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Alline Simões Ferreira da Cunha, consultora 
de Engenharia II da Mineração Caraíba

Mobilização do  
chão da planta e  
mina até a gerência

A 6ª edição do Workshop da revista Minérios & Minerales mostrou que o evento deu 
origem a uma fraternidade informal de técnicos, engenheiros e geólogos que trocam suas 
experiências dentro desse vasto campo, cujo ponto focal é o ganho de produtividade e a 

redução de custos, com soluções muitas vezes aliadas aos benefícios ambientais. A mobilização 
dos quadros técnicos e operacionais começa no chão da planta e da mina e chega à gerência das 
operações e cúpula das empresas mineradoras.  

O workshop, que foi criado no auge da crise global de 2008/2009, tornou-se um fórum espe-
cializado nessa questão, que ficou ainda mais evidente com o cenário de preços dos minerais e 
metais nos anos recentes. Produzir melhor e mais barato, com qualidade e segurança, adotando 
a preservação ambiental como filosofia operacional, consolida-se como paradigma da mineração 
brasileira.

Essa mobilização ampla das equipes operacionais pode ser exemplificada pelo time de sete 
integrantes da mina de Sossego, no Pará, da Vale, que projetou um desinflador para pneus OTR 
capaz de reduzir o altíssimo nível de ruído dessa tarefa e esvaziar dois pneus ao mesmo tempo. 
O trabalho foi apresentado por Paulo Roberto Silva Fernandes, líder de manutenção de pneus e 
Bruno Melo Serejo, planejador de Manutenção, ambos da Vale.

Outro exemplo é o veterano Marcos do Níquel, cujo sobrenome é Campos Silveira, gerente de 
metalurgia da planta de Niquelândia (GO), da Votorantim Metais, que liderou uma equipe de nove 
engenheiros e técnicos para implementar o uso de emulsão de óleo 2A + coque de petróleo nos 
fornos que reduzem o níquel e o cobalto ao estado metálico - uma aplicação pioneira no mundo.

Alline Simões Ferreira da Cunha representou com brilho a Caraíba Mineração e as profissionais 
mulheres, cuja participação tem crescido no workshop da revista Minérios & Minerales. Ela, como 
consultora de engenharia, integra um grupo de técnicos que desenvolve o uso do xantato como co-
letor auxiliar para elevar a recuperação do cobre no processo. Num cenário de cinco anos, a empresa 
espera produzir 582 t a mais do metal na forma de concentrado sulfetado, graças a essa modificação.

Sob a dupla pressão dos custos em alta e da queda de preços dos minerais e metais, para 
onde caminham as novas fronteiras da tecnologia aplicada à mineração? Um relatório recente da 
Geovia, do grupo Dassault Systemes, traz o depoimento do CEO da Dundee Precious Metals, Rick 
Howes, uma pequena mineradora de ouro canadense, que ao assumir o cargo teve de encarar a 
revitalização da mina de Chelopech, na Bulgária. Ele batizou a campanha como “Tirando o véu”, 
porque aponta uma mina subterrânea como um buraco negro onde a visibilidade é muito precária, 
e a proposta dele era fazer uma gestão em tempo real, empregando tecnologias de última geração, 
algumas já testadas em indústrias como petróleo e aeronáutica.  

Foram instalados em Chelopech redes de wi-fi de baixo custo, montadas com componentes 
comprados “de prateleira”, tags que usam o sistema wireless para rastrear os equipamentos e 
cada trabalhador - nesse caso, por razões de segurança no subsolo, programas de software para 
mapeamento, modelagem, estimativas, projeto, programação de atividades, simulação, e emissão 
de relatórios de gestão sobre produção da mina.

Howes afirma que “pequenos erros de estimativas podem ter graves impactos nos resultados. 
Uma superestimativa de 20% no teor pode provocar uma queda superior a 20% no retorno sobre 
investimento. Essa margem de erro era considerado aceitável na indústria e debitada à experiência 
variada dos profissionais envolvidos e das ferramentas utilizadas. Era evidente que todo o proces-
so precisa ser otimizado, mas as tecnologias necessárias não estavam ainda inteiramente madu-
ras. A mineradora precisou de fortes parcerias com provedores de tecnologias para implementar 
a integração delas e produzir resultados concretos”.

O programa “Tirando o véu” se valeu de planejamento detalhado e uma execução monitorada 
em tempo real, com intervenções para corrigir o curso das atividades, que permitiram eliminar 
atrasos, retrabalho e desperdício de recursos. Quando a Dundee retomou o controle da mina 
em 2003, conseguiu quadruplicar a produção de 500 mil t ROM/ano para 2 milhões t/ano. Para 
passar de um milhão para dois milhões t/ano, nenhum equipamento móvel novo foi adquirido e 
a produção adicional foi obtida através de ganhos operacionais. Comunicações eficientes foram 
uma ferramenta vital - a 400 m de profundidade, os emails chegam sem problemas e os celulares 
funcionam sem estática.

Da esq. para dir.: Bruno Melo Serejo, 
planejador de Manutenção, da Vale, José 
Mendo, da JMendo Consultoria, e Paulo 

Roberto Silva Fernandes, líder de manutenção 
de pneus, da Vale

Marcos Campos, gerente de Produção, da 
Votorantim Metais Níquel
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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.

“Um marco do European Innovation Partnership on Raw Materials (EIPRM) foi implantado 
em 07 de abril de 2014, com o anúncio do primeiro conjunto de compromissos assumi-
dos por mais de 800 companhias, agências públicas, institutos de pesquisa, organiza-

ções não-governamentais e outros stakeholders de toda a Europa’’, segundo divulgação da EIPRM.
Acrescenta, ainda, a citada EIPRM: ‘’Estes parceiros assumiram contribuir, de uma maneira ou 

de outra, a encorajar a inovação tecnológica e não-tecnológica nas cadeias de valor das matérias 
primas europeias.

Esta chamada para a assunção deste compromisso, lançada pela Comissão Europeia em outubro 
de 2013, resultou no total de 80 (oitenta) compromissos, que irão dar forma às inovações na Europa 
nos próximos anos, no que respeita às matérias primas minerais, metálicas e florestais.

São exemplos de projetos voltados à caracterização deste extraordinário esforço comum:
Weee 2020: parceria voltada para a melhoria do ambiente mediante o melhor aproveitamento do 

chamado “lixo eletrônico” - o “waste electrical and electronic equipment - WEEE”, com vistas a 
incrementar as cadeias de valor rumo à economia verde;

Safe & Productive Mining Waste Facilities: classificação dos recursos secundários e da estabili-
dade de taludes (e barragens) com vistas a tornar mais seguras e produtivas as áreas de deposição 
de rejeitos;

Reset: substituição de elementos primários (Raw Elements Substitution) nas tecnologias eletrônicas”.
A European Innovation Partnership on Raw Materials assumiu o compromisso de comunicar o 

“estado da arte” deste esforço no final do corrente ano: a European Commission irá monitorar o pro-
gresso na implementação dos compromissos através de relatórios anuais dos diversos parceiros. 
Uma nova chamada à participação deverá ter lugar em 2015. Em adição aos recursos próprios em-
pregados, a União Europeia disponibilizará fundos para auxiliarem na concretização dos projetos.

E nós aqui no Brasil?
Segundo Wilson Brumer, Conselheiro da Alexander Proudfoot, empresa norte-americana focada 

em melhoria de competitividade, “No Brasil, infelizmente, estamos passando por um problema mais 
complexo ainda do que a média”, nos informa o Diário do Comércio, cuja matéria registra, ainda: 
“hoje, há um apagão no setor mineral no Brasil”, afirmou Brumer, que acrescenta. “Com a insegu-
rança jurídica, as empresas não investem, por exemplo, em pesquisa”.

Entretanto, como no final do corrente ano iremos eleger os novos – ou reeleger os atuais – Pre-
sidente da República e Governadores, bem como Deputados Estaduais, Deputados Federais e Se-
nadores, e os respectivos candidatos a Presidente da República e a Governador estarão elaborando 
os respectivos Programas de Governo, é hora de ‘’entrar em campo’’ e colocar para os mesmos o 
que, na visão de cada um de nós, é essencial para o desenvolvimento sustentável da Mineração 
brasileira. Vamos lá! 

Na Europa,  
stakeholders encorajam 
a inovação na mineração; 
e nós no Brasil?





Da esq. para dir. Fernando Valverde; Alceu Torres; Rogério Nery; Joseph Young;  
José Fernando Coura; Gustavo Corrêa; Pablo César; e Carlos Maurício Trubbianelli
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Trabalhos de excelência em 
categorias diversas recebem 

homenagem em Belo Horizonte

Na noite do dia 13 maio, em Belo 
Horizonte (MG), foi realizada a 
solenidade de premiação do 16º 

Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
-metalúrgica Brasileira, no Hotel Ouro 
Minas. Dentre o número recorde de inscri-
ções, ao todo 158, foram premiados 24 tra-
balhos nas categorias redução de custos, 
meio ambiente, transporte, lavra, geologia, 

24 minas recebem o  
16º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica 

Brasileira
Os trabalhos premiados tiveram a excelência operacional como bandeira vencedora

processo, desmonte, manutenção indus-
trial, segurança do trabalho, energia e frota. 

Analisados pela comissão composta por 
Joseph Young, diretor editorial da revista 
Minérios & Minerales, Décio Casadei, 
da Casadei Engenharia, José Mendo Mi-
zael de Souza, da J. Mendo Consultoria, 

Arthur Pinto Chaves, livre-docente em 
Tecnologia Mineral e professor titular do 
Departamento de Engenharia de Minas e 
de Petróleo da Escola Politécnica da USP, 
e Rotenio Castelo Chaves Filho, gerente 
de Processos Minero-metalúrgicos da 
Progen, os trabalhos selecionados são 
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Da esq. para dir. Joseph Young, José Fernando Coura e Rogério Nery

um reconhecimento aos profissionais e 
empresas mineradoras que, por sua ini-
ciativa e empenho, se sobressaíram pelos 
resultados gerados por projetos a favor 

da produtividade e otimização de custos, 
aporte de tecnologias de ponta, sucesso 
ao aprimorar a segurança do trabalho e 
preservação do meio ambiente.

Em seu pronunciamento na abertura da 
solenidade, Joseph Young, ressaltou o 
empenho das mineradoras na área am-
biental. “O que antes as empresas cum-
priam como obrigação legal, a preser-
vação do meio ambiente e dos recursos 
naturais ingressa num ciclo de maturida-
de 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, melhorar continuamente o 
custo da tonelada extraída, sustentar os 
padrões de qualidade e de segurança no 
trabalho”, pontuou.

O presidente do Ibram, José Fernando 
Coura, também sublinhou as ações e atitu-

Empresa Nome do Trabalho Autores

Mineração Fazenda Brasileiro 
Aumento da produção e redução dos custos no desenvolvimento 
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) Aumento da vida útil do Palmital Alexandre de Freitas, Eduardo Escobar, Júlia Meira, Roberto Seno,  
Rodrigo Moreno, Thiago Franco 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 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
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 
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

Kinross Mineração 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 Recuperação de nióbio contido no Under Flow do ciclone 
primeira classificação da planta Tailings Joselito Dásio da Silva

Jaguar Mining CIW – Carbon in Water Albertino Francisco Silva, Pedro Nascimento Filho, Roberta Cristina Oliveira, 
Savio LopesCançado Mendonça, Vagno Faustino

Votorantim Metais Zinco Estudo de caso para otimização de abatimento de choco mecani-
zado na mina subterrânea de Morro Agudo Gilberto Haruo Hashimoto

Vale Fertilizantes 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 Otimização do processo e aumento de produtividade elevam 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 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 
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 Programa “Anjo da Guarda” Sebastião Costa Filho, Gerson da Costa Alecrim, Leonardo Reis

Vallourec Unidade Mineração 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 Recuperação de áreas mineradas na Amazônia através da técnica 
de nucleação Susiele Tavares, Volnei Tenfen, Pedro Pinto, Ademir Reis, Kurt Bourscheid

Votorantim Metais Níquel 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 Mitigação do impacto da Barragem Doutor Heloisa de Oliveira, João Paulo Silva, Antonio Edvardo, Wanderson Maia, 
Ailton Pereira, Jefferson Corraide 

Vale Fertilizantes Otimização da moagem com aumento da razão de carga  
dos desmontes de rochas Raphael de Sousa Nepomuceno

Samarco Mineração 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 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) 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 Controle e recuperação ambiental de áreas degradadas por mineração Ricardo José Franzin
Anglo American Diminuição de rejeitos na barragem de fosfatos Mario Camargo, Talita Chaves Braga, Flávio Mendes dos Santos

Projetos vencedores do 16º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira
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des cada vez mais ambientalmente amigá-
veis das mineradoras. “Essa noite é voltada 
à excelência ambiental, pois os trabalhos 
apresentados e premiados mostram que 
a mineração está em busca da sustenta-
bilidade, diminuindo emissões, economi-
zando e otimizando as fontes energéticas 
e aproveitando ao máximo o minério, in-
clusive de fontes consideradas antes como 
rejeito, fazendo uso de novas tecnologias”.

Além disso, complementou ao dizer que, 
“o aproveitamento de recursos minerais 
com responsabilidade socioambiental 
traduz em emprego e renda e, principal-
mente, gera na balança comercial o supe-
rávit que tanto é necessário para manter a 
economia estável”, finalizou.

Rogério Nery, secretário de estado de 
desenvolvimento econômico de Minas 
Gerais, representando o governador do es-
tado, enalteceu os responsáveis pelos tra-
balhos, ou seja, os profissionais de mine-
ração que acreditam em um cenário melhor 
para o setor. “Essas pessoas que acordam 
todos os dias pensando em como otimizar 
sua operação, sua mina, sua mineradora e, 

consequentemente, seu estado, são essen-
ciais para o País”, encerrou.

Em carta, o Senador Aécio Neves para-
benizou os premiados e a revista Minérios 
& Minerales pela 16ª Edição do Prêmio 
de Excelência da Indústria Minero-meta-
lúrgica Brasileira.

O evento contou em sua mesa diretora 
com a presença de Joseph Young; José Fer-
nando Coura, presidente do Sindiextra e di-
retor Presidente do Ibram e vice-presidente 
da Fiemg; Rogério Nery de Siqueira Silva, 
secretário do Estado de Desenvolvimento 
Econômico, representando Alberto Pinto 
Coelho, Governador do Estado de Minas 
Gerais; Gustavo Correa, deputado e presi-
dente da Frente Parlamentar de Apoio à In-
dústria Mineral, representando o deputado 
Dinis Pinheiro, presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais; Alceu Torres, 
secretário do Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; vereador 
Pablo César, representando a Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte; Carlos Maurício 
Trubbianelli, 1° vice-presidente da Câmara 
Setorial de Máquinas e Equipamentos para 

Cimento e Mineração; e Fernando Valverde, 
presidente Executivo da Associação Nacio-
nal das Entidades de Produtores de Agrega-
dos para a Construção Civil (Anepac).

O 16º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira teve patro-
cínio das empresas das empresas Metso, 
Sotreq/Caterpillar, Martin, Mobil, Teccom, 
EMH, Sandvik, Komatsu, Simplex, Ventyx 
e Derrick, e apoio institucional do Sindi-
cato da Indústria Mineral do Estado de 
Minas de Gerais (Sindiextra), Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais 
(Fiemg), Instituto Brasileiro de Minera-
ção (Ibram), Serviço Geológico do Brasil 
(CPRM), Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM), Secretaria de Geo-
logia, Mineração e Transformação Mineral 
(SGM) do Ministério de Minas e Energia 
(MME), Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico de Minas Gerais, 
da Associação Nacional de Entidades de 
Produtores de Agregados para Construção 
Civil (Anepac) e da Câmara Setorial dos 
Fabricantes de Máquinas e Equipamentos 
para Cimento e Mineração da Abimaq.
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*Legendas da esquerda para direita

1 - José Fernando Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de MG, Diretor 
Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, e Vice Presidente da Fiemg, e Diego Freitas, 
gerente de Mina da Mineração Fazenda Brasileiro

2 - Joseph Young, diretor Editorial da Revista Minérios & Minerales, e Roberto Seno Junior, 
Gerente de Tecnologia da Companhia Brasileira de Alumínio

3 - Javier Schmal, diretor da Martin Engineering, e Walter Schmidt Felsch junior, engenheiro de 
Desenvolvimento Sênior da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

4 - Juliano Kuster Anjos, gerente de Mineração da Votorantim Cimentos, e Anderson Brini, vice-
presidente de Vendas da Metso

5 - Nilo Correa, diretor da EMH, e Cid Gonçalves Monteiro Filho, geólogo Master da Vale

6 - Alair Agripino de Jesus, especialista de Processos da Kinross Mineração, e Laércio 
Albuquerque, gerente de Vendas para América Latina da Derrick Corporation

7 - Edmundo Rissi, gerente de Suporte Técnico da Mobil, e Joselito Dásio da Silva, gerente de 
Operações da Anglo American, Negócio Nióbio

8 - Eduardo Abutara, diretor da Teccom, e Albertino Francisco Silva, gerente de metalurgia da 
Jaguar Mining

9 - Guilherme Wanner, gerente Comercial do Brasil da Sandvik, e Gilberto Haruo Hashimoto, 
engenheiro de Minas Sênior da Votorantim Metais

10 - Marcos Costa, gerente de Marketing e Vendas da Komatsu, e Josiane Sílvia Martins, 
Supervisora de Planta Piloto da Vale Fertilizantes

11 - Thiago Vitali Pignaton, coordenador de Beneficiamento da Mineração Apoena, e Daniela 
Sarmento, consultora de Negócios da Ventyx

12 - Adailson Luiz Guimarães Bastos, supervisor na unidade Juruti, da Alcoa, e Rogério Nery 
de Siqueira Silva, Secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, 
representando Alberto Pinto Coelho, Governador do Estado de Minas Gerais

13 - Deputado Estadual Gustavo Corrêa; deputado Estadual Sávio Souza Cruz; deputado Estadual 
Dalmo Ribeiro; Alexis Adriano da Silva, engenheiro Pleno da Vale; deputado Estadual Antônio 
Carlos Arantes; e deputado Estadual Tiago Ulisses

14 - Alceu Torres, Secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Minas Gerais, e Gerson da Costa Alecrim, gerente Global de Segurança da ArcelorMittal

15 - Reinaldo Brandão, superintendente Técnico da Vallourec, e o vereador Pablo César, 
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte

16 - Volnei Tenfen, superintendente de Meio Ambiente da Alcoa, e Carlos Maurício Trubbianelli,  
1° Vice-Presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Equipamentos para Cimento e Mineração

17 - Marcos Campos Silveira, gerente de Pirometalurgia da unidade de Niquelândia, da 
Votorantim Metais, e Fernando Valverde, presidente Executivo da Associação Nacional das 
Entidades de Produtores de Agregados para a Construção Civil (Anepac)

18 - Joseph Young, diretor Editorial da Revista Minérios & Minerales, e Heloisa de Oliveira, 
supervisora de Controle Operacional da Vale

19 - Raphael de Sousa Nepomuceno, engenheiro de Minas da Vale Fertilizantes, e José Fernando 
Coura, Presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de MG, Diretor Presidente do 
Instituto Brasileiro de Mineração e Vice Presidente da Fiemg

20 - Rogério Nery de Siqueira Silva, Secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais, e Heitor Lobo Coutinho, engenheiro de Mineração da Samarco Mineração

21 - Deputado Estadual Tiago Ulisses; deputado Estadual Dalmo Ribeiro; Bruno Melo Serejo, 
planejador de Manutenção da Vale; deputado Estadual Sávio Souza Cruz; Paulo Roberto Silva 
Fernandes, líder de Manutenção da Vale; deputado Estadual Antônio Carlos Arantes; e deputado 
Estadual Gustavo Corrêa 

22 - Jocerlando do Nascimento Costa, técnico em Manutenção Mecânica da MRN, e Alceu Torres, 
Secretário do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais

23 - Ricardo José Franzin, gerente de EHS da Mineração Jundu, e o vereador Pablo César

24 - Fernando Valverde, Presidente Executivo da Associação Nacional das Entidades de 
Produtores de Agregados para a Construção Civil (Anepac), Mário Camargo, supervisor de 
Produção da Anglo American, e Carlos Maurício Trubbianelli, 1° Vice-Presidente da Câmara 
Setorial de Máquinas e Equipamentos para Cimento e Mineração
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40 casos reais de aplicações 
em mineradoras focaram a 
redução de custos no setor

Realizado pela revista Minérios & Minerales, o VI 
Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta ocor-
reu nos dias 13 e 14 de Maio de 2014, no Hotel Ouro Mi-

nas, em Belo Horizonte (MG). Foram mais de 250 profissionais 
da mineração presentes por dia e contou com a apresentação de 
40 casos reais de aplicação de produtos e serviços em minas 
do Brasil e do exterior que obtiveram resultados expressivos em 
redução de custos para as mineradoras, além de benefícios am-
bientais.

Mediado por José Mendo Mizael de Souza, presidente da 
J.Mendo Consultoria e do Centro de Estudos Avançados em Mi-
neração – Ceamin; 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 Rotenio 
Castelo Chaves Filho, gerente de Processos Minero-metalúrgi-
cos da Progen, o VI Workshop Redução de Custos na Mina e na 
Planta teve patrocínio das empresas Metso, Sotreq/Caterpillar, 
Martin, Mobil, Teccom, EMH, Sandvik, Komatsu, Simplex, Ven-

Redução de custos e ganhos 
ambientais começam  

a caminhar juntos
Principais mineradoras e fornecedores do setor mostram o avanço das tecnologias a favor de maior 

produtividade, que contribuem também para a preservação ambiental

tyx e Derrick, e apoio institucional do Sindicato da Indústria Mi-
neral do Estado de Minas de Gerais (Sindiextra), Federação das 
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), De-
partamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Secretaria de 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM) do Minis-
tério de Minas e Energia (MME), Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico de Minas Gerais, da Associação Nacional 
de Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil 
(Anepac) e da Câmara Setorial dos Fabricantes de Máquinas e 
Equipamentos para Cimento e Mineração da Abimaq.

A revista Minérios & Minerales agradece a todos os 
palestrantes, mediadores, patrocinadores, apoiadores e ins-
critos no evento e espera encontrá-los novamente em maio 
de 2015. Sugestões de temas podem ser enviadas para o 
e-mail workshop@revistaminerios.com.br.

Confira nas próximas páginas um resumo de parte das palestras 
apresentadas. As demais serão publicadas na edição seguinte.
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Workshop contou com o patrocínio de empresas do setor
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O processo de separação mag-
nética consiste em um método 
consagrado na área de pro-

cessamento de minérios para a con-
centração e/ou purificação de muitas 
substâncias minerais, utilizando como 
propriedade diferenciadora o compor-
tamento das partículas minerais sob a 
ação de um campo magnético; no be-
neficiamento de minério.

A etapa da separação magnética é 
muito importante para se alcançar as 
especificações do produto final. A de-
ficiência nessa fase provoca a conta-
minação do concentrado e reduz sua 
recuperação em massa e o teor metá-
lico. Produtos fora de especificações 
geram insatisfação do cliente, além de 
originar multas pelo não cumprimento 
dos contratos. 

Durante essa operação na planta da 
mina Viga, em Congonhas (MG), da 
Ferrous, ocorre a obstrução das ma-
trizes do Separador Magnético de Alto 
Campo “WHIMS”, com materiais gros-
seiros, contaminações e resíduos alta-
mente magnéticos.

A operação de desobstrução e lim-
peza das matrizes era realizada com 
a utilização de “faquinhas” e marreti-
nhas, o que gerava inúmeras consequ-
ências negativas, tais como: queda da 
produção; menor qualidade do produ-
to; aumento do risco de acidentes; e, 

Água sob pressão limpa pacotes do separador 
magnético em 25 minutos

Sistema consegue redução de 96 % no tempo de limpeza dos rotores

problemas ergonômicos dos trabalha-
dores.  

Além dos problemas relacionados à 
ergonomia e segurança, a obstrução 
das matrizes do “WHIMS” gerava uma 
perda de cerca de $ 8 milhões por 
ano. Esse valor levava em considera-
ção o tempo de parada para limpeza 
dos rotores no mês (96 h); produção 
horária (165 t/h); perda de produção 
devido à parada mensal; estimativa de 
ocorrências / ano (4); tempo de pa-
rada para limpeza dos rotores no ano 
(384 h); produção horária (15.840 t); 
estimativa de perda de produção/ ano 
(4). Logo, a perda anual era de US$ 8 
milhões. 

Visando a minimizar, e até mesmo a 
eliminar, o problema descrito, a equipe 
de processo operacional em conjunto 
com a manutenção da usina, realizou 
a intervenção em agosto de 2013 para 
estudar e reduzir significativamente os 
custos deste processo. Apresentado 

no VI Workshop de Redução de Custos 
na Mina e na Planta, pelo engenheiro 
de Processos, Rodrigo Junio Pinto, 
o trabalho “Eliminação de perdas de-
correntes de paradas para limpeza dos 
pacotes da separação magnética”, foi 
desenvolvido juntamente com o enge-
nheiro de Minas, José Cláudio de Fi-
gueiredo, pela técnica em Mineração, 
Rosana Moreira Carneiro e pelo técni-
co em Mineração, Geraldo Magela de 
Lima. 

A ferramenta metodológica utilizada 
pela equipe responsável foi o PDCA, 
metodologia usada para solução de 
problemas que consiste nas etapas de 
planejamento, execução, verificação e 
ação.

Na fase de planejamento do proje-
to, o foco foi buscar alternativas de 
baixo custo e, se possível, a partir de 
insumos já existentes na área. Após 
levantamento e análise das principais 
causas da obstrução, foi definido um 

O processo de limpeza dos pacotes, era realizado 
com utilização de “faquinhas” e marretinhas.

O processo era realizado sem ergonomia 
adequada e gerava risco

Rodrigo Junio Pinto, 
engenheiro de Processos

Sistema que utiliza água pressurizada em uma caixa, com 
pequenos orifícios instalados no sentido de contra fluxo, 
denominado “SLAP-WHIMS”
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A Votorantim Metais Zinco – 
Unidade Vazante apresentou o 
projeto “Projeto de elevação da 

taxa de moagem com peneiras de alta 
frequência como equipamento clas-
sificador”, que foi desenvolvido pela 
engenheira química Juliana de Souza 
Siqueira. 

O objetivo do estudo é elevar a taxa 
de alimentação na planta de concen-
tração de 125t/h para 140t/h, compen-
sando dessa forma o teor de zinco na 
alimentação da usina. Para a elevação 
da taxa da moagem, fez-se a substitui-
ção do equipamento de classificação, 
substituindo ciclones do tipo GMax 
por peneiras de alta frequência do tipo 
stack sizer, da Derrick Corporation.

O gargalo da planta de concentração 
de Vazante está situado na moagem, 
uma vez que o moinho existente já foi 
repotenciado ao limite máximo, com 
alterações de revestimento, cordão de 
corpos moedores e velocidade crítica. 

O moinho existente na planta de be-
neficiamento da Votorantim Metais, 

Peneiras de alta frequência  
melhoram taxa de moagem

Redução da carga circulante da moagem possibilitou maior taxa de alimentação  
e resultou no aumento da produção de zinco

Unidade Vazante, é um moinho tipo 
Zanini Humboldt com dimensões ex-
ternas de 6,0 x 4,4m (comprimento x 
diâmetro) e área útil da câmara de 5,84 
x 4,24m

novo método de limpeza das matrizes 
do separador magnético.

A equipe de processos em conjunto 
com a manutenção da empresa criou 
um sistema que utiliza água pressu-
rizada em uma caixa, com pequenos 
orifícios instalados no sentido de 
contra fluxo, denominado “SLAP-
-WHIMS”. Esse mecanismo consis-
te de uma caixa retangular, onde na 
sua extremidade inferior é conectada 
a um mangote de 2” que injeta água 
sob pressão. Na parte superior há di-
versos orifícios menores, por onde a 
água sob alta pressão é direcionada 
para as matrizes. 

O sistema é instalado na caixa de 
coleta dos produtos, permitindo que 
este água pressurizada seja injetada 
no contra fluxo na alimentação nor-

mal. Após a instalação deste equipa-
mento, gira-se o rotor do WHIMS a 
10 rpm e injeta-se água pressurizada 
no sistema. Desta forma, a rotação do 
equipamento fará com que todas as 
matrizes sejam limpas de forma uni-
forme.

Após terminar a limpeza, retira-se o 
equipamento da caixa de coleta, e o 
WHIMS estará disponível para voltar 
a produzir. Como todos os recursos/
insumos utilizados encontravam-se 
à disposição nas áreas internas, foi 
possível reduzir significativamente o 
custo e a instalação do sistema.

Foram observados ganhos expres-
sivos a partir da implantação do 
sistema, com redução de 96% no 
tempo de limpeza dos rotores. A re-
dução do tempo de parada gera um 

ganho de aproximadamente $ 7,75 
milhões ano através do aumento da 
produção.

Além disso, houve outros ganhos: 
redução dos riscos de acidentes com 
os empregados; limpeza da matriz (29 
pacotes por rotor), em aproximada-
mente 15 minutos; não é necessária 
intervenção humana na desobstrução 
dos pacotes; o equipamento não corre 
risco de ficar parado por horas ou até 
dias para realizar a limpeza; maior pe-
riodicidade de limpezas; redução dos 
custos operacionais e aumento de vida 
útil das matrizes; aumento da utiliza-
ção dos separadores; maior produção 
e ganho em qualidade dos produtos; 
e redução dos custos de manutenção 
dos pacotes devido ao uso de ferra-
mentas mecânicas.

O projeto original deste moinho pre-
via uma alimentação de 90t/h com 
F80=10mm. Após alguns estudos e 
otimizações no processo de britagem 
reduziu-se o F80 para 5mm, possibi-
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Gargalo em Vazante está 
situado na moagem
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litando a elevação da taxa da moagem 
para 118t/h.

Com a constante necessidade de 
elevar ainda mais a taxa da moagem, 
realizaram-se dois trabalhos de otimi-
zação. O primeiro realizou a troca do 
revestimento metálico por um reves-
timento híbrido, permitindo elevar a 
taxa de 118 para 119t/h, com redução 
da granulometria de 17 para 12% reti-
do na malha 100#. 

O segundo trabalho fez a substituição 
da bateria de ciclones convencionais, 
que fechavam circuito com o moinho, 
por ciclones do tipo GMax, elevando 
assim a taxa de 119 para 125t/h, man-
tendo a mesma qualidade do produto 
gerado, devido à redução da carga 
circulante da moagem de 600% para 
550%.

A utilização de peneiras de alta frequ-
ência fechando circuito com moinho é 
uma boa opção para os casos em que 
há a necessidade de baixar a carga 
circulante da moagem e melhorar a 
qualidade do produto final. A carga 
circulante pode variar de acordo com 
as características do minério e as con-
dições de operação da moagem. Para 
determinar a carga circulante são ne-
cessários fazer testes em escala piloto 
com as peneiras.

Com a instalação das peneiras de 
alta frequência na Unidade de Vazante, 
conseguiu-se reduzir a carga circu-
lante da moagem de 550 para 190%, 
possibilitando desta forma a elevação 
da taxa de alimentação em 12%, que 
resultou no aumento da produção em 
33%, agregando para a Unidade uma 
receita adicional de 5,6MMR$/mês.

Juliana de Souza Siqueira, 
engenheira química
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Utilização de peneiras de alta 
frequência foi boa opção para unidade

Peneiras de alta frequência  
são tendência mundial

Voltada para aplicações de classificação fina (6 mm a 45 micra) em plantas de processa-
mento mineral, a Derrick Corporation, com mais de 60 anos no mercado, esteve presente 
no VI Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta mostrando suas soluções para 
o setor. Os trabalhos apresentados pela Votorantim Metais em Vazante e Anglo American 
Fosfato demonstraram a aplicação da peneira de alta frequência Stack Sizer em seus circui-
tos de classificação, que proporcionou ganhos substanciais para as mineradoras.

Steven B. Valine, president – Separation Technology Group Metallurgical Engineer, 
disse que, além da Votorantim Metais, outras grandes mineradoras no País contam atu-
almente com tecnologia da Derrick. “Devido a demanda de minério de ferro chinesa, esse 
mercado é um foco da Derrick. Por exemplo, na Vale são 58 peneiras na mina Brucutu, 
42 na mina Conceição.

 “A substituição dos ciclones por peneiras de alta frequência fechando o circuito de 
moagem proporciona uma classificação mais eficiente. Isso permite aumentar a tone-
lagem de alimentação da moagem  reduzindo os custos operacionais”, explica Valine.

“Essa situação já é tendência no mundo todo”, continua. “Ao redor do globo, já temos mais 
de 400 peneiras em 50 instalações em circuito de moagem. Estamos mudando o paradigma 
aqui no Brasil, principalmente pelos altos custos no País com eletricidade”, finaliza.
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O beneficiamento do cobre na for-
ma de sulfetos na Mineração 
Caraíba envolve, as etapas de 

britagem, rebritagem, homogeneização, 
moagem, ciclonagem, flotação, espessa-
mento e filtragem. O principal processo 
para o beneficiamento do cobre sulfetado 
é a flotação.  

Com a entrada em produção de novas 
jazidas com minérios de baixo teor e 
mudanças na mineralogia apresentan-
do baixo grau de liberação, para manter 
o mesmo teor de concentrado final, a 
recuperação metalúrgica passou a apre-
sentar valores mais baixos. O rejeito final 
começou a apresentar grande perda de 
partículas livres e mistas de cobre, resul-
tando em baixa recuperação metalúrgica, 
evidenciando uma necessidade de modi-
ficação nos parâmetros operacionais e/ou 
insumos utilizados.

Com esse objetivo, foram desenvolvi-
dos estudos no laboratório de processo 
da própria mineração, para identificação 
de novos produtos que maximizem o 
aproveitamento dos recursos geológicos 
com o aumento da recuperação metalúr-
gica do cobre.

O trabalho “Ganho de recuperação me-
talúrgica na Mineração Caraíba utilizando 
Xantato como coletor auxiliar na flotação 
de cobre”, apresentado no VI Workshop 
de Redução de Custos na Mina e na Plan-
ta, mostrou os resultados alcançados em 
testes de laboratório e na planta de flota-
ção utilizando o reagente amil xantato de 
potássio, como coletor auxiliar na flota-
ção do cobre sulfetado na Mineração Ca-
raíba. Esse estudo foi desenvolvido pela 
consultora de Engenharia, Alline Simões 
Ferreira da Cunha, pelo gerente de opera-
ção da Planta de Beneficiamento, Jacinto 
Nunes de Carvalho, pelo coordenador da 
Planta de Beneficiamento, Wvagno Ferrei-
ra da Silva e pelo técnico em Mineração 
Sênior, Leydosn dos Santos. 

Como na planta há um circuito fechado 
e a meta de manter o teor do concentra-
do final em 27%, foi avaliado o ganho 
de recuperação obtido, considerando os 

dados de razão de enriquecimento (teor 
do concentrado / teor de alimentação, ou 
C/A) x recuperação. 

Os testes na planta mostraram que 
quanto menor o teor de cobre na ali-
mentação maior o ganho de recuperação 
metalúrgica quando utilizado o xantato 
como coletor auxiliar. Esse ganho persiste 
até um teor de 1,6%; a partir desse teor, 
observamos uma tendência de queda na 
recuperação comparando-se com os re-
sultados sem a dosagem do xantato. 

Assim, para uso industrial, para teores 
abaixo de 1,6% Cu,  a dosagem de 10g/t 
do amil xantato de potássio, associado 
ao ditiofosfato, proporciona um ganho 
médio de recuperação de 1,65 p.p.m. na 
planta de sulfetado da Mineração Caraíba. 
Os resultados mostram um aumento de 
recuperação médio de 3,2% em compa-
ração com o período anterior ao uso do 
xantato na planta.

Para análise econômica, foi considerado 
o ganho de recuperação resultante do teste 
na planta, utilizando a diferença de recupe-
ração obtida nas retas, utilizando ou não o 
xantato como coletor auxiliar na flotação. 

Com os dados de produção orçados 
de 2014 a 2017, calculam-se o ganho 
de recuperação em função da razão de 
enriquecimento. Para 2018, está previsto 
um teor acima de 1,6% Cu onde não te-
remos ganho de recuperação  utilizando 
o xantato. 

Para a planta da Mineração Caraíba, o 
melhor resultado de recuperação foi ob-
tido acrescentando-se 10 g/t do coletor 
amil xantato de potássio em conjunto 
com o coletor ditiofosfato, proporcionan-
do um ganho de recuperação do cobre até 
um teor de alimentação de 1,6% Cu. A 
partir desse teor utiliza-se apenas ditio-
fosfato de sódio. 

Para um cenário de cinco anos, con-
siderando os dados de produção orça-
dos para Mineração Caraíba, haverá um 
aumento de cerca de 582 t de metal na 
forma de concentrado sulfetado de cobre, 
recuperadas a partir da utilização do cole-
tor auxiliar.

Alline Simões Ferreira da Cunha, 
consultora de Engenharia

Coletor auxiliar na flotação  
aprimora recuperação de cobre

Para um cenário de cinco anos, a Mineração Caraíba espera aumento de cerca de 582 t de metal  
na forma de concentrado sulfetado de cobre a partir da utilização do coletor auxiliar
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A Mineração Corumbaense Reunida 
(MCR) apresentou o estudo “Uni-
dade móvel de peneiramento via 

úmida na Mineração Corumbaense Reu-
nida”, desenvolvido por Carzino Celso 
Lopes, Gerente de Operação de Usina, da 
MCR – Vale. 

O trabalho trata da redução de estoque 
de LODU (Lump Ore Dry Screening – 
Granulado não lavado). A Usina de Tra-
tamento de Minério de Ferro da MCR  é 
responsável por um volume de produção 
de aproximadamente 4,5 milhões de t 
ano. Existem duas etapas de tratamento: 
plantas de britagem e peneiramento e 
plantas de lavagem. 

Devido à maior capacidade produtiva 
das plantas de britagem, em relação à  
planta de lavagem, foram produzidos e 
estocados ao longo dos anos uma gran-
de quantidade de LODU, que não atende 
a especificação de qualidade exigida pelo 
mercado, devido a grande presença de 
finos (material abaixo de 6,3 mm), baixo 
teor de ferro e alto teor de sílica e alumina. 

Diante desse cenário, foi implementa-
da a unidade móvel de peneiramento via 
úmida, com foco na redução do estoque  
de LODU,  atingir a qualidade exigida 
pelo mercado e elevar a produção total. O 
objetivo do trabalho é o desenvolvimento 
de processo para o tratamento do LUMP 
(LODU -  Lump Ore Dry Screening – Gra-
nulado não lavado) produzido na etapa de 
britagem e classificação.

A metodologia consistiu em estudos de 
rotas alternativas de processos; detalha-
mento dos equipamentos necessários; 
verificação de possíveis fornecedores 
junto a engenharia da Vale; acompanha-
mento do processo de montagem e start-
-up do projeto; validação da performance 
da planta móvel de lavagem via úmida; 
validação dos ganhos de produção, qua-
lidade e redução de custos.

Com a implementação do projeto, 
todo o material gerado nas plantas de 
britagem é direcionado às plantas de 
lavagem, gerando LOBU (Granulado 
Lavado); ao deixar de produzir o LODU 
(Granulado Peneirado a Seco), não há 

Peneiramento elimina contaminantes  
para obter grau comercial

A metodologia consistiu em estudos de rotas alternativas de processos

mais necessidade de liberação de novas 
áreas para estocagem de material; e não 
há mais movimentação desnecessária 
de material. 

Agora todo material movimentado está 
diretamente ligado ao processo produ-
tivo (geração de valor); Redução da 
DMT (Distância Media de Transporte): 
devido à fácil alocação e locomoção da 
planta móvel; Baixo Capex: as alterna-
tivas estudadas para redução do Capex 
foram a adequação da planta sobre 
esteiras  em 70% (que não atende) e a 
instalação de uma nova linha de lava-
gem em 800%.

Os resultados alcançados foram o 
aumento do teor de ferro em 3,6%; re-
dução do teor de dióxido de silício em 
1,81%; e redução do teor de alumina 
em 1,59 %; eliminação de praticamente 
todo material abaixo de 6,3 mm; e re-
dução da presença de finos aderidos no 
granulado lavado (LOBU) para menos 
de 0,5 % em média.

Além disso, a manutenção foi simplifi-
cada, visto que o sistema de lubrificação 
é  centralizado e automatizado; padroni-
zação dos componentes da planta com 
os existentes; maior MTBF da instalação 
com aplicação de materiais alternativos, 
em especial de desgaste; flexibilidade 

para operar com energia elétrica ou via 
gerador diesel; planta totalmente inter-
travada e com toda a instrumentação 
recomendada (as plantas sobre esteiras 
não têm); instalação de filtros de linha 
com by-pass e manômetros na entrada 
e saída, dando alta eficiência do siste-
ma de lavagem; adequação da planta às 
NR,s/ RAC, inclusive com linha de vida 
na peneira; disponibilidade física da ins-
talação acima de 90%; custo operacional 
70% menor em relação a planta de lava-
gem existente.

Carzino Celso Lopes,  
gerente de Operação
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A Companhia Brasileira de Metalur-
gia e Mineração (CBMM) possui 
um programa sustentável aplicado 

desde a mina até os produtos finais de 
nióbio e suas respectivas aplicações. Um 
dos objetivos buscados pela CBMM é a 
redução de emissões de CO2 em sua usina 
em Araxá (MG). Dessa maneira, o trans-
porte é sempre uma preocupação e a frota 
da CBMM é constantemente modernizada 
para obter o consumo ideal de combustí-
vel e melhorar o controle das emissões de 
CO2. Outra medida, também adotado em 
2013, foi o investimento em equipamentos 
de recuperação e empilhamento com cor-
reias transportadoras para a redução das 
necessidades de transporte na mina.

O trabalho “Redução dos custos de trans-
porte de minério devido à aplicação de 
aços microligados ao nióbio na estrutura 
de caçambas de caminhões basculantes”, 
apresentado no VI Workshop de Redução 
de Custos na Mina e na Planta, mostra uma 
solução para diminuir o peso de caçambas 
de caminhões utilizados na mineração, da 
ordem de 25 %, por meio do uso do aço 
de alta resistência microligado ao nióbio em 
lugar do aço carbono. O estudo foi desen-
volvido por Hugo Leandro Rosa, chefe de 
Departamento de Manutenção de Equipa-
mentos Móveis, Mac Kimley Ferreira Cardo-
so, Jorge Luis Barreto, Leonardo Magalhães 
Silvestre, Érico França e Marcos Alexandre 
Stuart Nogueira, todos da CBMM. 

A diminuição no peso resultou em redu-
ção de 8,1 % no consumo de combustível, 
de 4,65 % nas emissões de CO2 e de 2,73 
% nos custos totais de transporte duran-
te os nove primeiros meses de operação. 
Em razão dessa melhora, o investimento 
feito em novos caminhões com design 
de caçambas mais leves trouxe retorno 
em menos de três meses.   

A principal razão do projeto é a maior 
eficiência do transporte com o uso de ca-
çambas de design leve com a utilização 
de aços microligados e de alta resistên-
cia. Essa técnica é bastante desenvolvida 
já para outros tipos de aplicações, sendo 
que o nióbio é o elemento ideal quando se 

Aço microligado diminui  
peso da caçamba em 25 %

O retorno do investimento no implemento dos caminhões se deu em menos de três meses

busca – simultaneamente – maior força 
mecânica e tenacidade do aço. Através da 
maior resistência do aço, é possível utilizar 
estruturas mais enxutas, de menor peso. E 
já que a tenacidade também é aumentada, 
a segurança das estruturas é igualmente 
melhorada. Na medida em que o peso dos 
veículos é reduzido, a carga útil transporta-
da também pode ser ampliada.

Projetado pela empresa Rossetti, a caçam-
ba emprega uma estrutura mais leve, como 
resultado de alterações tanto de design quan-
to de materiais. O projeto reduz a soldagem 
por meio da utilização de parafusos e rebites 
em algumas partes e também apresenta um 
chassi auxiliar mais forte em razão do uso de 
aços de alta resistência, embora nenhuma 
mudança tenha sido feita no design geral, 
já que a meta, no caso do chassi auxiliar, era 
eliminar rachaduras. As novas caçambas de 
caminhão tiveram utilização maciça nos pri-
meiros quatro meses de operações, indican-
do potencial de resultados mais vantajosos 
nos períodos subsequentes.

O uso do aço de alta resistência favore-
ceu a melhor transformação termomecâ-
nica e de um design avançado de micro 
liga com acréscimo de nióbio. Isso resul-
tou no aumento de quase três vezes nos 
ganhos, em termos de resistência, do aço 
das novas caçambas quando comparado 
aos modelos anteriores.

Essa melhoria na resistência gerou ainda 
maior força de tração, em última análise, 
tornando possível a redução na espessu-
ra e no peso dos componentes das novas 
caçambas. No caso do sobre chassis, foi 
mantida a mesma espessura do modelo 
anterior, como forma de prevenir a ocor-
rência de rachaduras durante as operações.

Os aços de alta resistência possibi-
litaram a obtenção de estruturas mais 
“enxutas” sob todos os pontos de vista, 
alcançando, também, redução de peso 
considerável, já que novas caçambas pe-
sam1,956 kg menos (25% de redução). 

Hugo Leandro Rosa, chefe de 
Departamento de Manutenção de 
Equipamentos Móveis
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Os novos caminhões, por sua vez, fica-
ram 456 kg mais pesados que os modelos 
anteriores devido à introdução de novos 
dispositivos de segurança e de proteção 
ambiental (EURO 5). 

Como resultado da redução total de 
peso no novo conjunto (caminhão e ca-
çamba), da ordem de 1.500 kg, é possível 
aumentar a capacidade de carga de 40 
para 41,5 t. Isso configurou um potencial 
de economia de 4% nos custos totais 
de transporte, devido a uma redução de 
10.843 viagens anualmente. Os custos 
totais incluem o consumo de combustí-
vel e outros itens regulares como pneus e 
óleo. Nos nove primeiros meses de ope-
ração, verificou-se um aumento médio de 
1100 kg na capacidade de carga, em lugar 
dos 1.500 kg possíveis, por viagem. Mes-
mo assim, esses ganhos são expressivos.

Outra vantagem obtida com o design de 
caçambas mais leves foi a redução nas emis-
sões de CO2. O novo projeto possibilitou a 
diminuição de 1430 litros de combustível 
anualmente no consumo de cada caminhão. 
Com isso, e considerando-se que 1 litro de 
diesel equivale à emissão de 2,61 kg de gás 
carbônico (9) na atmosfera, a redução de CO2 
por caminhão foi da ordem de 3,7 t na pro-
jeção para um ano. Houve, ainda, reduções 
adicionais de emissões de gás carbônico em 
função de se necessitar menos aço produzido 
para ser usado no novo projeto. 

Cada caminhão utiliza 1.900 kg a me-
nos de aço comparado ao que se usava 
no modelo anterior. Levando-se em conta 

que a produção de uma tonelada de aço 
gera 1,5 t. de gás carbônico (10), verifica-
-se então uma redução de 2,85 toneladas 
nas emissões de CO2 ao se produzir a 
nova caçamba para cada caminhão. Além 
disso, quando se considera que a vida útil 
daquele veículo é de cerca de três anos, 
chega-se a uma redução anual unitária, 
por caminhão, de aproximadamente 0,95 
tonelada de CO2, exatamente em função 
de se usar menos aço na sua produção. 

A redução total de emissões anuais de CO2 
(13 caminhões) = 48,5 t/ano ou 4,65% do 
total de emissões. O ciclo de vida útil das 
caçambas também vem apresentando resul-
tados positivos. Até o momento de preparo 
deste trabalho, não foi registrado nenhum 
indício de deformação e trincas nas estru-
turas. Os caminhões estão sendo monitora-
dos, continuamente, e a ausência de trincas 
ou rachaduras indica que o novo projeto 
certamente irá aumentar a disponibilidade 
física dos veículos, com maior vida útil. 

Apesar de no novo projeto os caminhões 
estarem utilizando apenas uma capacida-
de adicional de carga de 1,1 t (em lugar 
do potencial demonstrado de 1,5 t) os 
resultados gerais da iniciativa apresen-
taram os seguintes indicadores nos nove 
primeiros meses desde sua implantação: 
custos totais de transporte reduzidos em 
2.73%, retorno sobre o investimento al-
cançado em menos de três meses, consu-
mo de combustível reduzido em 8.1% e 
emissões de gás carbônico reduzidas em 
48,5 ton/ano (13 caminhões).  

Quebra do suporte das correntes, resultando no desalinhamento 
e não fechamento da tampa traseira

Propagação de trincas longitudinais ao longo do sobre chassis
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Revestimentos 
cerâmicos 

antidesgaste
Alta resistência à abrasão, 

à impacto em ângulos 
customizados e vida útil  

superior aos demais materiais 

A linha Trellex Lining Solutions ofere-
ce produtos de revestimento cerâmico 
antidesgaste. A subdivisão Trellex Poly-
-Cer pode ser utilizada na aplicação em 
chutes, moegas, tremonhas, caixas de 
transferência, etc. Possui alta resistên-
cia à abrasão, à impacto em ângulos 
customizados e vida útil muito superior 
aos demais materiais existentes. A Trellex 
Poly-Cer cobre ângulos de impacto que 
são difíceis para outros materiais, como 
aço e borracha. 

O Poly-Cer 38S possui espessura de 
64 mm, insertos de cerâmica de alta 
densidade 38 mm, base de aço de 5 mm, 
tamanho padrão de 200 x 400 mm, 400 
mm, densidade  184 kg/m2, fixadas por 
parafusos com solda Stud. O Poly-Cer 
38S em Tripper possui tamanho máximo 
até 12’’, altura de queda de 1m, ângulo de 
impacto de 30º, anteriormente aço 1’’ e 
vida aço de manutenção semanal. 

Armazenado, deve ser protegido da 
luz do sol, de temperatura excessiva 
e ozônio. A estocagem interna é reco-
mendada quanto estocado por longos 
períodos de tempo (6 meses ou mais). 

A Metso apresentou o estudo “So-
lução Metso para báscula de ca-
minhão”, feito pelo Gerente de 

Suporte de Produto da Metso, Washing-
ton Luiz. O case definiu como as solu-
ções Trellex para básculas de caminhões 
aplicadas na mineradora Mexicana de 
Cobre, localizada em Caridad, México, 
em fevereiro de 2006. Os revestimentos 
Trellex são projetados para apresentar 
vida útil de 4 a 7 anos antes da troca das 
primeiras placas. 

Placas de polímero  
duram de 4 a 7 anos 

Básculas de caminhão revestidas potencializam resistência à abrasão

Washington Luiz, Gerente 
de Suporte de Produto

Um caminhão CAT 240 t com a So-
lução Trellex  PP lining instalado sem 
necessidade de manutenção na báscu-
la por 42 meses ou 12,2 milhões t. Na 
primeira manutenção, foram trocadas 
apenas 4 placas PP. Outro caminhão 
semelhante revestido com aço parou 
por 190 horas apenas para manuten-
ção nos revestimentos nesse mesmo 
período. 

A mineradora já está providenciando 
a troca de revestimento dos seus 23 
caminhões para aplicação das solu-
ções Trellex.

Fo
to

s:
 M

et
so

Processo de instalação de revestimentos que 
aumentam a resistência em caçambas

Fo
to

: R
on

al
do

 G
ui

m
ar

ãe
s

32 | Maio 2014

Tr
an

sp
o

rt
e 

(I
I)



Para recuperar o ouro solúvel pre-
sente na água de processo e no 
overflow do espessador da Tur-

malina Mineração, foi apresentado no VI 
Workshop de Redução de Custos na Mina 
e na Planta, o trabalho “CIW – Carbon In 
Water”, de autoria do gerente de Metalur-
gia, Albertino Francisco Silva; do coor-
denador de Manutenção Eletromecânica 
– Beneficiamento, Pedro Nascimento Fi-
lho; da engenheira de Processos, Roberta 
Cristina Oliveira; do gerente de Manuten-
ção, Savio Lopes Cançado Mendonça; e 
do supervisor de área, Vagno Faustino. 

Para encontrar as informações neces-
sárias ao projeto, foi feita uma coleta de 
dados através de estudo de caso e obser-
vação direta. 

O circuito para o tratamento do ouro solú-
vel é divido em dois tratamentos: tratamento 
mecânico e químico ou hidrometalúrgico. 

A recuperação de ouro solúvel na água de processo
65.429 g.do metal foram recuperados em 2013

O principal objetivo do projeto é recu-
perar o ouro solúvel presente na água do 
processo da planta de beneficiamento, 

Albertino Francisco Silva, coordenador 
de Manutenção Eletromecânica – 
Beneficiamento

reduzindo assim o teor (ppm) de ouro, 
dessa maneira, elevando a produção do 
metal e o ganho financeiro da empresa.   

A atuação da equipe possibilitou um 
aumento no faturamento da empresa na 
ordem de R$ 1.300.000 (R$ 102,47/g de 
Au – agosto/2013). A projeção anual está 
na casa de R$ 8.000.000. Em 2013, a recu-
peração total de ouro através do projeto foi 
de 65.429 g. Mesmo com os excelentes re-
sultados obtidos os gestores da Mineração 
Turmalina em comum acordo com as equi-
pes de processo e planejamento preferiram 
ser mais conservadores, não inserindo a 
recuperação do ouro presente na água de 
processo no plano de produção. 

O ouro recuperado será tratado como 
melhoria de processo. Isto se deve ao fato 
de que não se sabe ainda quando se dará 
a estabilização do teor do ouro solúvel 
presente na água.
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Jose Greathouse, consultor de De-
senvolvimento da Sotreq, apresen-
tou o trabalho “Sistema de controle 

e gerenciamento de perfuração com alta 
precisão”. Atualmente, as dificuldades 
enfrentadas pelos sistemas de controle e 
gerenciamento de perfuração com alta pre-
cisão são os erros de marcação, a perda de 
marcação, o tempo de manobra elevado, a 
direção de furos irregular, a malha perfu-
rada fora do projeto, o excesso de repés e 
matacos, a equipe de topografia dedicada, 
o auxiliar de perfuração dedicado, os retra-
balhos em praças e desmonte mecânico 
de material não desagregado, os controles 
manuais de informações e a segurança.  

O  posicionamento incorreto do furo, o 
material desagregado irregular, o nivela-
mento de bancada deficiente, o excesso de 
retrabalho e o posicionamento da broca e 
ângulo de inclinação fora do especificado 
são parâmetros que podem ser melhorados. 

A ferramenta utilizada pela Sotreq é a 
TERRAIN for Drilling - Sistema de Con-
trole de Perfuração. A perfuração é preci-
sa – o módulo orientação permite profun-
didades exatas, bancos mais uniformes, 
reduz o consumo de explosivos e melho-
ra os custos de perfuração e detonação. 

Perfuração de alta precisão  
otimiza malha de furos

Sistema confiável com bancos mais uniformes, perfuração aderente ao projeto  
e afastamento e inclinação uniformes

A navegação GNSS permite perfuração 
precisa, elimina utilização de estacas, via 
rede sem fios. 

No módulo de produção, a tela do ope-
rador possui a identidade do furo, a ele-
vação da cabeça, a profundidade atual, 
a taxa de penetração (R), o peso sobre a 
broca (W), o torque (T), o RPM (N) e a 
pressão de ar (Ar). No rastreamento de 
consumíveis: padrão: ponta, estabiliza-
dor e 3 hastes; revoluções, tempo e me-
tragem; sensores e lógica para consumo 
real; rastreamento dos operadores\turnos; 
relatórios de produção; relatórios de con-
sumíveis; relatórios de furos executados; 
relatórios de códigos de atividade, ativi-
dades de produção / manutenção; e rela-
tórios de produtividade de operadores. 

Nos módulos de segurança, a localiza-
ção dos furos do banco anterior (bootleg) 
minimiza o risco; proteção de bordas com 
alarmes zonas de operação; e haste no 
furo com alarme e bloqueio, o que pre-
vine danos. 

Os resultados atingidos mostram um 
sistema confiável com bancos mais uni-
formes, perfuração aderente ao projeto 
e afastamento e inclinação uniformes. 
Além disso, houve uma redução da 

Jose Greathouse,  
consultor de Desenvolvimento

quantidade de explosivos de 5,89%, ga-
nhos na produtividade da perfuratriz de 
5,89%, ganhos nos consumíveis da per-
furatriz de 5,89% e ganhos na produti-
vidade da escavadeira de 4,94%. Houve 
também redução de pessoal na operação 
e ganhos com segurança, melhoria no 
controle das informações, retrabalho de 
nivelamento de praças reduzindo e frag-
mentação do material otimizada, confor-
me projetado.

Posicionamento da broca e 
ângulo de inclinação fora 
do especificado 

Posicionamento correto do furo
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Imagens para caracterização granulados

Apresentado no VI Workshop de 
Redução de Custos na Mina e na 
Planta, o trabalho “Impacto da 

qualidade de granulados na sustentabili-
dade de operações de minas no Quadrilá-
tero Ferrífero”, mostra um estudo sobre a 
qualidade dos granulados de minério de 
ferro na Mina Pau Branco, em Brumadi-
nho (MG) e suas implicações na taxa de 
recuperação das reservas. O estudo foi 
realizado pelo gerente de Beneficiamento, 
Dartagnan Viana, do gerente de Geologia, 
Planejamento, e  Controle de Qualidade, 
Luiz Carlos Vannucci, do engenheiro de 
Produção, Marcelo Marinho e pelo supe-
rintendente Técnico, Reinaldo Brandão, da 
Vallourec Mineração. 

O estudo revela que a melhora da qualidade dos granulados, por meio de processa-
mento mineral relativamente simples, pode gerar uma recuperação máxima da reserva, 
diminuindo a geração de rejeitos e aumentando a produtividade e sustentabilidade da 
mina, durante a fase de transição para minérios de qualidade mais baixa.  

Os ganhos em qualidade levam à redução do teor de corte na lavra de 60 % para 
58 % de Fe, mantendo as especificações dos produtos. Dessa maneira houve um 
aumento de 20 % nas reservas de granulados, que contribui para a sustentabilidade 
da operação da mina. Atualmente, considerando-se os processos de tratamento insta-
lados, a lavra pratica um teor de corte de 60 % de Fe, para a faixa granulométrica dos 
granulados (>16mm). Blocos de lavra que contenham granulados abaixo desse teor 
são destinados às 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.

Com os ganhos obtidos 
em qualidade nos pro-
dutos pela introdução de 
um logwasher (AGGMAX 
da CDE Global), estima-
-se um aumento de 20 
% em volume na reserva 
de granulados (>16mm), 
além de reduzir o teor de 
corte da lavra de 60 % 
para 58 %. Assim, parte 
dos granulados que hoje 
é destinado às pilhas de 
estéril passa a ser enca-
minhada à produção.

Melhora na qualidade dos 
granulados agrega +20% de 

reservas de minério de ferro
Os ganhos em qualidade levam à redução do teor  

de corte na lavra de 60 % para 58 % de Fe

Reinaldo Brandão, 
superintendente Técnico
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Desinflador reduziu para 83,3 dB o nível de ruído

Dispositivo reduz ruído  
e esvazia dois pneus OTR

O resultado inicial foi de 122,9 dB sem o dispositivo, contra 83,3 
dB alcançado com o desinflador

Para realizar a remoção de um 
pneu de caminhão fora de es-
trada um dos passos é a des-

pressurização do ar contido, por ra-
zões de segurança. Esse passo causa 
um ruído de alta intensidade, que pode 
prejudicar a audição do mecânico e 
gerar desconforto auditivo nas áreas 
próximas. Para resolver esse problema 
foi criado um dispositivo para dimi-
nuir a intensidade do ruído, chamado 
Desinflador. Ele conecta uma man-
gueira diretamente na válvula de ar na 
roda, ligando a um conjunto de filtros 
montados sobre um carrinho.O resul-
tado obtido no teste da ferramenta foi 
acima da expectativa, além de diminuir 
o nível de ruído, é possível despres-
surizar dois pneus ao mesmo tempo, 
ganhando tempo. 

A manutenção de pneus fora de es-
trada é uma das áreas que mais está 
exposta a risco de saúde e segurança, 
devido à movimentação pesada e alta 
pressão dentro dos pneus. Além des-
ses aspectos outro ponto importante 
que deve ser analisado é o ruído de 
alta intensidade ao se despressurizar 
pneus, que não somente incomoda, 
mas pode ser prejudicial à audição. 
Foi desenvolvido e apresentado no VI 
Workshop de Redução de Custos na 
Mina e na Planta, o trabalho “Dispo-
sitivo para a redução de ruído no pro-
cesso de desinflar pneus de caminhão 
fora de estrada”, de autoria de Paulo 
Silva, Paulo Braz, Rodrigo Miranda, 
Jhúnyior Hauzenir, Bruno Serejo, Lu-
ciene Silveira, Ronilson Freitas e Re-
nato Peres, da Vale. 

O estudo foi desenvolvido na mina do 
Sossego, em Canaã dos Carajás (PA) e 
utilizado a metodologia do PDCA, iden-
tificando falhas no processo, priorizan-
do o problema a ser tratado, analisando 
causa e fenômeno até chegar a uma 
proposta de solução, que foi a criação 
de um dispositivo para reduzir o nível 
de ruído. 

Os pneus de caminhão Cat 793 são 

calibrados 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. Comparan-
do com a tabela da NR15, percebe-se 
que se atinge valor crítico. O tempo de 
despressurização é em média de 25 mi-
nutos. 

O dispositivo, chamado de desinfla-
dor, foi criado utilizando tubo metálico 
com formato em U onde são conectados 
filtros próprios para abafar ruído, prote-
gidos por uma caixa metálica com gra-
de, para atender norma de segurança. 

As extremidades do tubo metálico são 
ligadas em duas válvulas que conectam 
a mangueira diretamente na entrada de 
ar da roda. Para ter mobilidade a caixa 
foi colocada sob um carrinho. Para re-
alizar o teste foi utilizado o decibelíme-
tro, aparelho que faz medição de nível 
de ruído. Durante a atividade de des-
pressurização foi medido o ruído sem o 
desinflador e com ele. 

O resultado inicial foi de 122,9 dB sem 
o dispositivo, contra 83,3 dB alcançado 
com o desinflador, superando a meta 
que era de reduzir a 100 dB, inicialmen-
te. O tempo do processo manteve-se 

próximo ao medido sem a ferramenta 
(25 minutos). Outro ponto importante é 
que o mecânico não tem contato com o 
ar pressurizado, tendo grande redução 
após passar pelos filtros. 

O ganho de produtividade na tarefa 
ocorre, principalmente, quando é ne-
cessário movimentar os dois pneus 
traseiros, quando se pode conectar 
as duas válvulas do desinflador dois 
pneus e despressurizá-los ao mesmo 
tempo. 

Bruno Melo Serejo, 
planejador de Manutenção
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Jefferson Neto, analista Técnico da 
Sotreq apresentou o trabalho “Centro 
de Monitoramento de Condições”. O 

case foi desenvolvido em uma mina de ferro 
no Sudeste. O monitoramento de condições 
continha problemas de falta de planejamen-
to de manutenção; falha prematura; vida 
útil de componentes reduzida;  aumento da 
tecnologia embarcada dos equipamentos 
gerando grande quantidade de informações. 

O centro de monitoramento de condi-
ções trabalha na utilização de alta tec-
nologia na rastreabilidade de falhas e 
monitoramento remoto das condições de 
operação e necessidades de manutenção 
de diversos sistemas do equipamento.

Um exemplo apresentado consistia na di-
ferença na temperatura de exaustão do mo-
tor do caminhão série LAJ. A recomenda-
ção era verificar o sistema de combustível, 
admissão e efetivar o teste de desempenho 
do motor. A primeira solução apresentada 
foi encontrado “flow limiter (323-4718) do 
18º cilindro avariado. 

A segunda solução foi encontrada meses 
após o ocorrido, o CMC identificou novo pro-
blema na temperatura de exaustão. Na inspe-
ção solicitada, foi verificado furo no mangote 
(334-3674). Após a substituição do mangote, 
a diferença na temperatura foi normalizada. 

Os valores de reparo sem monitoramento 
foram de R$ 50.000 (troca de um cylinder 
pack/cabeçote) enquanto que o valor de 
reparo com monitoramento foi de R$ 3.500 
(troca de válvula flow limiter e do mangote. 

Outro exemplo foi o patinamento de em-
breagem lockup em um frota de 775F. A 
recomendação é que após inspeção do 
CMC deve-se verificar pressão e calibrar a 

Monitoramento de condições 
evita paradas não programadas 

Centro de monitoramento de condições trabalha  
com alta tecnologia para rastrear falhas e monitorar remotamente 

os parâmetros de operação da frota

transmissão. Após recalibragem da trans-
missão, a embreagem lockup voltou a ope-
rar dentro do especificado. A solução foi 
replicada para toda a frota. Sem monitora-
mento, havia parada não programada para 
identificação e correção do problema, com 
risco de comprometer a vida útil da trans-
missão a longo prazo, sendo que o valor 
do equipamento foi de R$ 150.000 e o va-
lor para a frota de R$ 250.000. Com moni-
toramento, o tempo de reparo é de quatro 
horas e, o valor do reparo de R$ 600,00. 

Em setembro de 2011, o CMC identificou 
que a tendência de patinamento da embre-
agem lockup estava anormal no caminhão 
777F, série JRP02568. Foi solicitado a veri-
ficação das pressões da embreagem lockup, 
a verificação de filtros e telas da transmissão 
e conversor de torque e que se calibrasse as 
embreagens. As pressões foram ajustadas 
e se recalibraram o sistema de transmissão 
e conversor de torque. Após algumas horas 
de operação, foi constatado que o comporta-
mento da embreagem lockup voltou a operar 
dentro do especificado. Sem monitoramento, 
havia parada não programada para identifica-
ção e correção do problema e redução da vida 
útil da transmissão a longo prazo, sendo que 
o valor do equipamento foi de R$ 150.000 e 
o valor para frota de R$ 250.000. Com mo-
nitoramento, o tempo de reparo foi de quatro 
horas; o valor do reparo foi de R$ 600,00.

Jefferson Neto, analista Técnico
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Sem monitoramento, 
havia parada não 
programada para 
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O Engenheiro de Lubrificação, 
da Cosan Lubrificantes, Luiz 
Tolosa Canton, apresentou o 

projeto “Redução de custos com óleo 
sintético Mobil em redutor de aciona-
mento de moinho de bauxita na CBA 
– Votorantim Metais – com redução de 
consumo de energia e aumento de pro-
dutividade”.  

A utilização de lubrificantes sintéticos 
proporciona redução de temperatura, 
de partículas ferrosas de desgaste, do 
coeficiente de atrito (menor desgaste e 
economia de energia) e de falhas (maior 
produtividade) e maior vida útil da carga 
(menor número de trocas). 

O estudo de caso foi aplicado no re-
dutor de acionamento do Moinho 4 
da Companhia Brasileira de Alumínio 
(CBA) - Votorantim Metais, onde ocor-
riam condições críticas de temperatura, 
carga e contaminação. A temperatura do 
redutor estava próxima a 85,8°C, acon-
teciam trocas frequentes da carga do 
lubrificante mineral, o aquecimento do 
redutor provocava paradas constantes (1 
parada a cada 6,5 dias em média), havia 
a perda de produtividade no processo de 

Aumento da produtividade e redução de 
custos com lubrificante sintético

Redução do consumo de energia, de lubrificantes, de falhas,  
menor exposição aos riscos e maior confiabilidade das operações

Suporte articulável melhorou manutenção  
de correias transportadoras

A execução da tarefa foi reduzida de 20 para 5 minutos

Luiz Tolosa Canton, 
Engenheiro de Lubrificação

Folga pequena que 
dificultava a saída do rolo

Suporte fixo não permitindo 
regulagem durante o desalinhamento

Suporte fixo na estrutura

moagem e ainda a contaminação do óleo 
era tida como um agravante. 

Como o consumo de energia específico 
era de 4,4798 KW/t , a meta era reduzir 
em até 5% (KW/t) de bauxita do Moinho 
4 da Alumina. O resultado atingido foi a 
redução de 5,59% e uma economia de R$ 
440.000,00 / ano. 

Dentre as vantagens, houve redução do 
consumo de energia, redução de falhas 
com aumento de produção, redução do 
consumo de lubrificantes, menor impacto 
ambiental, menor exposição aos riscos 
devido a redução dos procedimentos de 
acesso ao equipamento e maior confiabi-
lidade das operações. 

A Mineração Rio do Norte (MRN) 
apresentou o projeto “Suporte 
articulável para rolo lateral das 

TCLD”. O trabalho foi desenvolvido pelos  
funcionários Jocerlando do Nascimento 
Costa, Barnei dos Santos Gemaque Eliel-
son Tome Bentes Figueira, Francisco de 
Assis Costa da Silva, Francisco Rodrigo 
Silva e Iran Sousa de Oliveira.   

Fo
to

: M
ob

il

Análise térmica focadas em 
reduzir paradas por aquecimento
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No complexo mínero-indus-
trial de Porto Trombetas, em 
Oriximiná, (PA), a MRN man-
tém um programa de seguran-
ça, que compreende a cons-
cientização dos empregados 
próprios e das empresas con-
tratadas e a utilização de um 
conjunto de métodos e ferra-
mentas, visando à prevenção 
dos acidentes na empresa. 

Os índices de segurança no 
trabalho, obtidos pela MRN, 
estão entre os melhores se 
comparados com empresas 
de mesmo porte e natureza, 
o que possibilitou à empresa, 

no início de 2004, a certificação segundo a norma OHSAS 18001, 
padrão internacional que define os requisitos relacionados com a 
gestão da Segurança e Saúde Ocupacional. 

Em 2013, a MRN obteve o melhor desempenho de segurança 
da sua história, com efetivo próprio e de contratadas, com taxa 
de frequência de 1,51 por homem hora trabalhada. Esta marca 
demonstra o amadurecimento, crescimento e esforço de todos 
em tornar as atividades cada vez mais seguras.

Os principais objetivos do projeto eram minimizar danos à bor-
da da correia transportadora e estrutura do equipamento; tornar 
mais prática a substituição de rolos laterais sem necessidade 
de parar o equipamento, ganho em produtividade; minimizar o 
risco ergonômico na troca dos rolos laterais; otimizar o sistema 
de proteção da estrutura e alinhamento da correia; e facilitar a 
execução da tarefa. 

Para bloquear os problemas apresentados, o grupo teve a ideia 
de fabricar um suporte articulável e fixá-lo com parafusos na es-
trutura que sustenta a correia transportadora. O dispositivo evita o 
desgaste prematuro das bordas das correias, facilita a manutenção 
e troca do rolo lateral e resultam em um ganho expressivo para a 
Mineração Rio do Norte em produtividade e redução de custo.

Os resultados 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, ganhando em produtividade; um aumento 
de 80.600 ton. /ano somente no circuito onde foi instalado; e a 
eliminação de Hh da equipe elétrica no bloqueio do equipamento 
para essa tarefa. Além disso, tornou mais fácil a execução da tarefa; 
deu satisfação aos executantes; minimizou o risco ergonômico na 
tarefa; e otimizou o sistema de suporte dos rolos laterais. 

 
Suporte instalado e 
testado com aval do 
Departamento de 
Segurança no Trabalho 

Francisco de Assis Costa da Silva, 
mecânico da MRN
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Laminas TIP (4 Protótipos)

O gerente Nacional de Vendas 
da Martin, Rodrigo Trevenzolli, 
apresentou no VI Workshop de 

Redução de Custos na Mina e na Planta a 
palestra “Raspadores com tensionadores 
pneumáticos, rapadores In Line e lâminas 
TIP”, que focou em novas tecnologias 
para aplicação em correias transportado-
ras disponíveis no País. Segundo o ge-
rente, desafios como: minério altamente 
abrasivo; segurança (espaço confinado); 
distância entre os pontos de transferên-
cia; pouco tempo de parada para trocas 
das lâminas; preocupação com o meio 
ambiente; ergonomia; falta de linhas de 
ar comprimido; e redução de estoque, são 
recorrentes no setor, sendo assim, a em-
presa desenvolveu a linha de lâminas TIP 
e de raspadores pneumáticos.

Em utilização em uma mina de minério 
de ferro no norte do País, as lâminas TIP 
inovam no que se refere a raspadores 
primários e secundários com a linha de 
raspadores in line, que, além da facilidade 
na manutenção com o transportador em 
operação, apresenta uma lâmina que pos-
sibilita a troca no limite da vida útil.

Bipartidas, as ZXHD e XHD TIP são 
compostas por uma base e a lâmina 
fixada por um pino. No momento da 
troca, apenas seu corpo desgastado 
é retirado, mantendo o restante intac-
to. Segundo o gerente, “elas reduzem 
o tempo de mão de obra, aumentam a 
segurança nas operações manutenção e 
otimizam a eficiência com menor custo, 
pois a base compõe 36 % do equipa-
mento, ou seja, não há gasto com sua 
troca e, no teste atual em mineradora 
de ferro de grande porte no Brasil, até 
o momento em seus dois anos nunca 
precisou ser substituída”. 

É possível conferir a melhoria na produ-
tividade, uma vez que não há necessidade 
de longas paradas como nos sistemas 
convencionais de raspadores, afirma o 
gerente. “Para se ter ideia, o tempo médio 
de troca é de 10 minutos para raspador 
primário de 48 polegadas e de 20 minutos 
para o de 72” polegadas”, diz.

Além disso, há o foco na preservação 

Tensionador pneumático e lâminas bipartidas 
aumentam eficiência em sistemas de correias

Tecnologia reduz o impacto ambiental na mineração

do meio ambiente, por utilizar menos po-
liuretano, gera menor impacto ambiental 
com menos desperdício e lixo industrial, 
e na segurança, pois reduz significativa-
mente o esforço da mão de obra, na me-
lhor ergonomia de trabalho e menor uso 
de ferramentas.

Quanto ao tensionamento pneumáti-
co, ele é constante, melhorando a efici-
ência das lâminas. O sistema funciona 
com a ação do ar comprimido controla-
do por um regulador de baixa pressão, 
sem depender da quantidade de voltas 
no fuso, como um tensionador mecâ-

nico. Isso mantém a pressão contínua 
do raspador contra a correia garantindo 
maior limpeza, sem causar danos, po-
dendo ser adquirido individualmente 
ou no conjunto com outros sistemas de 
raspadores de correia.

O equilíbrio é ocasionado pela força 
do tensionador sobre a correia a uma 
pressão constante, que é definida no 
momento da instalação do dispositivo, e 
o consumo de ar é muito baixo, pois não 
há necessidade de repetições de movi-
mentos, o que diminui ainda mais pos-
síveis desgastes ou quebras do produto. 
Com o uso de um regulador de pressão, 
é possível fixar um valor predeterminado 
e à medida em que as lâminas se des-
gastam, a força se adapta para um me-
lhor funcionamento.

Quanto aos ganhos, eles se traduzem 
em menor tempo de manutenção e mão 
de obra envolvida (não há necessidade 
de regulagem no tensionador); maior 
economia em correias reversíveis, pois, 
de acordo com o sentido dela, aciona-se 
apenas o raspador da descarga, manten-
do o outro sem tensionar (isso se deve 
a uma válvula solenóide que envia um 
sinal à linha de ar toda vez que a pressão 
é alterada - mantendo sempre o valor 
ideal); maior eficiência na limpeza e no 
consumo de ar.

Rodrigo Trevenzolli, gerente 
Nacional de Vendas
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A flotação constitui a mais impor-
tante etapa do beneficiamento 
do minério fosfático. Conhecer e 

controlar as variáveis operacionais desta 
etapa é fundamental para obter um pro-
cesso bem controlado e otimizado. Devi-
do aos exaustivos trabalhos de desenvol-
vimento, aliados ao conhecimento prático 
industrial, algumas variáveis não se al-
teram significativamente com mudanças 
mineralógicas. Contudo, há determinadas 
variáveis que se modificam expressiva-
mente com a alteração de mineralogia do 
material lavrado, como por exemplo, do-
sagem de coletor e de depressor, pH, etc.

É comum em algumas indústrias o opera-
dor alterar uma variável por vez até encontrar 
o ponto ótimo, que muitas vezes não gera a 
melhor recuperação para o teor especificado. 
Isso ocorre porque não há um estudo prévio 
de como as variáveis se comportam entre 
elas. Logo, modificar um parâmetro por vez, 
além de demorado, nem sempre dá resultado.

Essa situação é bastante comum nas 
minas de fosfato em função da heteroge-
neidade dos seus depósitos, onde cada 

Planejamento fatorial otimiza a flotação de fosfato 
Sistema tem sido utilizado com sucesso em Tapira desde 2006

avanço de lavra fornece pilhas com ca-
racterísticas mineralógicas particulares. 
Nesse caso, o tratamento de cada pilha 
requer ajustes na planta industrial para 
otimização dos parâmetros de processo 
e, principalmente, da etapa de flotação.

Portanto, é de suma importância saber 
prever e quantificar o quanto essas carac-
terísticas influenciam o processo. Conhe-
cendo como as variáveis se interagem, é 
possível encontrar uma resposta rápida, 
otimizada e eficaz para uma melhor re-
cuperação metalúrgica do processo, em 
função de um determinado teor.

O objetivo do trabalho apresentado 
por Josiane Sílvia Martins, supervisora 
de Planta Piloto, da Vale Fertilizantes, 
unidade Tapira (MG), “Aplicação do 
planejamento fatorial para otimização 
das variáveis de flotação da usina de 
concentração do CMT”, desenvolvido 
juntamente por Sebastião Eduardo de 
Rezende, João Carlos Martins Lacerda, 
Henrique Gonçalves Teixeira e Felício de 
Freitas Simões, foi demonstrar, de manei-
ra simplificada, como utilizar a ferramenta 

estatística - Planejamento Fatorial (Testes 
Fatorial), para identificar o melhor ajuste 
das variáveis de flotação e ainda eviden-
ciar se há correlação entre os resultados 
obtidos na Planta Piloto com os dados 
industriais apurados no Complexo de Mi-
neração de Tapira (CMT).

Além de conseguir obter uma resposta 
rápida e precisa para dosagens 
de reagentes na usina, após a 
implantação da metodologia, 
foi possível reduzir o consumo 
de soda e depressor. Isso sem 
prejudicar a recuperação meta-
lúrgica, pois a mesma sempre é 
maximizada nos testes.

Demonstrou-se com simpli-
cidade como o planejamento 
fatorial pode ser calculado pelo 
método de Yates. Os resultados 
encontrados podem ser surpre-
endentes e introduzidos direta-
mente na indústria de processo 
mineral, bem como em outras 
aplicações com estudo de dife-
rentes variáveis.

Desde 2006, o Planejamento 
Fatorial vem sendo aplicado 
no CMT, obtendo resulta-
dos satisfatórios na usina de 
beneficiamento. É hoje uma 
ferramenta indispensável no 
cotidiano da unidade, devido 
as respostas obtidas e a faci-
lidade dos testes. 

Josiane Sílvia Martins, 
supervisora de Planta Piloto
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O trabalho “A importância da pré-
-classificação do ROM (Run of 
Mine)”, mostrou o estudo de 

caso, apresentado por Vinicius Vilela, 
da Simplex Equipamentos, um estudo 
de caso na Bahia Mineração, em Caetité 

Pré-classificação do ROM  
aumenta produção em 70%

Principais limitações eram a sobrecarga na peneira final pelo excesso de finos  
e a perda de qualidade no produto.

A EMH apresentou o trabalho “Re-
dução dos custos de manutenção 
e de energia com a modernização 

de enroladores de cabos”. Os enroladores 
de cabos e mangueiras são imprescindí-
veis para máquinas móveis elétricas, pois 
são eles os responsáveis pelo enrola-
mento e desenrolamento automático dos 
cabos elétricos de alimentação das res-
pectivas máquinas. O case da EMH ilustra 
como a modernização de enroladores de 
cabo reduz os custos com manutenção e 
reduz os custos com energia elétrica no 
Porto de Minério de Ferro, Carvão e Co-
que, em Itaguai (RJ). 

Enroladores de cabo são reformados  
com motores de gaiola 

Paradas de emergência totalizaram uma perda de aproximadamente R$ 220 mil

Os dois enroladores de Cabo EMH Mo-
delo E 2,0/5,8 com motor de anéis foram 
substituídos por enroladores com moto-
res de gaiola. O motor de gaiola possui 
vantagens como custo aproximadamente 
oito vezes menor que os motores de anéis 
originalmente usados, facilidade de aqui-
sição de peças sobressalentes e menor 
consumo de energia elétrica. 

O controle de torque de banco de resis-
tência passou a ser de painel CCP, que 
controla o tensionamento do cabo ao lon-
go de todo o percurso de deslocamento 
de forma uniforme, exigindo o mínimo de 
potência do motor. 

Vinícius Vilela, gerente de Aplicações

Marcelo Reis, gerente de Vendas

(BA). O case mostrou que as limitações 
existentes eram a sobrecarga na peneira 
final pelo excesso de finos e a perda de 
qualidade no produto. Dessa maneira, o 
estudo objetivava a remoção dos finos 
antes da britagem (pré-classificacão do 
ROM), a redução de carga na peneira fi-
nal, a melhoria da qualidade do produto 
e o aumento da capacidade de produção. 

Os resultados obtidos foram o aumen-
to de produção em 70%, melhor relação 
ton/kW, redução no consumo de material 
de desgaste, redução no custo por t de 
produto final em 30%, produto do scalper 
0-19mm gerado com custo extremamen-
te baixo, pois não passa pela britagem; 
e flexibilidade para obtenção de outros 
produtos. 
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As transmissões eram feitas em redu-
tor, engrenagens e correntes e passaram 
a ter um motor redutor, que é compacto 
e leve e oferece lubrificação de com-
ponentes, mais rendimento, mínimo de 
desgaste de peças. 

Antes da troca dos enroladores eram re-
gistradas, por mês, uma média de 9 horas 
de paradas causadas pelos enroladores.  
Os custos de mão de obra direta devido às 
paradas equivaleram a aproximadamente 
R$ 50 mil. Já o custo médio de peças de 
desgastes equivaleram a aproximada-
mente R$ 100 mil. Após a troca, não fo-
ram registradas quaisquer outras paradas 
causadas pelos enroladores.

A utilização do motor de gaiola, con-
trolado pelo painel CCP, gerou uma 
redução de custos de aproximadamente 
R$10,75/hora/enrolador. Consideran-
do que cada DN trabalha em média 12 
horas por dia e que os enroladores de 
cabo trabalham em regime de 40%, te-
mos uma expectativa de redução dos 
custos com energia elétrica de aproxi-
madamente R$ 180 mil. 

No passado, aproximadamente 25% 
das paradas provocadas pelos enrola-
dores de cabo ocorreram em caráter de 
emergência, que têm um custo de apro-
ximadamente R$ 1.700,00/hora devido 
às multas por navios parados (demurrage 
ou sobreestadia). Como a média era de 9 
horas de paradas por mês, as paradas de 
emergência provocadas pelos enrolado-
res totalizaram 130 horas nos últimos 5 
anos, o que representou um prejuízo de 
aproximadamente R$ 220 mil. 
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A reativação de uma mina, assim 
como sua desativação, é um 
grande desafio para a área de 

mineração. Sendo assim, o trabalho da 
Votorantim Cimentos, “Reativação da 
mina Placa e otimização de processos 
geram economia de R$ 8,2 milhões 
em 2013 no processo de fabricação 
de Cimento Portland”, elaborado pelo 
engenheiro de Minas Juliano Kuster, 
juntamente com sua equipe composta 
por Sérgio Brito, engenheiro de Plane-
jamento, Roberto Nakamura e Amadeu 
Dotti, geólogos, Antonio Veiga, Michel 
Fiuza, Luiz Renato e Adriano Arcanjo, 
Chefes de Mineração da Unidade de 
Santa Helena, Noel Ferreira, Engenhei-
ro Civil e Carlos Ayres Magalhaes, Ge-
rente da Unidade, foi apresentado no 
ciclo de palestras do VI Workshop de 
Redução de Custos na Mina e na Plan-
ta.

A unidade de Santa Helena passou 
por esse momento duas vezes, a pri-
meira com a reativação da mina sub-
terrânea, de Baltar, de calcário, em 
2007, que estava paralisada por sete 
anos, e a mina de Placa, em 2013, pa-
ralisada há aproximadamente 30 anos 
– e que foi fundamental para o sucesso 
das operações no ano vigente.

A importância da reativação da Mina 
de Placa é impressionante, já que com 
esse minério foi possível utilizar um 
percentual considerável de material 
de baixa qualidade estocado, gerando 
uma economia sensível. 

O trabalho desenvolvido teve como 
foco a redução do custo de movi-
mentação devido à distancia da mina 
de Ponte Alta até a unidade de Santa 
Helena. Há ainda outros três pontos 
a destacar: produção de calcário com 
utilização de minério de baixo teor, 
substituição da lavra subterrânea pelo 
minério da mina de Placa, redução ex-
pressiva no transporte e formação de 
blend dentro da própria mina, dispen-
sado o uso de depósitos para manter 
a qualidade exigida para o processo 
subsequente.

Reativação da mina de Placa  
eliminou custos de transporte

Economia atingida foi da ordem de R$ 8,2 milhões em 2013

O trabalho foi realizado nas seguintes 
etapas: reativação da mina de Placa; 
reduções do custo de movimentação 
da Ponte Alta para Santa Helena; pro-
dução de calcário com utilização de 
calcário de baixo teor; e melhorias na 
movimentação. 

Os valores e itens que geraram eco-
nomia no processo de reativação da 
mina de Placa foram: R$ 6.746.021 
em custo de frete; R$ 1.548.483 em 
utilização de minério de baixo teor; R$ 
948.545 em melhorias da movimenta-
ção; R$ 921.819 em diferença de custo 
LS x LCA; ou seja, R$ 10.164.868 no 
total. 

O trabalho foi considerado bem suce-
dido, pois foi atingida a economia de 
R$ 8,2 milhões em 2013. Esse valor foi 
calculado, na verdade, somente a partir 
do segundo semestre, quando de fato 
a mina de Placa iniciou a produção. 
Esses minérios foram validados pela 
controladoria, em que foi descontado 
desse montante o capex para remoção 

Juliano Kuster, engenheiro de Minas

do estéril no valor de R$ 2,3milhões, 
pois não entrou na base de cash co-
ast da unidade. A mina de Placa terá 
vida útil de dez anos, após liberada a 
licença de supressão do lado Sul da 
mina, considerando o mesmo volume 
de produção anual.
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Mina de LaRonde, da Agnico Eagle, 
região de Abitibi, Quebec

A Ventyx apresentou o trabalho “Ge-
renciar e otimizar seus processos 
da mina ao mercado com visibili-

dade em tempo real”, de Marcos Rittner, 
Vice-presidente da Ventyx. As dificulda-
des existentes eram gerenciar o processo 
da mina ao mercado sem ter visibilidade 
em tempo real, pois métodos manuais e 
soluções de software pontuais não conse-
guem abordar, devido a complexidades na 
logística comercial e na produção; o retra-
balho, custo adicional de manter registros 
para auditoria e riscos; a dificuldade em 
unificar sete operações, abrangendo três 
países, mais de vinte produtos e sair de 
uma situação dependente de planilhas do 
Excel e documentos em Word. 

Foi adotada uma abordagem de platafor-
ma para automação para melhorar o pro-
cesso em cinco das áreas mais complexas 
de operações comerciais e de logística: 
contratos, compliance, logística, fatura-

Gerenciamento otimiza processos  
da mina ao mercado

As posições de caixa foram melhoradas pelo ciclo mais rápido entre o pedido,  
a entrega e o pagamento pelos clientes

mento e gestão de riscos. Pretendia-se 
criar uma plataforma de software unifica-
da para gerenciar e otimizar os processos 
da mina ao mercado e ter visibilidade em 
tempo real, com níveis elevados de coor-
denação/gestão de estoques mais aperta-
dos e controles de qualidade integrados. 

Os resultados obtidos na mineradora 
Agnico Eagle, que possui minas de ouro 
pelo Canadá, Finlândia e norte do México, 
foram posições de caixa melhoradas pelo 
ciclo mais rápido entre o pedido, a entrega 
e o pagamento pelos clientes;  redução do 
risco de erros e incidentes - contribuindo 
para a satisfação do cliente e resultados 
comerciais; mais dados controlados na 
contabilidade real do negócio – melhoran-
do o processo de conformidade e reduzin-
do o risco financeiro; menos trabalho para 
auditoria financeira – diminuindo ainda 
os custos de auditoria feita por terceiros; 
redução da carga de trabalho administra-
tivo, que permitiu que o pessoal técnico 

fosse reorientado para tarefas mais estra-
tégicas; duas pessoas apenas gerindo todo 
o processo comercial e os processos de 
logística; consistência nos processos de 
negócios, tais como faturamento, o que 
aliviou as cargas de trabalho para os de-
partamentos que lidavam com  processos 
de negócios de mercado; aceleração de 
relatórios financeiros - incluindo relatórios 
mais rápidos quando solicitado; análises 
mais precisas e melhor previsão de resul-
tados - assegurando a qualidade do produ-
to e um maior alinhamento da produção e 
da demanda. 

Marcos Rittner, Vice-presidente 
da Ventyx

Carlos Nazario, Gerente de Produto 
Mineração da Bel Ray,apresentou 
o trabalho “Bel-RayMolylube 

SF100: Improving Electrical Rope Shovel 
Availability”. O case abordou a aplicação 
do lubrificante em uma escavadeira a cabo 
P&H 4100XPC AC, na placa de desgaste 

Lubrificante prolonga intervalos  
de manutenção 

Após 4300 horas de operação, desempenho do produto foi considerado satisfatório  
por representantes da Joy Global

do selim (Saddle Block Wear Plates), em 
uma mineradora de ferro. 

A cada 800 horas, as placas se desgas-
tavam e precisavam ser trocadas, o que se 
tornou um intervalo padrão. Porém, haviam 
dificuldades para agendar a manutenção e 
a baixa disponibilidade da máquina. 

Ao ser notado que o lubrificante que es-
tava sendo utilizado tinha uma consistên-
cia de MPG e propriedades do PE muito 
abaixo do necessário para a aplicação, foi 
feito um teste de campo com o Molylube 
SF100 Semi-synthetic Open Gear Lu-
bricant Extra Heavy- Pre-lubricationstep 
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O tema “Gestão de eficiência ener-
gética, ganhos com tecnologia de 
otimização de combustíveis” foi 

apresentado em três estudos de autoria de 
Emerson Oliveira, Gerente Comercial, da Tec-
com; Carlos Cris, Gerente Manutenção Mina, 

Otimização na queima de combustíveis  
em equipamentos de mineração

Teccom trabalha junto às empresas de mineração para reduzir custos e solucionar gargalos na operação

e solucionar gargalos na operação. Dentre 
as parcerias, a empresa mostrou os casos da 
Zamin Amapá e da Votorantim Metais Níquel.

Zamim Amapá 
A Zamim Amapá, em Pedra Branca do 

Carlos Nazario, Gerente de 
Produto Mineração

tação de imagens dos componentes a 
cada par de cem horas.

Após 4300 horas de operação com o 
Molylube SF100 Semi-synthetic Open 
Gear Lubricant Light, os representantes 
da Joy Global inspecionaram os compo-
nentes das máquinas e fizeram uma boa 
avaliação do desempenho do produto. 
Dentre as propriedades do lubrificante, 
podem ser destacadas a durabilidade do 
filme de óleo; extrema pressão para pro-
teger a superfície do componente a partir 
dos contatos de slides; 4300 horas de 
operação sem mostrar qualquer problema 
nos blocos de sela das placas de desgas-
te; aumento da vida útil dos blocos para 
15.000 horas, o que representa 94% de 
economia de custos de manutenção; e 
aumento considerável da disponibilidade 
dos equipamentos devido ao menor nú-
mero de manutenções para troca de com-
ponentes. A partir de agora, a mineradora 
irá utilizar o lubrificante em dez equipa-
mentos similares na mina.

e o Molylube SF100 Semi-synthetic 
Open Gear Lubricant Light- Operational 
lubricant,em duas P&H 4100 XPC AC.

O monitoramento consistiu em ins-
peções periódicas na mina pelo repre-
sentante do serviço técnico, ajustes no 
sistema de lubrificação centralizada (tem-
porizadores e injetores) e estabeleceu o 
lubrificante desejável por uma documen-

da Zamin Amapá; e Marcos Campos, Gerente 
de Produção, da Votorantim Metais Níquel, 
respectivamente. 

Voltada à fabricação de otimizadores de 
combustíveis, a Teccom trabalha junto às 
empresas de mineração para reduzir custos 
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Amapari (AP), possui uma parceria técnica/
comercial com a empresa para otimizar  o 
combustível utilizado  nos  equipamentos 
próprios e de terceiros, nas áreas de mina e 
transporte , interno e acesso . Os resultados 
dessa parceria comprovou a eficácia com o 
uso da tecnologia TECCOM 10 Power, de 
acordo com as conclusões de análises feitas 
no sistema de diesel e filtros além de acom-
panhamentos operacionais.

O período de troca de filtros de diesel foi 
estabilizado, permitindo o cumprimento do 
planejado. A melhora no rendimento se deu 
na ordem de 160%, reduzindo consideravel-
mente o volume de consumo mensal e, como 
consequência, houve a redução de custo. As 
manutenções não previstas foram reduzidas 
no sistema de injeção de diesel em torno de 
80%, trazendo economia direta e indireta.

O uso do Otimizador Teccom 10 Power nas 
operações da mineradora trouxeos seguintes 
benefícios: menor tempo de exposição dos 
colaboradores com ao diesel, devido a me-
nor quantidade de trocas de filtros; benefícios 
ambientais pela menor formação de passivos 
(filtros usados); ajuda na performance de DF, 
por se conseguir conciliar  as paradas pro-
gramadas com as trocas de filtros e manu-
tenções no sistema de diesel; menor índice 
de reclamação dos terceirizados em relação 
ao diesel e boa produtividade dos mesmos 
, sem paradas relacionadas a qualidade do 
combustível; economia de tempo e dinheiro 
com a redução extremamente significativa 
com manutenções corretivas em campo; trei-
namentos feitos pela Teccom com as equipes 
envolvidas no uso e manipulação do diesel; 
análises de condição do combustível; audito-
rias operacionais no posto de abastecimento; 
consultorias técnicas envolvendo combustí-
veis e afins; participação em desenvolvimen-
to de projetos envolvendo o uso e armazena-
gem do diesel

Votorantim Metais Níquel
Os fornos de redução utilizam em sua ma-

triz energética, óleo combustível 1-A e coque 
de petróleo. Parte do combustível no forno é 
queimado em câmaras de combustão, para 
geração de gases redutores e outra parte é 
misturada ao minério que é alimentado no 
topo do forno. 25 % do consumo energético 
do forno ocorre quando o óleo é adicionado 
junto com a alimentação de minério e 75 % 
se verifica nas câmaras de combustão para 
geração de gases redutores 

Em 2009, foi iniciado um projeto na Voto-
rantim Metais Níquel para redução do con-
sumo energético dos fornos, que representa 

cerca de 45 % do custo total da unidade. Na 
ocasião, foi reduzido o consumo específico 
de óleo equivalente de 70,18 para 64,27 kg 
por tonelada de minério alimentado. Este pro-
jeto foi premiado em 2011, no 13º Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica 
Brasileira e trouxe uma ganho para a compa-
nhia da ordem de MMR$ 70,00 / ano.

Em 2011, o projeto foi retomado em parce-
ria com a TECCOM  para estabilizar e aumen-
tar a taxa de substituição de óleo combustível 
por coque de petróleo. O projeto consistiu  no 
desenvolvimento de um otimizador de com-
bustível especial que propiciasse condições 
diferenciadas ao combustível viabilizando 
o aumento da mistura óleo + coque, possi-
bilitando a queima redutora nas câmaras de 
combustão e adição no topo dos fornos, ge-
rando assim maior redução de custos 

Utilizado na mina Buriti, operação de extra-
ção de níquel da Votorantim Metais, em Ni-
quelândia (GO), o otimizador Teccom Clean 
Bicombustíveis vem sendo utilizado desde o 
início de 2011 no óleo BPF 2A, com mistura 
inicial de 15 % de coque, utilizado no óleo de 
topo dos nove fornos da seção 500.

 Antes da aplicação da tecnologia Teccom, 
ocorriam varias dificuldades operacionais 
que impediam o aumento deste percentual. 
Hoje mesmo com misturas acima de 38 % de 
coque, a temperatura e troca térmica da esta-
ção de coque não teve variação e está dentro 
da normalidade, com estabilidade no sistema 
e nenhuma dificuldade operacional, explica 
Marcos Campos, gerente da Área de Benefi-
ciamento e Pirometalurgia da Unidade Nique-
lândia. “Geralmente a partir da substituição de 
15 % ocorriam obstruções no final das linhas 
dos bicos. Após a aplicação do produto, não 
tivemos mais nenhuma obstrução e, mesmo 
com o acréscimo de coque, tivemos um bom 
rendimento dos fornos, os quais não apresen-
taram alteração dos gases”, diz.

No momento, a operação continua normal, 
os fornos são ajustados para sempre manter 
os rendimentos ou melhorá-los e a unidade 
caminha no aumento de um ponto percentual 
(coque) mensal sem afetar o rendimento.

O gerente finaliza e sublinha a importância 
de tecnologias como essa, que trazem bene-
fícios e economia dos insumos energéticos 
que encarecem a operação. “Em um ambien-
te onde os combustíveis fósseis impactam 
fortemente em nossos custos de produção, 
e sendo incentivados pela diretoria e gerên-
cia geral, estamos desenvolvendo parcerias 
técnicas, em busca de soluções simples e 
inovadoras, explorando a capacidade máxi-
ma de nossos equipamentos e conseguindo 
resultados expressivos na redução de custos 
com insumos energéticos”.

Partindo dos resultados positivos em todo 
o sistema operacional, o qual inclui os fil-
tros intermediários, bombas de transferên-
cia, linhas de alimentação e bicos injetores, 
beneficiados diretamente com redução de 
manutenção, paradas não programadas e 
aumento da eficiência energética, a Voto-
rantim Metais já trabalha com novas metas 
de substituições nos percentuais dos com-
bustíveis para até 40 % com perspectiva de 
ultrapassar esse índice.

Além disso, segundo José Maximino Fer-
ron, gerente Geral da Unidade Niquelândia, a 
empresa desenvolve no momento um outro 
projeto para trabalhar com o otimizador Tec-
com10 Power nos equipamentos de mina. 
“Queremos adotá-lo nos combustíveis que 
abastecem os caminhões, tratores e escava-
deiras, esse é um projeto em desenvolvimen-
to para melhorar a qualidade do óleo diesel 
armazenado, visando reduzir emissões, ma-
nutenções e aumentar o rendimento”, finaliza.

A Teccom na sua palestra mostrou seus sis-
temas de tecnologia em combustão e exem-
plos da aplicação e das melhorias obtidas. 

Condição sem Teccom 150h                                               Condição com Teccom 250h
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Aprofundamento das cavas; maior 
dureza do minério; aumento de 
produção; maiores exigências de 

segurança, saúde; restrições ambientais 
e cargas tributárias crescentes; aumento 
dos níveis de produção para se conse-
guir a mesma recuperação; aumento da 
distância média de transporte (DMT); 
topografia abrupta; maiores custos ope-
racionais com mão de obra, energia e 
água; logística sobre produtos básicos, 
como pneus e combustível, mais difíceis; 
envelhecimento da mão de obra e dimi-
nuição da carga horária de trabalho, são 
uma constante na mineração a céu aberto 
e subterrânea, consequentemente, em to-
das as empresas no mundo.

Visto isso, há a necessidade constante 
de redução de opex, maiores níveis de 
produção, maiores vantagens de automa-
tização e operação em centros de controle 
remoto que visem à viabilidade do negó-
cio. Sendo assim, a apresentação no VI 
Workshop de Redução de Custos na Mina 
e na Planta, “Tendência da mineração 
contínua no transporte de minerais para a 
redução de custos”, de Iván Suárez Labar-
ca, gerente Desarrollo Negocios Especia-
les, da Sandvik, teve como meta analisar 
e comparar a viabilidade do sistema de 
transporte convencional por caminhões e 
do sistema de transporte contínuo.

As variações são muitas entre os dois mé-
todos. No caso do convencional, a capaci-
dade dos caminhões é restringida pela pis-
ta, pneus e motores; o fator de enchimento 
é definido pela granulometria do minério, 
relação cava x caminhão e pelo operador 
da cava; o número de caminhões é limi-
tado pela capacidade e número de pistas, 
disponibilidade mecânica e condições de 
tráfego, além disso, há os limitantes de 
velocidade de cada caminhão e operação. 
Já no sistema por correias transportadoras, 
ela não depende diretamente da DMT; a ve-
locidade de fluxo é função da correia; razão 
lastro x mineral deve ser menor, pois não 
há necessidade de pistas; tem que se levar 
em consideração o ângulo dos taludes e a 
geologia, geomecânica e geometria do ja-
zimento; a operacionalidade é mais fácil de 
se automatizar; a fragmentação da rocha tem 
que ser regular; precisa de menos equipe 

Mineração contínua X convencional
Todos os fatores devem ser examinados para escolha

para manter o sistema rodando; e, por fim, 
o dano nos taludes deve ser o mínimo, para 
assegurar a estabilidade da correia.

Em relação às vantagens entre o sistema 
contínuo e o convencional, por caminhões, 
o gerente foca na redução do número de 
caminhões; menor emissão de ruído, CO 
e CO2; consumo energético menor; menos 
dependência de mão de obra e custos com 
pessoal; custo menor com manutenção, de 
reposição e opex; automatização e contro-
le a distância em linha direta; alimentação 
contínua; maior segurança; menor depen-
dência de derivados de petróleo; e maior 
tempo efetivo de trabalho.

Já as desvantagens entre a mineração 
contínua e a convencional, os principais 
pontos são: maior custo inicial; menor 
flexibilidade de movimentação; taxa fixa 
de produção, ou seja, menor flexibilida-
de; método de extração único; realocação 
e revenda limitada devido ao desenho 
personalizado de cada projeto; mão de 
obra mais especializada e monitoramen-
to contínuo; parada total do sistema em 
caso de falha; requer uso de britadores, 
inclusive para manejo de estéril; e, por 
fim, há a necessidade de sistema em série 
e maior área de carga e descarga.

Levando em consideração os custos to-
tais, baseados em uma operação metálica 
com as seguintes especificações; densidade 
do minério (2,6 t/m³); dureza da rocha (150 

Mpa); três cavas aberta, a primeira do ano 1 
ao 18, a segunda do ano 12 ao 20 e a tercei-
ra do ano 18 ao 20; movimentação (50 Mtpa 
=> 7,5 ktph); distância máxima de transporte 
(3,5 km); movimento de estéril (100 Mtpa  
=> 15 ktph; e distância de transporte máxi-
mo de estéril (4,5 km da área um, 2 km da 
área dois e 3 km da área três). Embora as 
despesas de capital (capex) ser maior para o 
modelo contínuo, nos custos gerais, este se 
mostra 20 %a 40 % menores. Isso ocorre 
porque os gastos com opex são limitados 
pela redução da demanda de energia e pes-
soal, quando caminhões e motoristas não 
são mais necessários.

Iván Suárez Labarca, gerente 
Desarrollo Negocios Especiales
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A LLK Engenharia apresentou o 
trabalho “Sistema de proteção de 
correias transportadoras da nova 

usina de pelotização de mineração na re-
gião de Mariana (MG)”, apresentado por 
Luiz Henrique Jorge Machado, diretor de 
desenvolvimento da LLK Engenharia. O 
projeto detalhou a implantação das novas 
correias transportadoras no Projeto P4P 
da Samarco Mineração, em uma mina de 
ferro da Vale. 

A LLK-RADEC é um sistema de análise 
de rasgo e desalinhamento de correias 
transportadoras. Ela utiliza câmeras tri-
dimensionais e sensores de vibrações, 
tendo como principais vantagens a ro-
bustez (utilização de sensores com grau 
de proteção IP68, próprios para ambien-
tes agressivos, como a mineração); o alto 
desempenho (indicação precisa do pro-
blema, como rasgos e desalinhamentos 
de borda e até mesmo cortes centrais de 
tapete, com abertura ou sobreposição do 
mesmo); o ganho ambiental (redução da 
perda de material durante o transporte); o 
retorno financeiro (em caso de falhas, o 
comprimento de tapete perdido é reduzi-
do em até 95 %); e isento de manutenção 
(não apresenta partes móveis e possui 
proteções permanentes).  

O LLK-RADEC-1 faz a detecção através 
de sensores a laser, sendo independente do 
contato direto com a correia para detecção 

Sistema para detecção 
de rasgos e desalinhamentos 

Sensores a laser não tem contato direto com a correia para detecção de problemas

dos problemas. As vantagens são a relação 
custo x benefício; a capacidade de detectar 
defeitos com o tapete transportador; e a sim-
plicidade de instalação e configuração. 

O detector LLK-RADEC-2 utiliza câmeras 
em 3 dimensões, que trabalham independen-
temente de contatos diretos com a correia.

O LLK-RADEC-3 utiliza um cavalete di-
nâmico, onde os eventos de choque de 
material ou da correia produzem sinais de 
vibrações específicos. A simplicidade de 
funcionamento, a alta durabilidade para 
detecção de tiras soltas, não ser descartá-
vel e a simplicidade de instalação são as 
vantagens do sistema. 

O sistema LLK-RADEC-4 é uma evolu-
ção da bandeja de acúmulo de material, 

Luiz Henrique Jorge Machado, 
diretor de desenvolvimento

utilizada em plantas industriais antigas 
que possuem transportadores de correia. 
Não possuem partes móveis e não neces-
sitam de limpeza contínua no sistema. A 
simplicidade de funcionamento; a quali-
dade e capacidade superior às bandejas 
convencionais; o fato de não possuir par-
tes móveis; a simplicidade de instalação 
e a facilidade de configuração estão entre 
as principais características. 

O RADEC-234 faz parte dos novos sis-
temas fornecidos para o Projeto Quarta 
Pelotização (Projeto P4P) da Samarco e 
homologados na Vale. É um sistema de 
nova geração, que une os três principais 
tipos de detectores LLK-RADEC em uma 
única central de processamento.
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Estudo de caso apresentou solução de 
aplicação da resina Polimérica Oxifree, 
na mina Conceição, da Vale

A Rossetti apresentou o trabalho “O 
controle da carga como fator de 
redução de custos”, realizado pelo 

engenheiro de produto Fabio Soave. O ex-
cesso de carga reduz a vida útil da balança, 
gera quebras e manutenção emergencial, 
reduz o IDF, reduz a segurança, aumenta 

Balança embarcada proporciona  
mais produtividade

Controle de carga proporciona a maximização do uso do equipamento  
e o impacto positivo na redução de custos

A TecnoFink apresentou o trabalho 
“Estudo de caso em utilização 
do Oxifree comprova aumento de 

900% na vida útil de mancais de rola-
mento em tambores de correia transporta-
doras”, desenvolvido por Thomas Georg 
Fink, Diretor Executivo da TecnoFink. 

No case, aplicado na mina Conceição, 
em Itabira (MG), os problemas listados 
foram mancais de rolamento projetados 
para durar 20.000 a 30.000 horas; reten-
tores, protetores tipo labirinto e defletores 
que não evitam a contaminação do lubrifi-
cante dos mancais por umidade, vapores 
agressivos e sólidos; e contaminantes 
que podem reduzir em 90% a vida útil dos 
mancais de rolamentos. 

O desafio era criar uma barreira capaz 
de impedir a penetração de contaminan-
tes, permitir a auto-lubrificação para o 
giro constante do eixo e não aumentar a 
temperatura do mancal. 

A solução encontrada foi o polímero 
Oxifree que é reaproveitável, de fácil apli-
cação e remoção, acrescido de substân-
cias inibidoras de corrosão, que propor-
cionam prolongada vida útil aos mancais, 
protegendo-os de contaminantes, am-
bientes de mineração, ácidos, salinos e 
radiações ultravioleta. 

Aumento de 900% na vida útil 
de mancais de rolamento

Polímero Ofrixee é reaproveitável, de fácil aplicação e remoção

Thomas Georg Fink, Diretor Executivo

aplicação do Oxifree incluindo mão de 
obra e material foi de US$ 986,00,  o 
custo de substituição dos rolamen-
tos incluindo mão de obra foi de US$ 
31.230,00 e o custo de perda de produ-
ção foi de US$ 18,54 milhões. Já a eco-
nomia gerada pela utilização em conjun-
to de mancais foi de US$ 18.570.244,00.  

A aplicação do polímero Oxifree au-
menta em no mínimo 900% a vida útil 
de mancais de rolamento sujeitos a 
contaminação. Dessa maneira, gera 
aumento da disponibilidade operacio-
nal, resultados de produtividade, dimi-
nuição de lubrificação (8,4kg x 1,26kg 
em 30 meses por mancal) e menos im-
pacto ambiental.

o consumo de combustível, leva a menor 
velocidade média (aumento do tempo de 
ciclo), dá uma falsa idéia de produtivida-
de e gera aumento de custos. Já a falta de 
carga gera a subutilização do equipamento 
(ineficiência energética), sobrecarrega a 
próxima viagem, ou aumenta a velocidade, 

reduz a segurança e aumenta os custos.
O estudo de caso foi realizado em uma 

mineradora da região da Grande BH, em 
que foi feita a instalação do sistema de 
pesagem em um veículo. O foco foi o de-
senvolvimento do produto e a análise de 
resultados de custo, que foi qualitativa em 

A operação normal gerou a tro-
ca de 30 rolamentos em 30 meses 
(01conj/2meses). O investimento na 

Fo
to

s:
 T

ec
no

fi
nk

Fo
to

: R
on

al
do

 G
ui

m
ar

ãe
s

50 | Maio 2014

M
an

u
te

n
çã

o
 in

d
u

st
ri

al
 (

II)



Fabio Soave, engenheiro de produto

Sergio Ricardo Maier, senior Blas-
ting Technician da Orica, apresen-
tou o projeto “Benefícios alcan-

çados com o uso da emulsão explosiva 
bombeável Subtek”. É um sistema de en-
trega de emulsão explosiva bombeável, 
desenvolvida especificamente para o 
desenvolvimento de minas no subsolo. 
Sendo sensibilizada na face da galeria, 
permite aplicação de energia e densidade 
variável, aplicável em condições secas ou 
na presença de água.

As características da emulsão são 
projetadas para assegurar precisão, pro-
dutividade e segurança. O sistema de 
detonação é confiável, possui alta ener-
gia e é resistente à água; a logística de 
campo incluindo transporte, armazena-
mento, manuseio e segurança podem ser 
simplificadas; possui reduzido impacto 
ambiental; a energia para a fragmentação 
da rocha pode ser ajustada, para otimizar 
o avanço e minimizando danos ou over-
break; o incremento na velocidade de car-

Emulsão explosiva em minas subterrâneas 
reduzem custos 

Redução de 64% do tempo de carga, 24% do tempo de escaler, 39% do tempo de suporte,  
31% do tempo de ciclo e 4% dos custos de avanço

Sergio Ricardo Maier, senior 
Blasting Technician

regamento e gases tóxicos pós-desmonte 
reduzidos permitem melhorar tempos de 
ciclo e custo total da escavação.

No período, houve um incremento de 5% 
no índice de avanço, redução de 64% do 
tempo de carga, redução de 24% do tem-
po de escaler, redução de 39% do tempo 

de suporte, economia de R$ 104.239,12 
em materiais auxiliares/ano, redução em 
31% do tempo de ciclo total, redução em 
4% do custo por metro, oportunidade de 
redução de custo anual de R$ 1.347.126. 

um prazo aproximado de mil horas. 
As vantagens do controle de carga são a 

maximização do uso, o aumento da vida 
útil, o aumento do IDF, o aumento da se-
gurança, a redução de tempo de ciclo e 

o impacto positivo na redução de custos. 
A balança embarcada possui projeto com 

balança integrada, pesagem durante o car-
regamento, produtividade real, independe 
das variações de densidade dos materiais 
e permite o monitoramento de carga morta. 
Ela também não está sujeita as mudanças 

de comportamento do veículo, desgaste, 
pressão de pneus, torções, possui indi-
cação dentro da cabine para o operador, 
permite monitoramento remoto de todo o 
ciclo, em tempo real, via web, possui ram-
pa de carregamento (quantidade de con-
chadas, peso por conchada). 
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Implemento não está 
sujeito às mudanças de 

comportamento do veículo
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do ano na mina Vazante, 

da Votorantim Metais
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esA Largo Resources inaugurou no 
dia 21 de maio a Vanádio de Ma-
racás, primeira mina de vanádio 

da América Latina, em Maracás (BA). A 
planta teve investimento de R$ 555 mi-
lhões, provenientes de uma combinação 
de capital levantado pela Largo Resour-
ces no Toronto Venture Stock Exchange 
e pelo financiamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social (BNDES). O 
minério pode ser usado em indústrias de 
aços especiais, ferro liga de alta resistên-
cia, empregados nas áreas de óleo, gás, 
materiais cirúrgicos, turbinas eólicas e 
ferrovias de alta velocidade. 

O diferencial do Projeto Vanádio de 
Maracás são as características únicas da 
planta, que produz um concentrado subs-
tancialmente superior aos outros produ-
tores: o alto teor e qualidade da jazida 
(1,34%), com conteúdo de pentóxido de 
vanádio e ferro elevado e os níveis muito 
baixos de contaminantes, como a sílica. 

As características geológicas da mina 
compreendem a intrusão do osill(limite 
inferior de um suporte, uma galeria ou 
passagem em uma mina) doRio Jacaré, 
com 70 km de norte a sul, onde existe 
uma camada de magnetitita enriquecida 
com vanádio.“A estimativa é de que o vo-
lume movimentado seja de 1 milhão de t 
de minério/ano e 2 milhões de t de estéril/
ano”, diz o Presidente das Operações no 
Brasil da Largo Resources, Kurt Menchen. 

A exploração é feita em mina a céu aber-
to, em uma área plana com colinas. O des-
monte é realizado por meio de explosivos 
comdeemulsão bombeada. Os furos pos-
suem3 polegadas de diâmetro executadas 
por perfuratriz de nívelhidraúlica. A malha 
está sendo testada e mede 2,5m por 5m. 
Todo o procedimento é realizado por uma 
equipe terceirizada da Fagundes. Os ciclos 
de carga se efetuam em dois turnos totali-
zando 16h/dia, seis dias por semana. 

Brasil assume posição  
de destaque no ranking  

de produtores
Inauguração da LargoResources, a mina Vanádio de Maracás, em Maracás (BA),

produzirá 9,5 mil t de pentóxido de vanádio por ano

O beneficiamento co-
meça na britagem segue 
para o moinho de bolas 
e em seguida, o con-
centrador magnético.O 
rejeito não- magnético é 
depositado em bacias e o 
concentrado magnético 
é adicionado de recebe 
carbonato de sódio e 
sulfato de sódio e é ali-
mentado ao calcinador 
a1.200°C. O produto 
calcinado passa por um processo de lixi-
viação a água e o líquido, rico em metava-
nadato de sódio, é separado por filtragem., 
contendo metavanadato de sódio por causa 
dometavadato de sódio. Orejeito calcinado 
é minério de ferro e é depositado em outra 
bacia.  A solução de metavanadato de só-
dio é enviada para a planta química. Após 
Noprocesso dea retirada de sílica é adicio-
nado sulfato de amônia e ele se transforma 

Pilha de material britado

Esq. p/dir. Danilo Correia, Kurt Menchen, 
Hari Brust e Paulo Magno

em metavanadatode amônia. Neste mo-
mento, vai para um cristalizador e para a 
secagem rápida do metavanadato e em se-
guida, para um equipamentoo deamonia-
dor, que gera o produto final, o pentóxido 
de vanádio. EleO pentóxido, então,vai para 
o forno de fusão, e em seguida é resfriado 
e transformado em escamas, forma em que 
está pronto para ser comercializado. 
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Crescimento da economia local 
Desde o início da construção do projeto, em junho de 2012, a 

economia local de Maracás foi beneficiada com a geração de opor-
tunidades para a população. Na fase inicial, foram empregados 1,2 
mil pessoas, investidos R$ 6 milhões em estruturas para acomodar 
esses trabalhadores e R$ 1,5 milhão foram usados na recuperação 
da estrada de acesso ao projeto. Atualmente, as operações empre-
gam 400 trabalhadores diretos gerando até e aproximadamente 2,8 
mil indiretos. Estão sendo investidos R$ 5,9 milhões em projetos 
ambientais e R$ 2,7 milhões em projetos sociais.   

Além disso, a projeção é de que a empresa irá injetar na eco-
nomia local cerca de R$ 13 milhões por ano, referente à massa 
salarial. O Imposto Sobre Serviço (ISS) arrecadou entre junho de 
2012 e dezembro de 2013, R$4,3 milhões. O evento da inaugura-
ção contou com a presença de autoridades governamentais, fun-
cionários da mineradora, representantes de entidades de classe e 
da população local.    

“A operação da Vanádio de Maracás posiciona o Brasil estrate-
gicamente na produção do metal minério, uma vez que a produ-
ção inicial da planta corresponde a 7% do consumo mundial do 
metal mineral”, ressalta Menchen.   

A produção anual, nos três primeiros anos, será de 9,6 mil t de 
pentóxido de vanádio, que corresponde a uma produção mensal 
de, aproximadamente, 800t. O projeto da mineradora é expandir a 
produção em 50% em dois anos. Os primeiros seis anos de pro-
dução já estão comercializados por meio de um acordo offtake 
com a Glencore, multinacional de commodities de mineração. O 
faturamento inicial ainda não está determinado pois a instalação 
encontra-se em “rampup”.foi estimado, já que a primeira entrega 
foi feita no fim de maio.  

 
Bacias de rejeito reduzem  
consumo de água 

A planta da Vanádio de Maracás é a mais moderna planta de ex-
tração e processamento de vanádio do mundo. A extração do mi-
nério é feita a céu aberto, o que facilita a lavra do material com 
equipamentos de médio grande porte, que compreendem uma 
escavadeira Catterpillar de 36 t e outra de 32 t, uma perfuratriz 
Sandvik DX 1800, oito dois caminhões Mercedes bitrucados de 
35 t e 40 t, um trator de esteira, uma carregadeira, uma motoni-
veladora e um caminhão aguador. O minério é transportado até 
o britador de mandíbulas, onde começa o beneficiamento. Para 
evitar a formação de poeira durante o processo de britagem existe 
em funcionamento um sistema de aspersão de água. são adicio-
nados reagentes químicos. 

O forno de calcinação é o mais moderno do mundo em ope-
ração em uma mineradora de vanádio, com componentes ori-
ginários da China, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Espanha 
e Estados Unidosentre outro. O calcinador com resfriador tem 
aproximadamente 125 m de comprimento e cerca de 4,3 m de 
diâmetro e foi fabricado pela FL Smith americana. 

Foram adotadas bacias de rejeito com deposição a seco - “drys-
tacking” - em substituição às tradicionais barragens. O processo 
reduziu a área de ocupação e reduzirá sensivelmente o consumo 
de água.em aproximadamente 375% durante a operação. 
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A Caterpillar aproveitou o Fórum 
Global de Mineração que realizou 
em Tucson, no Arizona, Estados 

Unidos, no início de maio, com a pre-
sença de aproximadamente 300 clientes 
e 100 dealers, para apresentar as funcio-
nalidades da linha de equipamentos da 
antiga Bucyrus, adquirida pela marca em 
2011. De acordo com a empresa, o pro-
cesso de integração entre a Bucyrus e a 
Caterpillar continua, mas a companhia já 
está plenamente preparada para atender 
às necessidades do mercado com a linha 
expandida, onde se destacou os equipa-
mentos para lavra subterrânea.

A marca Peoria ressaltou a conquista 
da capacitação de atendimento e supor-
te para a linha expandida. A aquisição da 
Bucyrus adicionou mais de 100 novos 
produtos à Caterpillar. 

A linha expandida inclui máquinas de 
grande porte para mineração, como esca-
vadeiras a cabo elétricas, máquinas para 
lavra no subsolo, caminhões off road, 
dentre outras. O Fórum Global, que teve 
como lema o tripé equipamento, operação 
e manutenção, mostrou também iniciati-
vas focadas em diminuir o custo por to-
nelada extraída e transportada. 

Profissionais brasileiros de minerado-
ras como Vale, CSN, Anglo American, 
U&M e Kinross participaram do encontro 
promovido pela Caterpillar no seu centro 
de treinamento em Tinaja Hills, Arizona.

Compromisso
Na abertura, Phil Kelliher, diretor da área 

de mineração da Caterpillar, fez questão 
de destacar o compromisso da empresa 
com a produtividade, segurança e susten-
tabilidade dos equipamentos da marca. “A 
integração de componentes das máquinas 
é o caminho para o melhor desempenho. 
Estamos andando nessa direção”, disse.

O executivo reconhece que acesso a 
peças e ao suporte pelos usuários é fun-
damental para redução dos custos opera-
cionais de máquinas. As minas medem 
produtividade pelo volume de material 

Fórum Global da Caterpillar promove linha 
expandida de equipamentos

Série de produtos se origina da Bucyrus, adquirida em 2011 pela marca

Augusto Diniz – Tucson (Estados Unidos)

movimentado. “Esse é o grande número 
de referência”, cita. 

De acordo com ele, por conta disso, 
cria-se uma interdependência do equi-
pamento, da eficiência de produção e da 
frequência de manutenção. “Esse itens 
devem trabalhar juntos”, afirma Phil.

Nessa aspecto, a empresa fez questão 
de destacar o quanto é importante a es-
colha do equipamento adequado para as 
diversas operações em uma mina. “Re-
sultado pleno se alcança quando se em-
prega a máquina certa. Pode parecer, em 
um primeiro momento, redundante, mas 
em uma atividade de longo prazo, isso se 
apresenta altamente favorável”, conta.

   
Tecnologia 

A Caterpillar aproveitou o Fórum Glo-
bal de Mineração também para enfatizar 
a adoção de tecnologia no setor, visando 
a otimizar e gerenciar o uso de máquinas 
em sites de minas. “O campo é imenso 
e as aplicações são muitas”, resume o 
potencial da TI na área Jenifer Cantrell, 
especialista sênior em manutenção da 
Caterpillar, que fez apresentação sobre 
o tema. De acordo com ela, a tecnologia 
permite pelo menos 5% de melhoria na 
produção global da frota.

No Fórum, a empresa fez questão de 
destacar que quer ir muito mais além do que 
o controle tradicional de componentes rea-
lizados pelos especialistas de manutenção.

O pacote de soluções da Caterpillar para 
área envolve uma série de ferramentas de 
monitoramento de performance do ciclo de 
vida de máquinas e equipamentos, tendên-
cias e maximização de uso de peças, iden-
tificação de futuros problemas e otimização 
no uso dos equipamentos. A prática envolve 
ainda gestão de frota em tempo real, diag-
nóstico e análise, e informações que possi-
bilitam melhoria de produção.

 A Cat Equipment Care Advisor, por exem-
plo, analisa dados, providencia relatórios e 
recomenda ações. Já o sistema Condition 
Monitoring permite entender como o equi-
pamento está reagindo ao uso e é capaz de 
possibilitar um plano proativo endereçado 
aos itens indicados, oferecendo dados ele-
trônicos, inspeção, condições dos fluidos e 
histórico de reparos.

A suíte Cat Minestar System tem enfo-
que na integração, representado por um 
comando móvel touch screen que reúne 
dados da capacidade e gestão da frota 
(com relatório de produção e posição 
de equipamentos), condições do terre-
no (com sistemas de terraplanagem por 
computador), saúde dos equipamentos e 
detecção de segurança por radares e câ-
meras embarcadas.

“A tecnologia tem o papel de melhorar o 
trabalho na mina, auxiliar e identificar neces-
sidades, gerar segurança e sustentabilidade”, 
analisa Jenifer Cantrell. “Com a tecnologia se 
muda a forma de se usar o equipamento”.

Escavadeira elétrica a cabo 
da antiga Bucyrus, hoje Cat 
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A inauguração da fábrica da 
XCMG em Pouso Alegre (MG) é 
um passo ousado maior do que 

o fato de ser a primeira planta industrial 
da estatal chinesa de equipamentos de 
construção fora da China. Na unida-
de, a empresa pretende produzir 3,5 
mil máquinas/ano, entre escavadeiras, 
motoniveladoras, pás carregadeiras, 
rolo compactadores e guindastes. Um 
número expressivo em um país que co-
mercializa hoje algo em torno de 30 mil 
unidades da linha amarela.

O empreendimento possui 140 mil m² 
de área construída e o projeto é seme-
lhante à fábrica da matriz, em Xuzhou, na 
província de Jiangsu. Localizada às mar-
gens da BR-381 (Rodovia Fernão Dias), 
no km 855, o tamanho da estrutura im-
pressiona para esse tipo de construção 
industrial. O investimento inicial foi de 
US$ 200 milhões.

Se os negócios aquecerem para os la-
dos da XCMG, a empresa pretende pôr 
em prática a segunda etapa do plano no 
País, que é dobrar o tamanho da planta 
mineira, afirma o engenheiro Ednilson 
Kimura, diretor de manufatura da nova 

XCMG inaugura fábrica no Brasil  
para produzir 3.500 máquinas/ano

Trata-se da primeira planta industrial da empresa fora da China;  
o empreendimento possui 140 mil m² de área construída

Augusto Diniz - Pouso Alegre (MG)

unidade industrial e que desde 2012 
vem acompanhando as obras da fábri-
ca. Área livre a empresa já possui: o 
terreno total da planta em Minas Gerais 
é de 800 mil m².

O protocolo de intenções com o gover-
no de Minas Gerais e a prefeitura para 
a construção da unidade industrial foi 
assinado em maio de 2011, mas a ter-
raplenagem começou em abril do ano 
seguinte. No local, serão fabricados 
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Vista panorâmica da fábrica da XCMG

Engenheiro Ednilson Kimura

Motores das máquinas serão 
fornecidos pela Cummins
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guindastes de 30 t e 75 t, escavadeiras 
de 22 t e 37 t, pás-carregadeiras de 2 t 
e 5 t, rolo compactadores e motonivela-
doras. Os motores das máquinas serão 
fornecidos pela Cummins.

Durante a construção da unidade, a 
empresa chegou a montar algumas má-
quinas em sistema de SKD e CKD em 
Pouso Alegre. Inicialmente, trabalharão 
na unidade 600 pessoas, mas em plena 
capacidade ela terá 1.500 trabalhadores.

“O desafio do projeto foi conciliar a ex-
pectativa chinesa com a realidade brasi-
leira”, afirma Kimura. De acordo com ele, 
a burocracia e a falta de mão de obra são 
alguns dos itens que exigiam permanente 
trabalho de esclarecimento aos chineses. 
O executivo explica também que existe 
muito a desenvolver na cadeia de forne-
cedores da empresa no País. Segundo 
ele, três fornecedores chineses que já 
atendem a XCMG podem vir a se instalar 
no Brasil para atender a fábrica.

Estrutura metálica
A planta da XCMG, no pico, contou 

com 700 operários. Foram erguidos qua-
tro galpões, prédio na parte frontal para 
as áreas administrativa, financeira e re-
feitório com três andares, e um hotel de 
trânsito com 60 quartos para executivos, 
engenheiros e técnicos chineses.

Os galpões industriais foram todos 
feitos de estrutura metálica (vigas, pilares, 
coberturas e fechamentos laterais) impor-
tada da China. Serviços de alvenaria foram 
realizados apenas nas bases do fechamen-
to dos galpões, de altura média de 1 m. 
Uma usina de concreto foi montada para 
atender as edificações não industriais.

O primeiro galpão, com 12 mil m², é 

Ficha Técnica - 
Fábrica da XCMG

Local: Pouso Alegre (MG)
Projeto básico: First Design (empresa chinesa)
Gerenciamento e construção: Padrão Argil
Projetos: Deltron Engenharia
Obras: Loyman
Instalações eletromecânicas: ITC
Terraplenagem e vias de acesso: Delft
Fundações: Estatec
Fabricante de estrutura metálica: Butler
Instalações eletromecânicas: ITC
Licença ambiental: Jus Ambiental

Linha de montagem

destinado ao corte de chapas e prepara-
ção. Já o segundo, com 56 mil m², para 
usinagem e pintura (há 3 linhas de pintu-
ra). “Essa montagem foi a mais comple-
xa”, aponta Kimura.

No terceiro galpão, também de 56 mil 
m², institui-se a linha de montagem. O 
último galpão, o menor de todos, destina-
-se à lavagem de máquinas pós-testes e 
adesivagem.

Entre os galpões 1, 2 e 3 foram cons-
truídas interligações em seus extremos 
para passagem de material e máquinas. 

Todos os galpões possuem mezanino. A 
altura mínima dos galpões atinge 12,5 m 
e as suas coberturas possuem isolamento 
termoacústico.

Operam nos galpões 128 pontes, 
pórticos e semipórticos. No total, 199 
equipamentos industriais foram insta-
lados. A pista de testes da planta possui 
30 mil m², com resistência de 15 t por 
m² - nos galpões, a resistência mínima 
é de 10 t /m². Foram construídos pelo 
menos 5 km de vias de acesso dentro 
do perímetro da unidade.

Modelo 3D da fábrica

Serão fabricados guindastes, 
escavadeiras, pás-carregadeiras, rolo 
compactadores e motoniveladoras
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Estudo da EY diz que fusões 
em mineração devem ter 
novo impulso
Apesar da queda, maioria dos executivos no 
mundo esperam que o volume de negócios cresça

“O mercado de mineração está com boas expectativas para 
concretizar fusões e aquisições nos próximos 12 meses”, diz em 
comunicado a EY (antiga Ernst & Young). Segundo a conclusão 
do Mining & Metals Capital Confidence Barometer, que mostra 
a confiança e perspectivas das empresas, 60 % dos executivos 
acreditam que o volume de negócios deve crescer.

No primeiro trimestre de 2014 foram fechadas 135 operações 
em todo o mundo, diminuição de 31 % em relação ao mesmo 
período do ano passado. Com relação ao valor, a queda foi ainda 
maior: as transações somaram US$ 6,7 bilhões, declínio de 67 
%. Já o valor das fusões e aquisições, caiu 69 %.

Segundo a pesquisa, 65 % das companhias de mineração e me-
tais devem buscar fusões e aquisições de até US$ 250 milhões. 
Para 42 % das empresas, os planos nesse sentindo consideram 
especialmente a redução de custos e aumento das margens de 
lucro. Ao mesmo tempo, 47 % dos executivos do setor de mine-
ração e metais têm confiança na estabilidade do mercado no cur-

to prazo e 46 % percebem melhora na disponibilidade de crédito.
 Ouro, carvão e urânio foram as três commodities que lideraram 

em número de negócios. Em valor de transações, aço, ouro e car-
vão ocupam as primeiras posições. Canadá é o país com maior 
número de negócios fechados (44) e Estados Unidos lideram em 
valor (US$ 1,73 milhões). A Alemanha foi o país de origem do 
maior valor desembolsado para realizar as aquisições (US$ 1,86 
milhões) e o Canadá também efetuou com o maior volume de 
aquisições (49).

Quanto ao Brasil, a EY destaca que a procura não deve ser por 
ativos de grande risco, mas sim os com retorno certo. Isso por-
que já existe um movimento de redução do interesse dos investi-
dores na mineração do País. 

65 % das das 
empresas do setor 

devem buscar 
fusões e aquisições
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Carregadeira de rodas 
carrega caminhão 775 
em quatro passadas
Modelo 990K possui motor mais eficiente  
que seu antecessor

A Caterpillar lançou seu novo modelo de carregadeira de rodas 
Cat 990K indicada para o setor de mineração e construção. O 
equipamento oferece mais potência e maior capacidade de carga, 
potencializando a produtividade e eficiência de combustível. O 
990K também possui uma cabine redesenhada que melhora a 
interface do operador, além de contar com novos recursos que 
aprimoram a manutenção, a segurança e o desempenho técnico. 

O modelo, que substitui o 990H, é indicado para trabalhar con-
juntamente com frota de caminhões fora de estrada 773, 775 e 
777, que vão de 60 t até 100 t de capacidade. Com caçambas que 
variam de 8,6 m³ a 10 m³, e carga nominal de 16 t, superior ao 
modelo H, o 990K pode, em apenas quatro passadas, carregar o 
caminhão 775.

Equipado com motor Cat C27 Acert de potência líquida de 699 
hp (521 kW), em comparação ao modelo anterior proporciona à 
carregadeira 11 % a mais de força. Isso ajuda a elevar a produ-
ção, alterar o consumo de combustível, pois a velocidade mais 
baixa de rotação ajuda a impulsionar a eficiência energética. 
Além disso, é possível equipar a carregadeira com o motor Eco 
990K, minimizando ainda mais o consumo.

Redesenhada, a cabine permite acesso fácil. Recursos de su-
pressão de ruído proporcionam um nível de som de referência de 
69,9 dB (A) para o conforto do operador. O assento Cat Comfort 
III possui controles integrados, nele montados.

A máquina apresenta o Sistema Cat Vital Information Manage-
ment System (VIMS) 3G, que fornece perfis de operador perso-
nalizáveis, um temporizador de ciclo e de um sistema de controle 
de carga integral, que oferece pesagem on-the-go.

O 990K é equipada com o sistema de câmera de visão traseira 
com monitor na cabine, para que o operador tenha total seguran-
ça enquanto manobra o equipamento. Além disso, há o imple-
mento opcional Cat Detect, que se baseia no sistema de câmeras 
com radares que fornece notificam o operador quando um objeto 
estiver dentro da área de cobertura. Focado na segurança, a car-
regadeira de rodas possui um painel remoto que abriga um inter-
ruptor da luz das escadas, de desligamento do motor, de bloqueio 
da transmissão e motor de arranque.

Ibram realiza 8ª edição do CBMina
Realizado a cada dois anos, o evento possibilita 
a inscrição de trabalhos técnicos de estudantes 
e  profissionais ligados ao setor mineral

 
O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) realizará entre os 

dias 6 e 8 de agosto de 2014, em Belo Horizonte (MG), a 8º 
edição do CBMina, fórum que reúne o Congresso Brasileiro de 
Mina a Céu Aberto, o Congresso Brasileiro de Mina Subterrânea 
e o Workshop “Economia Mineral: Recursos e Reservas”. 

Neste ano, o evento terá o apoio editorial da revista Minérios 
& Minerales e contará com uma parceria que irá disponibilizar 
transporte gratuito para visitação da Equipo Mining 2014, a 
maior feira de demonstração de equipamentos de mineração a 
céu aberto da América Latina, realizada no mesmo período.

O Congresso, que ocorre a cada dois anos, é resultado de uma parceria 
com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pretende promo-
ver um amplo debate técnico sobre o setor e difundir conhecimento sobre 
os avanços tecnológicos, solução de problemas, desafios e tendências, 
nacionais e internacionais, para as áreas de lavra a céu aberto e subter-
rânea. Além disso, visa discutir as práticas rotineiras de seus processos 
produtivos em um talk-show com líderes do setor mineral.

Segundo o Diretor-Presidente do Ibram, José Fernando Coura, é 
de extrema importância que o setor esteja em permanente discus-
são. “O setor mineral é um dos mais importantes para a economia 
brasileira. Abriga uma enorme massa de trabalhadores, além de 
representar entre 3% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB). A mi-
neração é uma atividade determinante para o sucesso da balança 
comercial nacional e, por isso, deve estar sempre se atualizando”, 
afirma. Ele ressalta ainda que, desde a primeira edição, o evento 
tem como foco congregar a academia e a indústria mineral, criando 
oportunidades mútuas e um ambiente fértil para a discussão de 
temas técnicos com o intuito de aprimorar a atividade mineral.
Edição 2014

Nesta edição, a programação do evento vai abordar temas de 
alta relevância na agenda da mineração brasileira. Os destaques 
ficam com o Workshop “Economia Mineral: Recursos e Reservas” 
– e o talk-show “Investimento Social Privado”. 

Para o Professor do Departamento de Engenharia de Minas da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Cláudio Pinto, “a princi-
pal ideia do workshop é  enfatizar a necessidade de enxergar a 
avaliação e o planejamento mineral como processos aleatórios 
que devem incluir as incertezas geológicas e econômicas”.

 A 8º edição do CBMina reserva uma novidade: os melhores 
trabalhos serão publicados na Revista Escola de Minas (REM), 
publicação indexada e classificada como Qualis B1.

Até o momento, cinco empresas já confirmaram patrocínio ao evento: 
Vale S.A. (Patrocinador Diamante), Sinferbase (Patrocinador Ouro) Ge-
obrugg (Patrocinador Bronze), Metso (Patrocinador Bronze) Anglogold 
Ashanti (Patrocinador Bronze) e Geosol (Patrocinador Bronze).

Congresso Brasileiro de Mina a Céu Aberto e o  
Congresso Brasileiro de Mina Subterrânea - CBMina

 www.cbmina.org.br 
Data: 6 e 8 de agosto de 2014

Local: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Belo Horizonte (MG) 

 

Modelo 990K tem baixa 
emissão de CO2
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