são ligadas 
a duas válvulas que conectam a mangueira 
diretamente na válvula de ar da roda. Para 
ter mobilidade, a caixa foi colocada sob um 
carrinho que permite movimentar o conjunto.

Para realizar o teste foi utilizado o de-
cibelímetro, aparelho que faz medição 
de nível de ruído. Durante a atividade de 

Desinflador diminui ruído e 
pode esvaziar dois pneus juntos 

Dispositivo desenvolvido na mina de Sossego proporciona ganho de produtividade  
na troca de dois pneus simultaneamente

despressurização foi medido o ruído sem 
o desinflador e com ele.

O resultado inicial foi de 122,9 dB sem 
o dispositivo e com o desinflador foi de 
83,3 dB, superando a meta que era re-
duzir a 100 dB, inicialmente. O tempo do 
processo manteve-se próximo ao medido 
sem a ferramenta (25 minutos).

Foi concluído que o desinflador reduz o ní-
vel de ruído tornando a atividade mais segu-
ra ao mecânico de pneus e menos incômoda 
as áreas próximas. Outro ponto importante é 
que o mecânico não tem contato com o ar 
pressurizado, que passa pelos filtros. 

O ganho de produtividade ocorre, princi-
palmente, quando é necessário trocar os dois 
pneus traseiros, quando pode-se conectar as 
duas válvulas do desinflador nos dois pneus 
e despressurizá-los ao mesmo tempo. 

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Dispositivo para redução de ruído no processo 
de desinflar pneus de caminhão fora de estrada”. 

Conheça os autores do projeto 
Bruno Melo Serejo - Técnico em Agrimensura pela Escola Tecnica Federal do Recifé 

(PE). Atuou na Empresa Odebrechet Costruções, SOTREQ, na área de manutenção como 
programador de serviços e planejamento e atualmente planejador de manutenção na Vale.

Renato César Ribas Peres - Engenheiro mecânico pela Universidade Estadual 
Paulista (UNESP). É Engenheiro de Manutenção de Frota da Vale, responsável por atendi-
mento à frota de Caminhões Caterpillar 793 e 785, além de carregadeira 994.

Paulo Roberto Fernandes Silva - Técnico em Eletrotécnica, há dez anos trabalha 
com pneus fora de estrada (OTR), tendo passado pela Otraco, Bailac e atualmente na Vale.

Luciene Silveira - Bacharel em Administração de Empresas, técnica em Eletromecâni-
ca, é auxiliar técnico de Manutenção há três anos na Vale. 

Paulo Braz - Técnico Mecânico com sete anos de experiência com manutenção de 
pneus. Está na Vale desde março de 2011 e atua com inspeção de pneus em campo.

Halzemir Jhunyor - Técnico Eletrotécnico com nove anos de experiência com ma-
nutenção de pneus, está na Vale desde março de 2011. Atua com inspeção e manutenção 
operacional, operação de equipamento de remoção de pneus (tirehandler).

Rodrigo Miranda - Mecânico de pneus com experiência de sete anos. Está na Vale 
desde fevereiro de 2011 como mecânico de pneus.

Ronilson Freitas - Técnico mecânico com um ano de experiência cem manutenção de 
pneus, trabalhou em mina de ferro e mina de cobre. Saiu da Vale recentemente, onde atuou 
como Supervisor de manutenção de pneus.

Desinflador para pneus frota CAT 793 e 785 
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De autoria de Jocerlando do Nasci-
mento Costa, Barnei dos Santos 
Gemaque, Elielson Tome Bentes 

Figueira, Francisco de Assis Costa da Sil-
va, Francisco Rodrigo Silva e Iran Sousa 
De Oliveira, o trabalho “Suporte articulável 
para rolo lateral das TCLD (Transportador 
de Correia de Longa Distância)” foi um dos 
vencedores do 16º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira. O 
projeto foi desenvolvido por cinco funcioná-
rios da Mineração Rio do Norte (MRN) que 
trabalham na seção de Manutenção Mecâni-
ca das Instalações de Britagens da Gerência 
Industrial e por um funcionário de empresa 
prestadora de serviço. 

Os principais objetivos do projeto foram 
minimizar danos à borda da correia trans-
portadora e estrutura do equipamento; 
tornar mais prática a substituição de rolos 
laterais sem necessidade de parar o equipa-
mento, ganho em produtividade; minimizar 
o risco ergonômico na troca dos rolos la-

Suporte articulável que 
simplifica reparos na correia

de longa distância
O tempo de execução foi reduzido de 20 para cinco minutos, além de outros benefícios

terais; otimizar sistema de proteção da es-
trutura e alinhamento da correia; e facilitar a 
execução da tarefa. 

Para superar os problemas apresentados, 
o grupo teve a ideia de fabricar um suporte 
articulável e fixá-lo com parafusos na estru-
tura que sustenta a correia transportadora. O 

dispositivo evita o desgaste prematuro das 
bordas das correias, facilita a manutenção 
e troca do rolo lateral e resulta em um ga-
nho expressivo em produtividade e redução 
de custo. Após a instalação do dispositivo, 
houve uma reengenharia e foi elaborado o 
projeto, mantendo a ideia inicial.

Os ganhos foram a redução no tempo de 
execução da tarefa de 20 para 5 minutos; 
a minimização de custos com reparos de 
bordas de correia; a eliminação da parada 
dos transportadores para troca dos rolos; o 
transporte adicional de 80.600 ton/ano so-
mente no circuito onde foi instalado; e elimi-
nação de Hh da equipe elétrica no bloqueio 
do equipamento para essa tarefa. 

Já os ganhos intangíveis foram a facilidade 
na execução da tarefa; o aumento da satisfa-
ção dos envolvidos; a minimização do risco 
ergonômico na tarefa; e a otimização do 
sistema de suporte dos rolos laterais. O dis-
positivo será instalado em todas as correias 
transportadoras da MRN -com estrutura se-
melhante à que foi testada.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Suporte articulável para rolo lateral das TCLD 
(Transportador de Correia de Longa Distância)”.

Conheça os autores do projeto 
Jocerlando do Nascimento Costa - Técnico em Manutenção Mecânica da Mi-

neração Rio do Norte lotado na seção de Manutenção Mecânica das Instalações de Britagens.
Iran Sousa de Oliveira - Técnico de Planejamento de Manutenção da Mineração 

Rio do Norte lotado no departamento de Planejamento e Manutenção Corporativa Industrial. 
Barnei dos Santos Gemaque - Mecânico II da Mineração Rio do Norte lotado na 

seção de Manutenção Mecânica das Instalações de Britagens.
Elielson Tome Bentes Figueira - Mecânico II da Mineração Rio do Norte lotado 

na seção de Manutenção Mecânica das Instalações de Britagens.
Francisco de Assis Costa da Silva - Mecânico da empresa prestadora de ser-

viços de manutenção Manserv .
Francisco Rodrigo Silva - Mecânico I da Mineração Rio do Norte lotado na seção 

de Manutenção Mecânica das Instalações de Britagens. 
Da esq. para dir.: Jocerlando Costa, Barnei Gemaque, Elielson Figueira, Francisco da Silva, 
Francisco Silva e Iran de Oliveira

Correia transportadora com 
dispositivo instalado
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duDe autoria de Ricardo José Franzin, 
Gerente de EHS da Mineração Jun-
du,  o trabalho “Controle e recupe-

ração ambiental de áreas degradadas por 
mineração” foi um dos vencedores do 16º 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
-metalúrgica Brasileira. 

O projeto apresenta as ações desenvolvidas 
pela Mineração Jundu, planta de Descalvado 
(SP), na gestão das áreas degradadas pela 
atividade de extração mineral de areia quart-
zosa industrial. São detalhadas as principais 
atividades de controle e reabilitação ambien-
tal empregadas nessa atividade e a sustenta-
bilidade da mineração, quando esta é realiza-
da de forma controlada. 

Nas diversas etapas do processo são de-
senvolvidas ações de controle e gestão sobre 
os aspectos e impactos ao meio ambiente. Os 
objetivos eram mitigar os impactos e criar as 
condições para realizar as atividades das eta-
pas seguintes de regeneração e recuperação 
ambiental. Um exemplo é a correta configura-
ção dos taludes na frente de lavra, que quando 
chegar em pit final deverá estar com altura e 
inclinação corretas, propício para ser reabili-
tado com o plantio de vegetação. Se durante a 
condução da lavra, não for tomado o cuidado 
de deixar os taludes e bancadas prontos para 
recuperação futura, haverá necessidade de 
utilizar muitas horas de máquina para fazer as 
correções e o custo desse trabalho adicional 
pode ser impeditivo para a execução da recu-
peração adequada dessa frente de lavra.

Os principais controles realizados na mina 
monitoraram o decapemaneto e escavação 
do solo; controle na configuração dos talu-
des; disposição controlada de estéreis. No 
beneficiamento do minério, o sistema de 
contenção nos reservatórios de produtos 
químicos; controle de estabilidade geotéc-
nica dos tanques de sedimentação; controle 
de águas residuais; controle das emissões 
atmosféricas; gestão de esgoto doméstico; e 
gestão de resíduos industriais.

As ações periódicas de monitoramento 
da qualidade ambiental são realizadas para 
medir e acompanhar os principais impactos 
ambientais. Relatórios anuais com os re-

Programa ambiental supera 
exigências legais

Recuperação contínua das áreas degradadas é uma das prioridades da Mineração Jundu

sultados do monitoramento ambiental são 
preparados e entregues para os orgãos de 
controle ambiental (CETESB, Promotoria, 
DNPM e Prefeitura). Os aspectos monito-
rados são monitoramento das águas super-
ficiais; monitoramento das águas subterrâ-
neas; monitorização das águas residuais; 
monitoramento de ruído na vizinhança; 
monitoramento da qualidade do ar; e mo-
nitoramento da paisagem (reflorestamento).

A recuperação de áreas impactadas ocorre 
ao mesmo tempo em que se dá o avanço 
da lavra e porções da mina são exauridas, 
ficando disponíveis para recuperação. Não 
se espera a exautão total da mina para tomar 
medidas de reabilitação / regeneração das 
áreas degradadas porque esse tipo de estra-
tégia permite viabilizar a recuperação futura. 
As principais ações desenvolvidas são: es-
tabilização dos taludes; reflorestamento de 
encostas e bancadas; reabilitação topográfi-
ca; aterramento dos tanques de decantação; e 
recuperação de pilhas de estéril.

No descomissionamento, a remoção das 
instalações para uso futuro é feita para ga-
rantir o desenvolvimento da vegetação intro-
duzida. Para isso, é necessário realizar tratos 
culturais distintos nos diferentes períodos do 
ano (período de seca e período de chuva).

Especialistas foram contratados e defini-
ram as ações de manutenção que devem 
ser realizadas; um cronograma foi estabele-
cido e uma equipe terceirizada realiza essas 

ações, seguindo o que está estabelecido. São 
realizados a adubação de cobertura; o com-
bate a vegetação invasora; o combate a formi-
gas cortadeiras; o replantio de mudas mortas.

As ações de recuperação/reabilitação am-
biental adotadas pela Mineração Jundu su-
peram as exigências dos orgãos de controle 
ambiental. Por exemplo, onde havia exigência 
de plantar gramineas, optou-se por realizar o 
plantio de mais de 11.000 árvores nativas.

A recuperação da primeira frente de lavra, na 
entrada da planta, ocorreu antes da solicita-
ção de entidades ambientais e pode ser usa-
da como um modelo para outras unidades 
operacionais da empresa. Além de adquirir as 
mudas de que necessita em viveiros creden-
ciados, a empresa também realiza a produção 
interna de mudas de árvores nativas do cer-
rado, bioma em que está inserida, através de 
sementes coletadas na própria região.

Um plano de recuperação ambiental de-
talhado foi elaborado e apresentando ao 
orgão de controle ambiental. Esse plano 
descreve, em um cronograma, as etapas a 
serem realizadas e a alocação de recursos 
orçamentários. Desse modo permite a ges-
tão das ações a serem executadas durante 
os próximos anos.

Conheça o autor  
do projeto 

Ricardo José Fran-
zin - Gerente de EHS, 
trabalha há 21 anos em 
empresas do ramo da mi-
neração e nos últimos 10 
anos gerenciando as áre-
as de saúde, segurança 
e meio ambiente. Possui 
especialização em gestão 

ambiental e direito ambiental. 

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em 

Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do trabalho 
“Controle e recuperação ambiental de áreas

degradadas por mineração”.

Vista aérea da mina após a recuperação 
ambiental, com implantação do lago 
paisagístico e área de esportes/lazer
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Conheça os autores do projeto

Talita Chaves Braga - Graduada em Engenharia de Minas pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais, há três anos trabalha na Anglo American 
como Engenheira de Processos.

Mário Camargo - Com sólida experiência nas áreas 
de produção em mineração, trabalha na Anglo American há 
30 anos e atualmente desempenha a função de Supervisor 
de Produção.

Flavio Mendes dos Santos - Com sólidos conhe-
cimentos sobre i processo de extração e beneficiamento de 
fosfatos, atua na Anglo American há 30 anos, onde serve atu-
almente como Operador de Produção.

Na planta de produção de fertilizan-
tes fosfatados da Anglo American 
em Ouvidor, no sudeste de Goiás, o 

processo para o controle de espuma na flota-
ção de concentrado de apatita era utilizado o 
benzeno etoxilado. Como não biodegradável, 
após ser utilizado no processo, o benzeno ge-
rou problemas na barragem de fosfatos, pre-
judicando a qualidade da água que retornava 
para o processo.

Em um estudo detalhado em 2011, uma 
equipe da área de processos da mineradora 
sugeriu adicionar um surfactante biodegra-
dável ao processo, substituindo o benzeno. 
Durante os testes produtivos com possíveis 
reagentes substitutos, o álcool etoxilado 
apresentou a melhor performance na redução 
da quantidade de desperdício na barragem. 
Reagente composto biodegradável e que 
não causa acúmulos na barragem, o álcool 
etoxilado passou a ser usado pela equipe em 
2012, melhorando a qualidade da água que 
retorna ao processo produtivo.

Depois da realização de testes industriais em 
três pilhas com características diferentes, fo-
ram pedidos testes mais abrangentes e por um 
período mais duradouro. Inicialmente, foram 
solicitadas duas toneladas do reagente Floti-
nor (EPE MIN 071) à Clariant, e comprovando 
resultados dos testes anteriores, solicitou-se 
às três toneladas restantes, totalizando cinco 
toneladas de Flotinor.

Com objetivo de observar as variações 
ocorridas e determinar se esse reagente será 
utilizado industrialmente, em substituição ao 
Ultranex 18, o estudo “Diminuição de rejei-
tos na barragem de fosfatos”, conduzido por 

Reagente biodegradável não 
se acumula na barragem

Mudança melhorou a qualidade d’água que retorna ao processo

Talita Chaves Braga, Mário Camargo e Flavio 
Mendes dos Santos e um dos vencedores 
do 16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira da revista Mi-
nérios & Minerales.

Tensoativo
Para entender a atuação de um determinado 

tensoativo, é preciso saber quais são as ca-
racterísticas dessas moléculas, que conferem 
propriedades diferenciadas em relação a ou-
tros solutos não tensoativos.

O sistema HLB é uma das maneiras para 
escolher do tensoativo mais apropriado para 
uma aplicação desejada e pode ser definido 
como um número associado à molécula de 
tensoativo que expressa a relação entre gru-
pos polares e apolares da molécula. Em um 
tensoativo de alto HLB temos uma molécula 
mais etoxilada (maior cadeia hidrófila) que 
em um tensoativo de baixo HLB. Esse é ainda 
um sistema empírico pelo qual o número é 
obtido por cálculos a partir da estrutura da 
molécula.

Apesar de orientar na decisão da escolha 
do tensoativo mais adequado, não é o único 
fator que influencia. Existem outros como 
estrutura do substrato, condições do meio, 
temperatura, etc, que também são decisivos 
na escolha. Considerando o tensoativo Ul-
tranex 18, é sabido que seu HLB é próximo 
de sete, sendo este um tensoativo aromático 
composto por 98% de nonilfenol etoxilado.

Testes
A Usina 76 foi escolhida para a realização 

dos testes, onde foram utilizadas 12 pilhas 

com características diferentes, em um total de 
cinco toneladas de reagente Flotinor, feitos 
em duas etapas. 

Na primeira, testou-se duas toneladas do 
EPE MIN 071 em quatro pilhas. Confirmado 
os bons resultados nessas pilhas, foram soli-
citados uma quantidade restante do reagente 
junto à Clariant. Após 13 dias do término 
da primeira etapa, deu-se continuidade aos 
testes em outras cinco pilhas, finalizando as 
cinco toneladas.

Para dosar o Flotinor, adotou-se o mesmo 
tanque de dosagem utilizado para o Ultranex 
18, sem haver alterações nas dosagens, que 
variaram de acordo com a necessidade de 
cada pilha e foram reguladas pelo dosador 
de caneca. Nesses casos, os outros reagentes 
utilizados na flotação eram também alterados, 
conforme a necessidade, para se adequar à 
qualidade do produto.

Com os resultados obtidos nesse teste in-
dustrial, percebeu-se que não houve grandes 
alterações nos valores das recuperações em 
massa e de fostato, ou seja, um desempenho 
muito semelhante ao Ultranex 18, indicando 
um acréscimo de 0,53% em recuperação de 
fosfato em relação à Usina 47. A Usina 76 
apresentou melhores resultados de recupera-
ção de fosfato comparado com a Usina 47, 
mas eles foram inferiores quando considera-
mos a recuperação mássica.

Entretanto, acredita-se que os resultados 
possam ser melhorados à medida que os 
operadores estejam mais acostumados a 
trabalhar com o Flotinor. Como as dosagens 
dos tensoativos são diferentes também, é 
preciso uma menor quantidade de EPE MIN 
071 do que Renex. O reagente apresenta um 
tipo de espuma distinta do Renex, mas os 
operadores não tiveram problemas em operar 
a flotação utilizando o Flotinor.

A escolha pela substituição do Renex pelo 
Flotinor é de caráter ambiental, já que o EPE 
MIN 071 é biodegradável, e os resultados 
não apresentam grandes variações.

Leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia 

em Prêmio de Excelência 2014 a íntegra do 
trabalho "Diminuição de rejeitos na barragem de 

fosfatos".
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A chilena Minera Esperanza de-
cidiu iniciar, em parceria com 
a Metso, um projeto para au-

mentar a produção anual de cobre e 
ouro da mina entre 15 e 20%. A ação 
será realizada com a instalação de um 
sistema independente de britagem e 
peneiramento, com capacidade de pro-
cessamento de 20.000 t por dia, que 
passa ao largo de parte do circuito de 
britagem atualmente existente na mina. 
A nova planta entrará em operação em 
2015. Haverá uma equipe residente de 
mais de 500 pessoas no local durante a 
fase de pico do projeto. O negócio, no 
valor de aproximadamente 80 milhões, 
foi contabilizado entre os pedidos rece-
bidos pela Metso Mineração e Constru-
ção no quarto trimestre de 2013.   

A Metso executará um abrangente 
Projeto “EPC” (Engenharia, Suprimento 
e Construção) para a Minera Esperanza. 
Inclusos neste projeto estarão os equi-
pamentos para manuseio de materiais, 
britagem, e classificação bem como 
engenharia, automação e eletrificação, 
aço estrutural, obras civis e as instala-
ções eletromecânicas necessárias para 
a nova planta.      

“A Metso está prestando serviços ao 
longo de todos os estágios de desenho, 
obras de engenharia civil, instalação e 
comissionamento dos equipamentos. 

Circuito adicional amplia produção de ouro

O trabalho será realizado aplicando-se 
os mais rigorosos padrões dentro da 
indústria”, diz  Einari Ojala, Gerente de 
Projetos Sênior da Metso.   

Os equipamentos a serem forneci-
dos para a nova planta de britagem 
consistem em três britadores côni-
cos MP 1000, três peneiras ‘multi-
-flo’ tipo‘banana de deck duplo em 
dois tamanhos, sete alimentadores 
por correia, dois alimentadores vibra-
tórios e nove correias transportado-

A produtora de agregados Franzefoss está 
melhorando a capacidade de sua pedreira 
em ‘Steinskogen’, em Oslo, na Noruega, 

para atender às suas metas de crescimento a lon-
go prazo. Os estágios de britagem automatizados 
da Metso permitirão flexibilidade de operação e 
dimensionamento da produção para atender à de-
manda do mercado. 

A instalação contempla a execução, fabricação, 
instalação e comissionamento para a produção de 
agregados obtidos por britagem secundária e terci-
ária. Além da instalação automatizada de britagem e 
peneiramento, para monitorar e facilitar o controle 
da operação, a nova planta será equipada com uma 
estação automatizada de carregamento de cami-

Solução dá flexibilidade à pedreira

ras com comprimento total de 1 km.
A Minera Esperanza, que tem como 

sócios a Antofagasta Minerals S.A, uma 
das principais mineradoras chilenas 
(com 70% de participação) e a Maru-
beni, empresa japonesa (com 30% de 
participação) é um depósito de cobre 
e ouro distante 30 quilômetros do mu-
nicípio de Sierra Gorda, na Região de 
Antofagasta. A construção do projeto 
começou em meados de 2008 e a uni-
dade tornou-se operacional em 2011.
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equipada com uma 
estação automatizada 
de carregamento de 
caminhões

Produzida pela Metso entrará 
em operação em 2015
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A Henfel fez a substituição de um 
acoplamento hidrodinâmico Hen-
fluid HLE 350 RR no acionamento 

de um moinho de barras de uma indús-
tria siderúrgica, com motor de 250 CV, IV 
pólos. Ocorriam constantes rompimentos 
de bujões fusíveis térmicos; deterioração 
dos elementos amortecedores devido ao 
desalinhamento, resultando em danos 
estruturais em partes importantes do aco-
plamento; desgaste dos elementos vedan-
tes ocasionando vazamento de óleo; e di-
ficuldade de remoção do acoplamento em 
eventuais intervenções de manutenção de 
componentes do acionamento, como mo-
tor e redutor.   

A instalação incorreta do acoplamento, 
não se atentando para as instruções de 
montagem, ocasionaram o desalinhamen-
to do conjunto. O uso de volume inadequa-
do de fluído gerou alto escorregamento e 
conseqüentemente, aumento de tempera-
tura, ocasionando danos nas vedações e 
constantes atuações do bujão fusível. 

Na tentativa de solucionar o problema, os 
bujões fusíveis foram recuperados no local 
utilizando-se ligas de metal inadequadas 
à aplicação com temperatura de fusão de 
aproximadamente 820º, o que colocou 
toda a operação em risco de acidente e 
destruiu os elementos vedantes originais. 
Além destes problemas operacionais 
apontados, os usuários encontravam difi-

Substituição de acoplamento  
hidrodinâmico convencional

culdade na remoção do acoplamento du-
rante a substituição ou manutenção de ou-
tros componentes do acionamento, como 
o motor elétrico ou redutor. 

As soluções encontradas foram investir 
no treinamento da equipe de manutenção 
ministrado pela equipe Henfel Service 
com esclarecimentos sobre alinhamento, 
instalação, regulagem de volume de óleo, 
funcionamento e procedimentos opera-
cionais. Foi feita também a aplicação de 
um Acoplamento Hidrodinâmico Henfluid 
NG, modelo HNG 350 RR, com sistema de 
fixação rápida que proporciona  redução 
do tempo na instalação e remoção. 

Neste caso especificamente, segundo 
informações da engenharia de manuten-
ção da empresa e dados apurados pela 
equipe técnica da Henfel Service, o tempo 
gasto nas operações de montagem e des-
montagem dos acoplamentos no equipa-
mento tiveram redução de 72%. 

A nova aplicação está funcionando sem 
a ocorrência dos problemas apresenta-
dos anteriormente. O acoplamento HLE 
350 RR foi enviado para a Henfel Service 
para reforma e poderá ser utilizado como 
sobressalente, reduzindo os riscos opera-
cionais de longas paradas não programa-
das na planta.

nhões. A unidade tem previsão para estar em plena produção em março 
de 2015.   

O novo sistema da planta de britagem secundária visa uma produção 
de 375 t por hora e incluirá um britador cônico HP 400 e duas peneiras 
TS5.2 para produção de lastro ferroviário e produtos finais constituídos 
de agregado basáltico com granulometrias de 4/16 e 16/32. O estágio 
de britagem terciária, que conta com dois britadores cônicos HP4 e duas 
peneiras TS 4.2, produzirá várias frações destinadas à utilização em 
concreto e asfalto. Transportadores e todos os equipamentos auxiliares 
garantirão o manuseio e armazenagem do material. A encomenda foi 
incluída entre os pedidos recebidos pela Metso Mineração e Construção 
no quarto trimestre de 2013.  

“A análise profunda das necessidades dos clientes, uma estreita colabo-
ração com a Franzefoss para posicionar a instalação feita sob medida e a 
confiança nas soluções da Metso para britagem e peneiramento abriram 
o caminho para o recebimento deste novo pedido,” diz Eirik Brekke, Vice-
-Presidente, Vendas - Escandinávia, Mineração e Construção, Metso.

                                ANTES                                                                             DEPOIS

Franzefoss Pukk AS produz 
agregados na Noruega, com 
produção anual de 4 milhões t
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Cinco guindastes de torre Liebherr 

da série 1250 HC estão sendo 
usados em dois projetos de mi-

neração no deserto de Atacama, no Chile. 
Esses grandes guindastes, com versões 
de capacidades de carga de 40 e 50 t, 
estão entre os guindastes de torre com 
maiores capacidades de carga da América 
Latina. 

Dois guindastes de torre  
na “Minera Escondida”

Na mina de cobre “Minera Escondida”, 
3.100 m acima do nível do mar, estão 
sendo utilizados dois guindastes de torre 
da série 1250 HC 40 Litronic montados 
sobre chumbadores. 

Em uma primeira fase, esses guindastes 
de torre serão utilizados para trabalho de 
ampliação e para construção da infraes-
trutura da mina. Ambos os equipamentos 
possuem alcance de 52 m, cobrindo a 
área de trabalho necessária e alturas de 
gancho de 40 m e 52 m. Durante a fase de 
construção, eles trabalharam com cargas 
de até 20 t, o que não é problema para 
estes guindastes.

Terminada a fase de construção, estes 
dois guindastes de torre Liebherr serão 
utilizados para fins de manutenção. A 
duração de sua utilização está estimada 
em cerca de 25 anos. Além da confia-
bilidade e da disponibilidade de peças 
de reposição durante muito tempo, a 
qualidade “Made in Germany” foi fator 
decisivo na escolha dos guindastes de 
torre Liebherr. 

Três guindastes de torre  
na “Minera Sierra Gorda”

Três guindastes de torre da série 1250 
HC estão em uso na mina de cobre “Mi-
nera Sierra Gorda”. Destes, dois são de 
50 t e o terceiro de 40 t. Todos esses 
três guindastes de torre foram montados 
sobre chumbadores e em configurações 
similares. 

O 1250 HC 40 atinge uma altura de gan-

Cinco guindastes de torre 
Liebherr são utilizados  

em minas no Chile

cho de 34,9 m e um alcance de 51,9 m. 
Os dois 1250 HC 50, por sua vez, caracte-
rizam-se por alturas de gancho de 68,6 m 
e 69,6 m, tendo um alcance de 38,8 m.

Durante a fase de construção, os guin-
dastes de torre são utilizados como guin-
dastes de torre clássicos, para movimen-
tação efetiva de cargas para a montagem 
de tanques. Calcula-se que o tempo de 
montagem dos tanques, com capacidade 
de 300 m³ cada um, se prolongue por um 
ano. Durante esse processo, cargas entre 
14 e 17 t por componente serão movi-
mentadas.

Em longo prazo, esses três guindastes 
de torre serão utilizados nas minas como 
guindastes para manutenção. Um1250 
HC será utilizado para dar apoio aos 
trabalhos de manutenção nas células de 
flotação (Flotation Cells). Os outros dois 
irão dar apoio com serviços e manuten-
ção nos moinhos de esferas. 

Guindastes de torre  
Liebherr para utilização  
em condições adversas

A tecnologia dos guindastes de tor-
re também tem de estar à altura das 
condições geográficas e climáticas 
extremas da região. A diferença de 
temperatura, de até 40°C entre noite 
e dia, e a poeira criada pelo clima ári-
do do deserto produzem um estresse 
extraordinário. 

Além disso, o Chile é um dos países 
com maior índice de sismos por ano, não 
sendo raridade terremotos de até grau 5. 
Razão pela qual todos os guindastes de 
torre utilizados devem cumprir uma nor-
ma chilena que garante a segurança em 
caso de terremoto. Desde 2010 vários 
guindastes de torre Liebherr das séries 
EC-H e HC têm sido utilizados em proje-
tos de mineração no Chile e no Peru com 
grande êxito.

Guindastes Liebherr instalados no deserto 
do Atacama, no Chile
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