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Funcionário trabalha em linha de 
montagem de jatos na sede da Embraer, 

em São José dos Campos (SP)

Há um cheiro  
de podre no reino 
da Dinamarca
Os fornecedores da indústria mineral brasileira estão em pânico.  Quan-

do os poucos grupos de mineração de grande porte suspenderam o 
desenvolvimento de novos projetos em meados de 2013, a indústria 

de bens de capital imaginou que fosse algo passageiro. Passados 12 meses, o 
suspense continua.

A escassez de novos pedidos atormenta os fabricantes de equipamentos e sis-
temas para mineração e beneficiamento, já pressionados pela competição agres-
siva dos concorrentes da China e Leste Europeu, cujos preços esmagadores são 
usados como referência nas negociações dentro do mercado nacional. É a clás-
sica ameaça — “se você não acompanhar a concorrência nos preços, preferimos 
importar...” A qualidade deixou de ser um obstáculo do “made in China” porque 
melhora a olhos vistos. Os equipamentos feitos no Leste Europeu, idem.

Recentemente, um carregador de navio de um terminal portuário de exportação 
chegou inteiramente montado da China. Ele foi descarregado, posicionado, regu-
lado e posto a operar em poucos dias. Uma fábrica de componentes aqui chegou 
a fornecer alguns subsistemas, mas através da sua própria subsidiária e fábrica na 
China. O Brasil não vendeu um parafuso a esta instalação.

Há fabricantes brasileiros que hoje têm mais pedidos da mineração no Chile 
e Peru—economias relativamente modestas se comparadas ao PIB nosso. Mas 
na mineração desses hermanos, há grupos globais muito ativos em projetos de 
novas minas que já estiveram no Brasil, fizeram alguns projetos piloto mas não 
deitaram raízes. Esses grupos alertam que os problemas estão no “custo Brasil” 
em logística, legislação trabalhista, burocracia nos três níveis de governo e licen-
ças ambientais. 

A política industrial nacional está falida, embora ninguém admita isso. Fabricar 
carros já não significa prestígio tecnológica para país algum.  As indústrias tradi-
cionais, como siderurgia e bens de capital, foram varridas dos EUA e Inglaterra, 
com raras exceções. Esses países ficaram, entretanto, com a tecnologia e agora 
mandam fabricar onde o custo for competitivo. Eles também optaram por se espe-
cializarem em nichos de mercado, onde produtos industriais específicos possuem 
maior margem porque dependem de tecnologias proprietárias—não disponíveis 
em prateleira. Um exemplo clássico são as escuderias de Fórmula 1 que se con-
centraram na Inglaterra, graças à disponibilidade local de tecnologias e materiais 
“exóticos”,  além de engenheiros e projetistas talentosos.

A mineração brasileira precisa ser revigorada com o ingresso de novos players 
globais. A indústria de bens de capital tem que ser repensada em termos de com-
petitividade e inovação tecnológica—pedir subsídio e proteção não garante o 
futuro. A economia nacional precisa de um projeto de desenvolvimento menos 
dependente do modelo exportador de commodities. Há um sentimento no ar de 
que os formatos atuais se esgotaram. Os próximos governantes precisam renovar 
o ideário, o projeto de nação e as práticas políticas e de gestão pública. São de-
safios formidáveis.
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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.

É do conhecimento de todos que as campanhas para Presidente da República constituem momento único 
para que candidatos e seus respectivos Partidos apresentem à Nação seus Programas de Governo, Pro-
gramas estes que propiciarão aos eleitores importantes elementos para decidirem em quem irão votar.

É, pois, um momento precioso para que os diversos setores que constroem o País se fazerem presentes e 
apresentarem suas sugestões aos Programas de cada dos candidatos e as razões de ser das mesmas.

Evidentemente, a Mineração tem que estar presente, e, para ser eficaz, terá que listar e priorizar seus pleitos 
e sugestões, bem como entregá-los aos respectivos Coordenadores responsáveis pela elaboração dos Progra-
mas de cada Partido.

Tendo como objetivo contribuir ao sucesso desta empreitada da Mineração, elencaremos, a seguir, “Quem é 
Quem” neste tema [por ordem alfabética dos 3 (três) principais Partidos que já lançaram seus Pré-Candidatos 
- Fontes: Jornais “O Estado de São Paulo” e “Valor”]:

PSB: segundo o Estadão, o Programa de Governo do PSB “terá sua elaboração coordenada por Maurício 
Rands e Neca Setubal. Rands foi convidado pessoalmente por Campos para assumir a tarefa de coordenar a 
elaboração do programa da sigla. Ex-Petista, ele se filiou ao PSB em outubro do ano passado e chegou a ser 
cotado para disputar o governo de Pernambuco. Marina indicou Neca para o posto. A herdeira do Banco Itaú é 
hoje uma das pessoas mais próximas da ex-ministra”.

PSDB: o Coordenador do Programa será o Ex-Governador de Minas Gerais Antonio Anastasia. Segundo o 
“Estadão”, “caberá a Anastasia a tarefa de sistematizar o material e apresentá-lo em formas de tópicos na inscri-
ção das chapas, no fim de junho. Depois disso, Anastasia sairá de cena e a economista Carla Grasso assumirá a 
execução do programa final, que ficará pronto em setembro. “A elaboração do documento final será fruto de um 
processo dialético”, disse Anastasia ao “Estadão”. Além de Armínio Fraga, que comanda as propostas da área 
econômica e defende medidas ortodoxas na economia, fazem parte do time o sindicalista João Batista Inocen-
tini, indicado pela Força Sindical; o ambientalista Fábio Feldmann, que esteve na linha de frente da campanha 
de Marina Silva em 2010; Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil em Washington no governo FHC; Maria 
Helena Guimarães de Castro, ex-secretária de Educação de São Paulo na gestão Serra”.

PT: segundo o “Valor”, “o PT divulgou a versão final de um documento com diretrizes para o programa de 
um eventual segundo governo Dilma Rousseff. O texto inclui a revisão da Lei de Anistia, a realização de uma 
Constituinte exclusiva para a reforma política, benefícios para funcionários públicos, como negociação coletiva 
e reposição de perdas inflacionárias, e a regulação dos meios de comunicação. O documento foi aprovado em 
reunião da comissão executiva nacional, na sede do partido em Brasília. O secretário-geral do PT, Deputado 
Geraldo Magela (DF), afirmou que as diretrizes vão ajudar na formulação do programa de governo à reeleição 
de Dilma e que o texto será discutido por outros partidos que entrarão na aliança”.

Certamente o “foco no Social” permeará todos os Programas: assim sendo, nós da Mineração, que somos 
“Polos de Desenvolvimento e Responsabilidade Social” onde atuamos - e que, normalmente, o fazemos em 
locais afastados dos grandes centros -, deveremos enfatizar este aspecto da atividade minerária, bem como, 
naturalmente, nossa contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

A mineração e 
os candidatos à 
presidência 2015-18
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Rogério Márcio Patente, gerente Geral de 
Engenharia da Ferrous Resources do Brasil

Inovar deixou de ser, há algum tempo, 
uma opção no mundo dos negócios, 
uma vez que permite que as empresas 

tenham um desempenho superior ao de 
seus concorrentes. Mas como fazer dife-
rente quando tratamos de uma commodi-
ty? Como se destacar em um segmento 
quando o produto oferecido tem um pa-
drão universal?

A palavra inovação deriva do termo la-
tino innovatio, que se refere a uma ideia, 
método ou objeto que é criado e que pou-
co se parece com padrões anteriores. Ino-
var é, portanto, explorar novos conceitos 
para agregar valor – econômico, social 
ou de imagem – ao negócio, por meio 
de melhorias nos produtos, serviços ou 
processos. Fazer mais com menos recur-
sos ou com menos tempo também pode 
ser considerado uma forma de inovação, 
pois resultará em mais eficiência e, con-
sequentemente, em mais competitividade.

Cientes dessas vantagens, as organi-
zações têm aumentado os investimentos 
com esse propósito. Como recompensa, 
as mais inovadoras são as mais admi-
radas pelos consumidores, as que mais 

O desafio de inovar  
na mineração

Por Rogério Márcio Patente* 

atraem e retêm talentos, detêm boa repu-
tação e aumentam a cada dia sua parti-
cipação no mercado, como é o caso do 
Google, por exemplo.

Segundo especialistas, há diversos tipos 
de inovações. Há, por exemplo, as tecno-
lógicas, que introduzem no mercado novos 
produtos ou significativamente aperfeiçoa-
dos, com alterações em suas especifica-
ções técnicas, em seus componentes e 
em outras características funcionais. Já as 
inovações de processos abrangem a im-
plantação (ou expressivas melhorias) de 
novos processos produtivos, comerciais 
ou de logística, por exemplo. 

Há também as inovações organizacionais 
que, por sua vez, modificam a rotina e a cul-
tura de trabalho, como, por exemplo, a ado-
ção de horários flexíveis para empregados. 
E, por fim, temos as inovações de marke-
ting, que resultarão em melhorias significa-
tivas no design, no preço, na distribuição ou 
na promoção do produto ou serviço.

Além disso, as empresas podem inovar 
em decorrência da ação isolada ou conjun-
ta de diferentes fatores, como necessida-
des, imposições legais ou regulamentares, 

novos conhecimentos e mudanças de per-
cepções. Especialistas no tema ainda divi-
dem a inovação em incremental e radical, 
de acordo com os seus impactos. A incre-
mental diz respeito a uma mudança mais 
sutil, a pequenas melhorias contínuas que 
impactarão positivamente a percepção dos 
benefícios de consumidores e clientes. Já 

A mineração precisa lidar com 
mudanças de mercado e se manter 

operacional e sustentável
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a inovação radical reflete uma mudança de 
maior impacto, que geralmente modifica o 
modelo de negócios atual. 

No caso das empresas do segmento de 
mineração e metalurgia, justamente por 
lidarem com commodities, ou seja, com 
produtos ou serviços equivalentes ou 
com pouca diferenciação, a capacidade 
de inovar pode representar uma vantagem 
competitiva. O segredo é não restringir o 
entendimento de inovação a melhorias no 
produto, exclusivamente.

Sendo assim, para aqueles segmentos 
que trabalham com produtos em seu es-
tado bruto, a inovação poderá ocorrer nos 
processos, de forma incremental, pela re-
dução de custos, pelo aumento da produ-
tividade, pela implantação de opções de 
logísticas mais inteligentes, pelo uso de 
técnicas ambientalmente mais responsá-
veis, dentre outros.

No universo da mineração, mais espe-
cificamente de minério de ferro, que atua 
em um mercado de commodity, onde as 
diversas minas se diferem basicamente 
em formação geológica, métodos de lavra, 
rotas de processos, escala de produção e 
qualidade dos produtos, verifica-se que 
existe um grande espaço para inovações. 

Estudar, por exemplo, previamente, as 
características do minério ao longo de toda 
a vida útil do empreendimento, ou seja, no 
curto, médio e longo prazo, garantirá um 
grau de certeza maior para as tomadas de 
decisão necessárias para iniciar um projeto 
ou expandir uma operação existente. Des-
sa maneira, a empresa poderá maximizar 
o aproveitamento econômico da jazida e 
minimizar as perdas e os custos, ou seja, 
estará se diferenciando ao trabalhar com 
um projeto mais competitivo.

Em meu ver, é justamente nesse ponto 
que as mineradoras podem realmente ino-
var e se diferenciar umas das outras: nos 
processos e nas decisões que resultarão 
em projetos mais competitivos e rentáveis.

O mercado de commodities é muito vo-
látil e depende de vários fatores externos, 
muitos dos quais as empresas não con-
seguem controlar. Uma crise em determi-
nado país, de economia globalizada, pode 
afetar todo o setor.

Por essa razão, não se pode perder o 
foco do mercado. Acompanhar as tendên-
cias que vão se delineando deve ser um 
dos imputs para as tomadas de decisão 
que as empresas precisam fazer, como, 
por exemplo, quando é o momento certo 
para implantar um determinado projeto de 

sua carteira ou quando é momento certo 
para paralisar um projeto.

E em virtude da volatilidade do preço do 
minério de ferro, o desafio das minerado-
ras consiste em trabalhar com projetos de 
baixo custo – tanto em capex quanto em 
opex. Reduzir os investimentos necessá-
rios para implantação (capex) e os custos 
operacionais (opex) são a chave do su-
cesso, embora dizer isso possa parecer 
“chover no molhado”, ou seja, todos já 
sabem. O desafio é como fazer.

Essa busca por projetos competitivos 
deve ser iniciada desde os primeiros 
estudos pré-conceituais, passando por 
todas as fases de amadurecimento do 
projeto (conceitual e básico) e indo até 
o detalhado. Afinal, em um momento de 
baixa de mercado, esses projetos têm que 
sobreviver por conta própria.

Não existem regras de aplicabilidade 
dessas inovações para todos os projetos, 
uma vez que cada projeto continua sendo 
único. Entretanto, em linha geral, a busca 
por projetos competitivos passa, neces-
sariamente, por definições de planeja-
mento adequado de lavra/produção, rotas 
de processo que maximizam economica-
mente a produção e que permitem uma 
rápida adequação frente à variabilidade 
da mina e do mercado e desenvolvimento 
de engenharia utilizando tecnologias mais 
modernas, como, por exemplo, estruturas 
pré-montadas e modulares que possibili-
tem uma fácil expansão. 

As mineradoras também são levadas a 
inovar por causa de mudanças na regula-
mentação do setor, na legislação ambien-
tal e no relacionamento com as comuni-
dades. As políticas cada vez mais rígidas 
têm tirado as empresas da comodidade, 
levando-as a pensar de maneira diferente 
do que ponderavam no passado. O rejeito 

que a indústria gera, por exemplo, hoje é 
tratado de forma totalmente distinta que 
há dez anos.

Para se ter uma ideia, o minério que atu-
almente várias companhias alimentam em 
suas usinas de beneficiamento era tratado 
como estéril antigamente. As mineradoras 
estão se atentando para isso e desenvolven-
do projetos para tratar minérios mais pobres, 
transformando-os em produtos premium. 

Uma tendência, também em virtude da 
necessidade e de aspectos ambientais, é 
que as mineradoras comecem a benefi-
ciar o minério depositado nas barragens 
de rejeito mais antigas, em uso desde a 
década de 70 e 80. Alguns projetos nesse 
sentido já estão em operação e outros 
em implantação, que reaproveitam um 
passivo ambiental em uma nova fonte 
de alimentação de suas usinas, que, em 
termos de qualidade, chegam, em alguns 
casos, a ser até melhor do que o minério 
atual proveniente da mina. 

Outro aspecto importante na busca por 
competitividade diz respeito a uma logísti-
ca de escoamento de produção adequada. 
As empresas que possuem uma logística 
de escoamento melhor apresentam vanta-
gens competitivas em relação a outras que 
não têm essa facilidade de escoamento.

Por último, para se diferenciar no mer-
cado, também é preciso criar a cultura da 
inovação e, sobretudo, investir na forma-
ção dos funcionários. Afinal, se nós cobra-
mos baixo custo e excelência em produ-
ção, precisamos ter pessoas capacitadas 
para trabalhar. De fato, quando seu produto 
é uma commodity, inovar é um desafio, 
mas é possível e fundamental para que a 
empresa se mantenha competitiva no mer-
cado e sobreviva às intempéries do merca-
do, que são e serão sempre muitas. 

* Rogério Márcio Patente é gerente Geral de Engenharia 
da Ferrous Resources do Brasil
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Ganhos obtidos em qualidade nos produtos 
pela introdução de um logwasher na Vallourec 
possibilitou aumento de 20% em volume das 
reservas da mina
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O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) publicou o 

artigo “Minério de Ferro”, no qual 
há o objetivo de traçar um panora-
ma atual da mineração de ferro no 
Brasil e no mundo, sob a autoria de 
Pedro Sergio Landim de Carvalho, 
Marcelo Machado da Silva, Marco 
Aurélio Ramalho Rocio, Jacques 
Moszkowicz, respectivamente, ge-
rente, economista e geólogo do 
Departamento de Insumos Básicos 
da Área de Insumos Básicos do 
BNDES, e gerente sênior de estra-
tégia da Accenture. 

Com base em uma decomposição de 
custos, faz-se uma análise de compe-
titividade da mineração de ferro e con-
clui-se que o Brasil se mantém bastante 
competitivo em relação aos custos de 
produção.

Segundo o estudo, os custos na in-
dústria de minério de ferro podem ser 
classificados em quatro níveis distin-
tos: custos de mina; custos do ne-
gócio; custos corporativos; e custos 
econômicos. 

Os custos de mina são bastante deter-
minantes para a competitividade na in-
dústria, pois contemplam gastos efetivos 
para extração do minério, que em sua 
maior parte correspondem aos royalties 
com base no peso ou volume, e custos 
de conversão, que são todos as despe-
sas, desde a extração do minério e bene-
ficiamento até o carregamento no navio.

Em relação aos custos de mina, os 
países produtores com menores valo-
res são o Brasil e a Austrália. Em 2012, 
o custo médio de produção de mina foi 
de 80,03 c/dmtu. O Brasil apresentou o 
menor valor médio: 41,10 c/dmtu, cerca 
de 20% abaixo do segundo menor cus-
to, que foi da Austrália – 51,72 c/dmtu. 
A África do Sul também se mostra com 
relativa competitividade, com o terceiro 
menor valor entre os países seleciona-

Estudo do BNDES mostra que o 
Brasil perdeu competitividade

Entretanto, País continua com o menor custo de produção de minério de ferro

dos – de 62,30 c/dmtu –, enquanto a 
China tem o maior custo médio – de 
152,70 c/dmtu. As médias estimadas 
para 2013 para o Brasil e a Austrália 
são, respectivamente, de 43,40 c/dmtu 
e 55,80 c/dmtu.

Pelas projeções, o Brasil e a Austrália 
devem permanecer na mesma posição 
relativa nos próximos anos, em uma di-
ferença média em torno de 20%. 

Quanto aos custos econômicos, eles 
podem ser utilizados para a estimativa 

do preço potencial de longo pra-
zo de minério de ferro, o qual, 
em condições competitivas, deve 
tender aos custos marginais da 
indústria de mineração. A evo-
lução das despesas econômicas, 
considerando a expansão de de-
manda prevista, permite avaliar 
o comportamento dos custos de 
capital incorridos para adição de 
capacidade, em um contexto de 
maior dificuldade de encontrar 
depósitos de classe mundial. 
Dessa forma, espera-se que par-
celas maiores de gastos de capi-

tal deverão ser demandados nos ativos 
dessa indústria.

Os países mais competitivos na pers-
pectiva dos custos econômicos são a 
Austrália, o Brasil, a África do Sul e a 
Índia e deverão continuar nessa posição 
pelo menos até 2021 (prazo da análise). 
A Austrália apresentou um valor médio 
de 82,37 c/dmtu, em 2012, podendo 
chegar a 104,50 c/dmtu, em 2021, com 
uma média de 95,21 c/dmtu, entre 2012 
e 2021; enquanto o Brasil obteve um re-

"A volatilidade dos preços  
das principais commodities  

de mineração entre 2001 e 2010 
aumentou significativamente 
em comparação com a década 

anterior. A do minério de ferro, 
por exemplo,  

aumentou 7,1 vezes." 

Gráfico 1 - Demanda e oferta mundial de ferro (em bilhões de 
toneladas ao ano), total e por categoria, entre 2013 e 2017 
e, a uma taxa de utilização de capacidade instalada de 85%
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sultado ligeiramente superior, com um 
custo médio de 93,37 c/dmtu, podendo 
chegar a 106,30 c/dmtu, em 2021, com 
a entrada de novas minas em operação, 
alcançando uma média de 96,84 c/
dmtu, nesse período.

Com base na análise da curva deline-
ada no gráfico, tendo em vista que pra-
ticamente 70% da produção dos países 
selecionados corresponde à soma das 
produções australiana e brasileira, o 
custo econômico médio marginal des-
ses países pode ser usado como uma 
proxy para o preço de médio prazo 
(ou preço médio de resistência). Nes-
se caso, pode-se estimá-lo em torno 
de 90,00 US$/t, de 2013 a 2017. Cabe 
ressaltar que esse preço médio já leva 
em consideração a capacidade a ser 
adicionada até 2017, decorrente tanto 
da expansão de minas existentes como 
de novos entrantes, nesses dois países.

Outra referência para estimar o preço 
de médio prazo pode ser o custo do ne-
gócio. Nessa avaliação, mais pes-
simista, supondo pouca expansão 
da demanda e pressão para baixo, 
os preços seriam suficientes para 
cobrir apenas os custos do negó-
cio, que correspondem à soma 
dos custos de mina e dos custos 
de vendas. Nesse caso, pode-se 
estimar o preço de médio prazo 
em torno de 75,00 US$/t, de 2013 
a 2017, tomando-se novamente as 
minas australianas e brasileiras.

Demanda se sustenta  
no longo prazo,  
com China e Índia

Segundo o estudo, apesar da volatili-
dade no curto prazo, ainda é esperada 
uma demanda significativa no longo 
prazo por minério de ferro graças ao 
crescimento econômico e à expansão 
da urbanização – especialmente na Ín-
dia e na China. 

Para a indústria de mineração desen-
volver e implantar estratégias efetivas 
para atender à demanda no longo prazo, 
requer-se um entendimento dos princi-
pais desafios enfrentados pelas mine-
radoras. Isso inclui: mitigar riscos de 
volatilidade nos mercados de commo-
dities; competir por recursos; controlar 
custos; lidar com escassez de talentos; 
e abordar questões ambientais.

A volatilidade dos preços das princi-
pais commodities de mineração entre 
2001 e 2010 aumentou significativa-
mente em comparação com a década 

anterior. A do minério de ferro, por 
exemplo, aumentou 7,1 vezes. 

Entre as razões para explicar essa vo-
latilidade, encontra-se a mudança de 
precificação de negócios business-to-
-business para preços de produtos em-
barcados, baseados em referências de 
preços publicados. As flutuações nos 
preços estão cada vez mais ligadas a 
eventos globais. A expansão geográfica 
dos mercados e a entrada de players de 
mercados emergentes explica o aumen-
to da volatilidade registrada nos preços 
do minério de ferro nos últimos três 
anos.

Menores níveis de estoque e entregas 
just-in-time involuntariamente reduzi-
ram as “gorduras” nos preços. Em re-
lação ao minério de ferro, o preço de 
referência anual foi substituído por um 
sistema trimestral associado ao pre-
ço no mercado spot. Com um sistema 
assim, produtores esperam colher os 
benefícios de preços à vista (spot) mais 
altos em vez de preços restringidos por 
contratos anuais. A análise mostra que 
é importante observar que a volatili-
dade tende a reduzir-se com a maior 
transparência nos preços.

O sucesso no longo prazo no setor de 
mineração exige das mineradoras uma 
gestão efetiva dos custos de produção 
nos diferentes ciclos de demanda. Es-
forços para controlar custos, especial-
mente durante os momentos de baixa 
demanda, deverão se tornar cada vez 
mais intensos. 

Estima-se que os custos de minera-
ção, que aumentaram 32% entre 2003 
e 2010, poderão se elevar até 40% ou 
mais nos próximos dez anos. 

Uma parte significativa dos custos de 
produção mineral está ligada à ener-
gia. Estima-se que no Brasil o custo da 
energia represente 25% do gasto total 
dos produtores de minério de ferro. 
Para efeitos de comparação, esse mon-

tante também é significativo em 
outras regiões, tais como Cana-
dá (19%), África do Sul (23%) e 
Austrália (14%).

Os preços da energia elétrica es-
tão subindo na maioria dos países 
– de 20% a 25% em média. Além 
disso, o fornecimento de energia 
em muitos locais não é confiável 
em razão de uma infraestrutura 
obsoleta e falta de planejamento. 
Na África do Sul, por exemplo, as 

"Estima-se que os custos de 
mineração, que aumentaram 

32% entre 2003 e 2010, poderão 
se elevar até 40% ou mais nos 

próximos dez anos."

Gráfico 2 - Custos de mina em países produtores de minério 
de ferro selecionados (em c/dmtu), entre 2006 e 2021e
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mineradoras lidam com um corte obri-
gatório de 10% no consumo de eletri-
cidade por causa da falta de um plano 
nacional de energia.

Os custos operacionais também ten-
derão a aumentar, influenciados pela 
queda na qualidade das reservas mine-
rais e pela dificuldade, cada vez maior, 
de encontrar depósitos de classe 
mundial. Em razão de um menor 
número de descobertas de depó-
sitos econômicos superficiais, as 
empresas precisam procurá-los a 
profundidades maiores – a custos 
igualmente maiores.

Além disso, os governos vêm 
aumentando os impostos – de ex-
portação, de valor agregado, sobre 
lucros e royalties de mineração – 
pondo ainda mais pressão sobre a 
rentabilidade das mineradoras. 

Ademais, embora a indústria de 
mineração produza apenas 3% das 
emissões globais de carbono, esse 
setor vem atraindo grande atenção dos 
órgãos reguladores. O impacto de im-
postos sobre carbono nos custos de 
produção em algumas minas é signifi-
cativo.

Outra questão que todas as minerado-
ras enfrentam é competir pelas cada vez 
mais escassas reservas minerais e por 
outros insumos de produção, tais como 
mão de obra e equipamentos. Apesar da 
volatilidade de curto prazo, a demanda 
por commodities de mineração, tais 
como minério de ferro, carvão e cobre, 
deve aumentar, desde que as economias 
emergentes em rápido crescimento 
continuem a acompanhar as trajetórias 
de desenvolvimento econômico.

A China é um exemplo disso. Ao fim 
de 2011, pouco mais da metade de sua 
população residia em áreas urbanas. 
Espera-se que essa parcela continue a 
subir, elevando os gastos em infraes-
trutura, transporte, energia e bens du-
ráveis, aumentando, assim, a demanda 
por commodities minerais. A China 
aumentou suas importações de minério 
de ferro em 22,2% ao ano ao longo da 
última década. O consumo chinês em 
2013 chegou à casa de 1 bilhão t. 

Por outro lado, as descobertas de no-
vos depósitos de classe mundial têm 
diminuído bastante desde a década de 
1980. Considerando-se que o desen-
volvimento de uma nova operação de 
mineração pode levar até dez anos, a 

indústria mostra lentidão para desen-
volver alternativas.

Outro ponto sério a se lidar na mi-
neração em geral é com a reposição 
da força de trabalho com mão de obra 
qualificada, que continuará a represen-
tar um enorme desafio. As altas taxas 
de rotatividade corroem a consistência 

e a qualidade, comprometendo a execu-
ção de programas em longo prazo para 
melhorar o desempenho das atividades 
mineradoras.

A falta de mão de obra está afetando 
a capacidade das mineradoras de exe-
cutar seus projetos de capital. O enve-
lhecimento da força de trabalho limita 
a capacidade da indústria de satisfazer 
a demanda global. Não é incomum 
encontrar aposentados – na faixa dos 
sessenta, setenta, e até mesmo oitenta 
anos – chamados de volta para traba-
lhar. A Austrália ilustra esse desafio: a 
mediana de idades na indústria de mi-

neração na Austrália Ocidental é de 38 
anos, com mais da metade dos traba-
lhadores na faixa etária entre 24 a 54.

O Conselho Canadense de Recursos 
Humanos da Indústria de Mineração 
(Canadian Mining Industry Human Re-
source Council) calcula que mais de 
um terço do setor (entre 61 mil e 71 

mil trabalhadores) estará apto a 
se aposentar nos próximos dez 
anos. O conselho estima que o 
setor vá necessitar de mais de 
140 mil novos contratados até 
2021 caso o crescimento conti-
nue a acelerar. 

As percepções globais do setor 
para o trabalhar são baixas por 
várias razões, incluindo escolhas 
de estilo de vida dos trabalhado-
res qualificados e a reação a rela-
tórios de segurança e ambientais. 
As dificuldades para balancear as 

exigências da carreira com as relações 
pessoais e equilibrar o trabalho com os 
compromissos parentais surgem como 
os aspectos mais negativos para traba-
lhar nesse setor.

 Além de todos esses fatores com-
plicadores já descritos ao longo do 
estudo, os desafios no caso brasileiro 
se dão também na relação que os ati-
vos para exploração mineral estão cada 
vez mais localizados em áreas remotas, 
o que gera um novo panorama para a 
indústria de mineração. Como conse-
quência, os projetos demandando in-
vestimentos cada vez maiores, já que 

"A Austrália ilustra esse desafio: 
a mediana de idades na indústria 

de mineração na Austrália 
Ocidental é de 38 anos, com mais 
da metade dos trabalhadores na 

faixa etária entre 24 a 54"

Gráfico 3 - Valor dos componentes dos custos de produção 
(em US$/t) dos cinco principais países produtores de 
minério de ferro, em 2012 
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devem contemplar as obras de infraes-
trutura para escoamento da produção, 
bem como as necessidades básicas no 
entorno da operação, visando ao bem 
estar da comunidade e oferecendo con-
dições básicas para os trabalhadores ali 
presentes.

Os executivos brasileiros, segundo o 
estudo do BNDES, acreditam também 
que o processo de licenciamento am-
biental brasileiro é complexo. Existe 
uma gama de condicionantes que não 
são padronizados na indústria e que 
variam tanto em relação à localização 
da operação como à natureza do pro-
jeto. Essa complexidade acaba, muitas 
vezes, acarretando em grandes atrasos 
na execução do projeto.

Há um entendimento comum entre os 
executivos de que a indústria de mine-
ração vem sofrendo nos últimos tempos 
uma série de exigências ambientais, 
sociais e econômicas, aumentando a 
complexidade de seus negócios. Es-
ses requerimentos são motivados pelas 
práticas adotadas no passado, muitas 
vezes de caráter exploratório. Não há 
dúvida de que a indústria hoje “arca” 
com exigências menos flexíveis que 
aquelas praticadas em outras indús-
trias/segmentos.

A análise ressalta que os fatores re-
presentados pelo custo de mão de 
obra e pela produtividade brasileira. 
O gasto de mão de obra brasileiro, 
que no passado era uma vantagem 
competitiva, aumentou de forma rele-
vante na última década. Além disso, a 
produtividade da mineração no Brasil 
caiu significativamente. 

Para efeitos de comparação, a produ-
tividade média de um empregado 
atuando na operação no Brasil 
é, aproximadamente, a metade 
de uma posição equivalente na 
Austrália. No entanto, se compa-
rarmos os salário mais encargos 
e confrontado ao australiano, o 
custo total fica muito próximo. 

Os desafios logísticos também 
foram ressaltados, sobretudo para 
as minas localizadas na Região 
Centro-Oeste. A restrição logística 
(leia-se disponibilidade de malha 
ferroviária e, sobretudo, portos 
com capacidade suficiente para 
escoamento da produção) torna-se 
o maior entrave para a concretiza-
ção de projetos de mineração.

"Para efeitos de comparação, 
a produtividade média de um 

empregado atuando na operação 
no Brasil é, aproximadamente, 

a metade de uma posição 
equivalente na Austrália. No 

entanto, se compararmos 
os salário mais encargos e 

confrontado ao australiano, o 
custo total fica muito próximo." 

A combinação dos fatores descritos 
vem contribuindo para uma dimi-
nuição de competitividade da indús-
tria local de minério de ferro quando 
comparada à de outras regiões, como 
a Austrália. Em 2007, a produção de 
minério de ferro no Brasil era de, apro-

ximadamente, 355 milhões t, enquanto 
na Austrália era de 320 milhões t.

Entretanto, em 2012, a Austrália pro-
duziu 480 milhões t (um crescimento 
de 50% em comparação a 2007), e o 
Brasil produziu 390 milhões t (ou seja, 
um crescimento de 10%).

Outro ponto abrangido pelos au-
tores do estudo foi o novo marco 
regulatório da mineração brasilei-
ra. Questionados sobre o tema, os 
executivos do setor mineral brasi-
leiro tem o senso comum de que 
essa regulamentação é necessária 
e bem-vinda. Trata-se de uma ini-
ciativa já introduzida em outros 
países onde a indústria de minera-
ção desempenha um papel funda-
mental na economia (por exemplo, 
a Austrália).

E o Brasil necessita de uma revi-
são do código até então em vigên-
cia, adequando-se às tendências 
atuais do setor. Por ainda conter 
uma série de pontos abertos e/

Gráfico 4 - Custos econômicos em países produtores de 
minério de ferro selecionados (em c/dmtu), entre 2006  
e 2021e

Gráfico 5 - Custos econômicos cumulativos em países 
produtores de minério de ferro selecionados (em c/dmtu), 
de 2012 a 2017e
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ou em discussão, há certa preocupação 
sobre a operacionalização de alguns 
das regras propostas.

Contudo, há uma expectativa por 
parte dos executivos de que o Novo 
Marco Regulatório tenha regras claras 
quanto às práticas de exploração mine-
ral – abordando, até mesmo, aspectos 
técnicos relativos à atividade, como o 
desenvolvimento da mão de obra do 
setor – e regras claras relativas ao meio 
ambiente; e, sobretudo, que continue 
atraindo o interesse de outras empresas 
(nacionais ou estrangeiras) para a ativi-
dade no Brasil.

Os executivos ainda destacaram a 
preocupação com o tempo que levará a 
aprovação desse novo modelo, já que a 
demora acaba gerando uma inseguran-
ça por parte dos investidores.

Conclui-se então que, além de contar 
com uma das maiores reservas mine-
rais de ferro do mundo, o Brasil pro-
duz diferentes tipos de minérios que 
apresentam teores elevados de ferro e 
quantidades pequenas de elementos in-
desejados nos processos siderúrgicos 
(como o enxofre, o alumínio, o fósforo 
e os carbonatos), o que insere o país 
entre os maiores e mais competitivos 
produtores desse bem mineral. 

Nos últimos anos, o mercado de mi-
nério de ferro recebeu uma forte influ-
ência do acelerado crescimento mun-
dial puxado pela China, passando a 
ser um produto altamente demandado 
e despertando o interesse de diversos 
novos entrantes, muitos deles com mi-
nas de maiores custos operacionais e 
de capital.

A demanda por minério de ferro deverá 
continuar aquecida nos próximos anos. 
Mesmo com a desaceleração econômica 
chinesa, entende-se que ainda haverá 
uma atividade econômica intensa, nesse 
país, carreada pela taxa de urbanização, 
que poderá chegar à casa de 70% a 80% 
da população, sustentando o crescimen-
to da demanda por aço e, consequente-
mente, por minério de ferro.

Conforme apontado no estudo, apesar 
de a competitividade do Brasil ter dimi-
nuído, ele continua sendo o país com 
o menor custo médio de mineração, 
seguido pela Austrália e pela África do 
Sul, o que deverá permitir, nos próxi-
mos anos, um aumento na participação 
do mercado transoceânico, com o au-
mento de capacidade previsto.

Junho 2014 | 21



Fo
to

s:
 H

ol
ci

m

Instalada no Brasil em fevereiro de 
1951, com a chegada do grupo su-
íço Holderbank no Brasil, a Holcim 

iniciou as atividades na fábrica de Pedro 
Leopoldo (MG) em setembro de 1973, 
sendo naquele momento considerada 
um modelo de tecnologia para a indús-
tria cimenteira na América Latina. Em 
1984 foi concluído o projeto de expan-
são da unidade, ampliação que permitiu 
um aumento da capacidade instalada da 
fábrica para 2,65 milhões t/ano de ci-
mento. Dessa maneira, nos anos 1980, 
a produção cimenteira do Grupo no Bra-
sil, somando o volume das fábricas de 
Pedro Leopoldo (MG) e Ipanema (atual 
Sorocaba, SP), ultrapassou a marca dos 
3 milhões t/ano.

No momento, a unidade de Pedro Le-
opoldo conta com 405 funcionários, in-
cluindo os 24 ligados diretamente com a 
mineração, além de mais 39 estagiários e 

Holcim programa concluir 
expansão de Barroso em 

meados de 2015
Fábrica terá o maior moinho do mundo e transportador de correias de 7 km

317 terceiros fixos. Somente nessa uni-
dade, os investimentos anuais se aproxi-
mam dos R$ 15 milhões para a fábrica e 
R$ 5 milhões para a mina.

Em janeiro de 2014 foram adquiridos 
para renovar a frota da mina, cinco cami-
nhões articulados Volvo de 40 t modelo 
A40F, uma motoniveladora G930 Volvo e 
carregadeiras de rodas L250G de 8 t em 
sistema de serviço de manutenção full 
service. Com isso, a equipe de manu-
tenção, composta por três funcionários 
da Holcim e um da Volvo, conseguiu au-
mentar a disponibilidade física dos equi-
pamentos de 85 % para 95 %. 

Para garantir a segurança dos operado-
res, esses equipamentos possuem cabines 
ROPS (Roll Over Protective Structure) - es-
trutura protetora que minimiza os traumas 
decorrentes de um capotamento caso o 
motorista esteja preso ao cinto - e FOPS 
(Falling Objects Protective Structure).

 

Fabricação do cimento
A camada superior de estéril é carrega-

da em caminhões que o deposita em uma 
área destinada, já a camada de solo ve-
getal é removida separadamente e arma-
zenada para a reabilitação ambiental dos 
platôs dos depósitos de estéril. 

Com movimentação total de 2,5 milhões 
t/ano, vida útil estimada de pelo menos 
mais 44 anos e produção de cimento de 2 
milhões t/ano, a mina de calcário de Pe-
dro Leopoldo trabalha no desmonte com 
malhas de furos de 3x6 m e diâmetros de 
6 polegadas. Para esse trabalho, a empre-
sa utiliza duas perfuratrizes, uma DX 680 
e outra DX 800, ambas da Sandvik.

Após as detonações, o material precisa 
estar com granulometria menor que 1,0 m 
de diâmetro para ser carregado pelos ca-
minhões articulados e seguir ao britador 
de onde sai com 95 % do seu total menor 
do que 1 polegada e segue por transpor-

Mina movimenta 2,5 milhões t/ano 
e produz 2 milhões t/ano
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tador de correias. Essa correia transpor-
tadora (36 polegadas), com 38 cabos de 
aço, leva o minério britado em um percur-
so de 5,4 km da mina até a fábrica, sendo 
uma parte destinada à pilha pulmão, e o 
restante para o processo.

A moagem do calcário, argila e correti-
vos produz um pó fino, conhecido como 
“farinha”, que é pré-aquecido e em se-
guida introduzido em um forno rotativo. 
O material é aquecido a uma temperatura 
de 1.500º C (por uma chama de 2.000º 
C), antes de ser subitamente resfriado por 
rajadas de ar. Ao todo, Pedro Leopoldo 
possui quatro moinhos de cimento e dois 
fornos - em suma, são duas fábricas para-
lelas - onde é produzido o clínquer, o ma-
terial básico necessário para a produção 
de todos os tipos de cimento.

Uma pequena quantidade de gesso é 
adicionada ao clínquer para regular como 
o concreto endurecerá (tempo de pega). A 
mistura é então finamente moída para se 
obter o cimento puro. Durante essa fase, 
diferentes materiais minerais podem ser 
adicionados além do gesso. Usadas em 

variadas proporções, essas adições, que 
podem ser recursos naturais ou subpro-
dutos industriais, como é o caso da escó-
ria - subproduto da fundição de minério 
de ferro-gusa - dão ao cimento proprieda-
des específicas como: redução de imper-
meabilidade; resistência a sulfatos e am-
bientes agressivos; melhor desempenho; 
e acabamento.   

Por fim, o produto final é armazenado 
em silos. O produto no caso da fábrica de 
Pedro Leopoldo é carregado para distri-
buição de duas formas. A primeira é por 
caminhões com o cimento já em sacos, 
a segunda é a granel, ou por caminhões 
com tanques fechados de transporte, ou 
por trem. A Holcim possui 360 vagões e 
cada um carrega 74.450 kg.

Investimentos anuais se aproximam 
dos R$ 15 milhões para a fábrica e 

R$ 5 milhões para a mina
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Meio ambiente e relacionamento com a comunidade

Expansão da fábrica  
em Barroso (MG)

Após a emissão das licenças ambientais (LP 
e LI), em abril de 2012, as obras de expansão 
da fábrica da Holcim em Barroso (MG) foram 

intensificadas. A central de concreto, com 
capacidade de 180 m³/dia já está concluída.

Os alojamentos construídos possuem 
vinte módulos e ocupam uma área de 
7.580 m para abrigar até 2 mil funcioná-

rios. A fundação da passarela de pedes-
tres, que vai ligar o alojamento ao canteiro 
de obras, já está concluída. A unidade terá 
quatro bombas, três em funcionamento e 
uma reserva, para fornecimento de água 

Desde 2000 a Holcim e o Instituto Hol-
cim realizam em Pedro Leopoldo o projeto 
Educando Verde que busca conscientizar 
alunos e professores sobre diversos te-
mas relacionados ao meio ambiente. Em 
2013, a ação de Educação Ambiental para 
Educadores contou com a participação de 
132 profissionais de nove escolas públicas 
e envolveu, indiretamente, 4.394 alunos. O 
intuito dessa ação é contribuir no processo 
de ampliação da consciência crítica sobre 
as questões ambientais utilizando ferra-
mentas práticas e teóricas. 

Ministrada por profissionais da área am-
biental e de sustentabilidade, a capacitação 
é feita por meio de ferramentas e informa-
ções teóricas e práticas como oficinas, pa-
lestras, dinâmicas, atividades em grupo e 
debates, com orientação metodológica para 
que os conhecimentos adquiridos sejam re-
passados aos alunos em sala de aula.

Um ponto alto do projeto em 2013 foi a 
realização de atividades de Horta Pet e a 
exposição de Arte Reciclagem, com os pro-
dutos confeccionados pelos participantes. 

Dentro do projeto Educando Verde tam-
bém são realizadas visitas de alunos da rede 

pública de ensino de Pedro Leopoldo ao Viveiro 
de Mudas da empresa, principalmente nas datas 
comemorativas relacionadas ao meio ambien-
te – Dia da Água (22/03), Dia da Terra (22/04), 
Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06) e Dia da 
Árvore / (21/09). Desde a sua abertura em 2001, 
cerca de 13.000 pessoas já visitaram o viveiro. 
A iniciativa é resultado de uma parceria com a 
Prefeitura de Pedro Leopoldo, por meio das Se-
cretarias de Meio Ambiente e Educação.

A produção de cimento, de concreto e de agre-
gados é fundamental para o desenvolvimento 
do País. Para manter uma relação harmoniosa, 
com menor impacto ambiental, a Holcim adota 
medidas de controle e conta com diversas ini-
ciativas na busca contínua da melhoria de seu 
desempenho no setor.

Dentre esses projetos, destacam-se: a Asso-
ciação do Grupo Holcim ao Conselho Mundial 
Empresarial para Desenvolvimento Sustentá-
vel (World Business Council for Sustainable 
Development - WBCSD); e a participação 
como co-fundadora da Indústria Cimenteira 
para Desenvolvimento Sustentável (Cement 
Sustainability Iniciative - CSI). Tais grupos 
promovem o desenvolvimento sustentável por 
meio da troca de conhecimento, experiências 

e melhores práticas, demonstrando o com-
promisso do setor empresarial na busca de 
um futuro sustentável.

A Holcim Brasil participa ainda do: Conse-
lho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimen-
to Sustentável (CEBDS); Conselho Brasileiro 
de Construção Sustentável (CBCS); o Con-
selho de Empresários para o Meio Ambiente 
(CEMA), da Fiemg (Federação das Indústrias 
de Minas Gerais); o Comitê de Mudanças Cli-
máticas da ABCP/SNIC (Associação Brasileira 
de Cimento Portland / Sindicato Nacional da 
Indústria de Cimento); e a participação em co-
mitês de bacias hidrográficas.

Para compensação ambiental, a empresa 
conta com duas Reservas Particulares do Pa-
trimônio Natural (RPPN), categoria de Unida-
de de Conservação particular criada em área 
privada, por ato voluntário do proprietário, 
em caráter perpétuo, instituída pelo poder 
público, totalizando 54 ha.

A Holcim foi a primeira cimenteira da Amé-
rica Latina a obter a certificação ISO 14001, 
em 2000 e atualmente atesta o Sistema de 
Gestão Ambiental de todas as fábricas de 
cimento e também das unidades da Resotec 
em Pedro Leopoldo (MG) e Cantagalo (RJ).

Base para correia 
transportadora suspensa
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para o alojamento, a central de 
concreto e o canteiro de obras, 
ao longo de 2 km de tubulação 
que liga a Estação de Tratamento 
de Água (ETA) até a central de 
concreto. 

Os veículos de carga responsá-
veis pelo transporte de insumos 
terão novo acesso à fábrica. Os 
serviços de limpeza de terreno 
e drenagem, para a construção 
da nova portaria de caminhões, 
estão em andamento. Uma área 
de 5000 m², que abrigará cinco 
galpões cobertos para estoca-
gem de equipamentos sensíveis, 
foi entregue no primeiro trimes-
tre de 2013.

Houve a implantação de um preheater de 130 m de altura, a insta-
lação das bases do maior moinho de cimento do mundo, com cer-
ca de 35 m de altura, 30 m de base e 15 m de profundidade, além 
de outras estruturas complexas para a infraestrutura da fábrica.

Conhecido em português como pré-aquecedor, é no preheater 
que a matéria-prima do cimento (calcário e argila) é pré-aquecida 
para se transformar em uma espécie de farinha, pronta para ir ao 
forno e se transformar em clínquer, o principal componente do 
cimento do tipo Portland.

Dois silos foram erguidos utilizando o processo de formas 
deslizantes. São dois silos de cimento, usados para armazenar o 
produto final, sendo um de 62,2 m de altura e capacidade de 10 
mil t e o outro com 65,6 m de altura e capacidade de 21 mil t. O 
silo de clínquer atingiu 38,8 m de altura e comportará 35 mil t. O 
novo silo de cru, que armazena a matéria-prima a ser aquecida no 
preheater, terá 72,5 m de altura para guardar até 10 mil t.

Uma das prioridades para a ampliação é o uso de tecnologia de 
ponta, visando à agilidade e segurança em todos os processos 
de produção da fábrica. A condução de calcário e agregados da 
mina Mata do Ribeirão, em Prados (MG), até a mina Capoeira 
Grande, será realizada por uma correia transportadora suspensa, 
substituindo o antigo teleférico. A estrutura terá 7 km de extensão 
e possui uma gaiola que transporta o profissional de manutenção 
até o local de eventuais reparos da correia. 

A primeira correia transportadora do Brasil que utiliza a tecno-
logia flying belt (correia suspensa a grande altura) também está 
em fase avançada, com a conclusão das 18 torres. A próxima eta-
pa é a instalação dos cabos que irão segurar a correia, trabalhos 
que começam já em julho.

A nova portaria que receberá os insumos também está em fase 
avançada. Nas próximas semanas receberão as balanças de pesa-
gem. A nova estrada que dá acesso a esta portaria já está concluída.

A ampliação da fábrica da Holcim em Barroso (MG) é atualmen-
te o maior investimento fora do país de origem da empresa suíça 
- R$ 1,4 bilhão, utilizados na execução do projeto e aquisição de 
equipamentos. Ao final, a capacidade da unidade passará do atu-
al 1,2 milhão t/ano de cimento produzida ao ano para 3,6 milhões 
t/ano. A capacidade de produção de clínquer passará de 2 mil t/
dia para 6,5 mil t/dia. E a capacidade de moagem atual de 180 t 
por hora, alcançará 450 t/hora. A finalização das obras é prevista 
para meados de 2015.

Preheater possui 130 m de altura
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Finalizando a série de matérias de cobertura dos trabalhos 
apresentados no VI Workshop Redução de Custos na Mina 
e na Planta, realizado pela revista Minérios & Minerales nos 

dias 13 e 14 de maio de 2014, no Hotel Ouro Minas, em Belo Ho-
rizonte (MG), essa edição traz mais casos reais de aplicação de 
produtos e serviços em minas do Brasil e do exterior que obtiveram 
resultados expressivos em redução de custos e ganho de produti-
vidade para as mineradoras, além de benefícios ambientais.

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-
tyx e Derrick.

Teve apoio institucional do Sindicato da Indústria Mineral do 

Sexta edição do evento tem 
número recorde  

de patrocinadores 
Fabricantes e fornecedores de serviços adotam o Workshop com fórum para divulgação de novas tecnologias

Estado de Minas de Gerais (Sindiextra), Federação das Indús-
trias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Depar-
tamento 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 novamente a todos 
os palestrantes, mediadores, patrocinadores, apoiadores e parti-
cipantes inscritos 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. Convidamos, também, to-
dos a se pronunciar sobre o local de sua preferência, caso o VII 
Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta tiver duas edições 
regionais: Belo Horizonte (maio 2015) e Salvador (outubro 2015).  
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Otrabalho “Implementação de equi-
pes de manutenção multifunção na 
Usiminas” foi desenvolvido pelo 

diretor Corporativo de Manutenção, José 
Luis Llanos, pela gerente de Formação e 
Treinamento, Tamara Vieira e pelo analista 
de Recursos Humanos, Eduardo Carmo. 

O objetivo é melhorar a efetividade da ma-
nutenção da mineradora, implementar as 
equipes multifuncionais de trabalho, estabe-
lecer e aplicar critérios de avaliação das pes-
soas para cada nível da carreira multifunção, 
estabelecer e executar treinamentos neces-
sários e estipular a remuneração adequada.   

O projeto visa a aumentar a eficácia da 
manutenção por meio de uma nova filo-
sofia, que visa a aplicar uma estrutura de 
carreira multifunção e aumentar o volume 
de pessoal técnico em relação ao opera-
cional. Para esta nova estrutura, foram 
estabelecidos critérios de conhecimento 
necessários e os respctivos planos de 
desenvolvimento em cada nível de cargo. 
Foram determinados também o reconhe-
cimento em termos de remuneração, as 
regras para admissão, movimentação, 
promoção, treinamento e avaliação de 
desempenho com base na nova estrutura. 

A manutenção Usiminas é organizada 
em três funções de escopo ampliado – 
mecânico-hidráulico, eletromecânico e 
eletrônico instrumentista. 40% do projeto 

Implementação de equipes 
multifuncionais  
de manutenção 

4.500 funcionários da manutenção foram avaliados e classificados
de acordo com as exigências da nova carreira

foi implementada, sendo sensível a me-
lhoria na satisfação dos empregados que 
estão participando dos treinamentos.

Um total de 4.500 funcionários da manu-
tenção foram avaliados e classificados de 
acordo com as exigências da nova carreira. 
Cerca de 700 deles participaram de progra-
mas de treinamento, com uma média de 
aprovação de 70% com vistas à promoção 
para vagas disponíveis. Um resultado im-
portante deste projeto é a captura de 25% 
da força de trabalho de manutenção nos 
próximos 4 anos. A satisfação dos empre-
gados aumentou na percepção dos gerentes 
de Manutenção e de Recursos Humanos.
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Theo Bento Horsth, 
gerente Geral de Controle e 
Programação da Manutenção
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ETE implementada no subsolo (800 m de 
profundidade) e durante a montagem em galpão

A AngloGold Ashanti apresentou o 
trabalho “Implementação de Es-
tação de Tratamento de Efluentes 

de Subsolo como instrumento de redu-
ção de custos” no VI Workshop Redução 
de Custos na Mina e na Planta da revista 
Minérios & Minerales, realizado em 
maio passado.  

A AngloGold Ashanti ao decidir pela 
instalação de uma estação de tratamento 
de efluente (ETE) no subsolo da mina. 

Os motivadores do projeto visam a 
sustentar o processo de mineração 
subterrânea, garantindo gestão de água 
nos níveis mais profundos; a inovação 
tecnológica; e redução de custos, ao 
promover o aumento da confiabilidade 
operacional. 

Os desafios técnicos foram as dificul-
dades de construção da ETE à 800m de 
profundidade, o espaço físico reque-
rido, a variação de ph no efluente, e a 
presença de hidrocarbonetos nele e a 
necessidade de detalhamento técnico 
para aprovar os investimentos na dire-
toria da empresa. 

Os ganhos adquiridos com a constru-
ção da ETE foram expressivos: economia 
anual de R$571.938,68 pelo manejo do 
lodo gerado; R$380.804,41 de benefí-
cios financeiros com menor consumo 

de energia elétrica; economia na manu-
tenção do sistema de bombeamento do 
poço na ordem de R$560.541,73; e um 
saving anual após a implantação da ETE 
de R$1.513.284,83. Houve 58% de queda 
no volume de água bombeada no sistema 
de desaguamento da mina. 

Atualmente, os planos preveem a 
ampliação da ETE para 130m³/h e sua 
automação; implementação de outra 
ETE a 1200m de profundidade; e im-
plementação de buffers para acomodar 
variações de volume na geração de 
efluentes. 

ETE no subsolo eliminou  
o bombeamento à superfície

 
Agua é imprescindível na mineração subterrânea, pois auxilia nos processos de produção,  

na segurança da mina e dos trabalhadores

Zoilo Pereira Almeida Filho, chefe 
de Área Infraestrutura - Projetos
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A Mineração Fazenda Brasileiro 
apresentou o trabalho “Aumento 
da produção e redução de cus-

tos na sondagem por meio da utilização 
da metodologia Teoria das Restrições 
(TOC)”. Foi aplicada a metodologia para 
mapeamento do fluxo de produção e po-
tenciais restrições, buscando a identificar 
as principais causas e a quantificação dos 
impactos de cada uma. 

O estudo foi desenvolvido por Júlio César 
Barnabé, Supervisor de Sondagem de Superfí-
cie e Subsolo; Carlos Maurício de Aquino, Ge-
rente de Planejamento de Lavra; Diego Freitas 
de Oliveira, responsável pelo PCP e Planeja-
mento Estratégico; Silvaney Moura de Souza, 
Engenheiro de Produção; e pelos Superviso-
res de Geologia Juscimeire de Moura Oliveira, 
Edson Matos dos Santos,  Leandro Santos 
Nascimento,  Rubens Francisco Santos e Mar-
lon Silva, na Mineração Fazenda Brasileiro.

A aplicação da ferramenta TOC tem o ob-
jetivo de aumentar a produção de sonda-
gem com os mesmos recursos materiais e 
humanos utilizados nos anos anteriores. 
O projeto foi realizado juntamente à equi-
pe operacional, da apuração das causas à 
conclusão e padronização das ações.

Uso da ferramenta “Teoria das Restrições” 
trouxe ganhos ao programa de sondagens

Metodologia aumentou em 51 % a produção e reduziu em 24 % o custo de sondagem,  
proporcionando custo evitado de R$ 2.280.239 ao ano

Antes da realização do projeto, a média 
de produção mensal de sondagem era de 
3.448m, sendo esse valor a contabilização 
dos últimos 12 meses (referente ao ano de 
2012). Depois da implementação e padro-
nização  das ações, obteve-se um aumen-
to de 51%, chegando a média mensal de 
5.205 m em 2013. Assim, foram disponi-
bilizados para o ano passado os mesmos 
recursos utilizados no ano de 2012.

As maiores oportunidades encontradas 

Diego Freitas, gerente de Mina

foram a utilização e produtividade da 
frota, juntamente com a aplicação da fer-
ramenta CPO (Controle de Performance 
Operacional) para verificação da eficiên-
cia de produção das equipes de trabalhos. 
Na elaboração do projeto, foram realiza-
das reuniões diárias com a operação com 
o intuito de analisar continuamente o 
processo para mapeamento das causas e 
verificação das ações propostas quanto à 
sua efetividade. A meta de participação de 
cada membro da equipe é de 90%. 

Depois de realizar a primeira análise do 
CPO, identificou-se uma oportunidade 
para aumentar a produção, por meio da 
capacitação e acompanhamento das equi-
pes A e B, impulsionando as mesmas para 
valores mensais superiores a mil metros, 
conforme já praticados pelas equipes C e 
D. Para melhoria das equipes, foi disponi-
bilizado um arquivo contendo todas as in-
formações referentes às atividades realiza-
das durante a jornada de trabalho de cada 
uma. As maiores evoluções ocorreram nas 
equipes A e B em função da existência de 
maiores oportunidades. No entanto, perce-
be-se também um aumento considerável 
nas equipes C e D.

Fo
to

: R
on

al
do

 G
ui

m
ar

ãe
s

Junho 2014 | 29www.revistaminerios.com.br

E
xp

lo
ra

çã
o



Fo
to

: Y
am

an
a

Os materiais de desgaste, quando 
utilizados de forma planejada, ofe-
recem um melhor aproveitamento 

e, consequentemente, redução no gasto 
com manutenção. Equilibrar o desgaste das 
partes que compõem uma caçamba, medin-
do e acompanhando sua evolução, apresen-
ta-se como boa medida de se reduzir custos 
e melhorar a vida útil do componente. 

O problema encontrado pela Diretoria 
de Ferrosos Sul, da Vale, foi o de pouca 
previsibilidade de vida útil de caçambas 
das retroescavadeiras utilizadas em suas 
minas de minério de ferro, um elevado 
tempo de reforma (TAT: Turnaround Time) 
e um alto custo de manutenção. 

Portanto, o objetivo do trabalho “Manuten-
ção de caçambas de retroescavadeiras com 
base em performance”, apresentado no VI 
Workshop de Redução de Custos na Mina 
e na Planta, foi identificar quais as perdas 
e principais pontos de dificuldade para ma-
nutenção de caçambas e propor melhorias 
buscando melhor desempenho desse com-
ponente sem danos ao equipamento.

Problemas nas caçambas criam gargalo  
na produção da máquina

As caçambas representam 34 % dos gastos com reforma dos principais componentes da frota de lavra

O trabalho foi desenvolvido por Everson 
Adir Passos, Engenheiro de Manutenção 
Equipamentos de Mina; Gil Prado de Souza, 
Engenheiro de Manutenção de equipamen-
tos de mina; Miguel Cesar Souza de Assis, 
Engenheiro de Manutenção de Equipamen-
tos de Mina; e Antonio Alves Sacramento Fi-
lho, Técnico especializado em manutenção.  

O estudo foi iniciado observando os 
cinco maiores gastos com reforma dos 
principais componentes de todos os mo-
delos de equipamento de mineração da 
diretoria. As caçambas apresentaram 34 
% destes gastos, sendo as equipadas nas 
retroescavadeiras responsáveis por 64 % 
do gasto total. Em sequência, foi realiza-
do estudo empírico das condições das 
caçambas de retroescavadeiras enviadas 
para reforma, seguido pelo entendimento 
de como são construídas e como se des-
gastam no processo de mineração. 

Nas observações, percebeu-se que elas 
apresentavam desgaste acentuado na parte 
inferior do bojo, antes mesmo da deteriora-
ção dos demais materiais de revestimento. 
Como ação, a equipe de manutenção op-
tava por utilizar retalhos de chapas e/ou 
bordas de tratores ou motoniveladoras.

Outros pontos importantes no estudo que 
contribuíram para verificação dos motivos 
da aceleração do desgaste das caçambas 
das retroescavadeiras foram a observação 
da operação do equipamento e a litologia 

Em relação aos fatores de utilização 
e produtividade obteve-se melhoria de 
31%.  As principais ações responsáveis 
pelo aumento da produtividade foram:  
acompanhamento das equipes através 
do Controle de Performance Operacio-
nal (CPO); aquisição de ferramentas de 
perfuração com maior taxa de penetração 
(testadas e validadas no campo); redução 
das manobras das sondas improdutivas 
realizadas durante o processo de perfura-
ção, por meio da capacitação dos opera-
dores de sondas.

A melhoria obtida foi de 16%. As ações 
responsáveis pelo aumento das horas tra-
balhadas foram: melhoria na equipagem 
da mina subterrânea e padronização dos 
horários de abastecimento com pipa na 
mina a céu aberto; designação de dois 
colaboradores exclusivos para mudança 
e instalação de sonda, disponibilizan-
do sondas já preparadas para operação; 
conscientização e melhoria do clima e 

ambiente de trabalho; elaboração de cro-
nograma sequenciado em comum acordo 
com as equipes de lavra e desenvolvimen-
to para liberação de frentes de pesquisas; 
nova parametrização de estoque e revisão 
a cada seis meses; aumento de 5% na dis-
ponibilidade da frota por meio da recupe-
ração de alguns sobressalentes, evitando 
assim grandes paradas corretivas com a 

troca imediata do componente danificado.
Com todas as melhorias, houve um au-

mento de 51% na produção e redução de 
24% no custo específico de sondagem, 
proporcionando um custo evitado de 
R$ 2.280.239,00 ao ano. Isso favoreceu 
o all-in cost da unidade (US$/oz), bem 
como a maior conversão e descoberta de 
recursos minerais.

Everson Adir Passos, Engenheiro de 
Manutenção Equipamentos de Mina

Fo
to

: R
on

al
do

 G
ui

m
ar

ãe
s

Ferramenta tem o objetivo de aumentar a produção de sondagem 
com os mesmos recursos materiais e humanos anteriores
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Caçambas destinadas para reforma danificadas e com desgaste
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O ciclo por performance simplifica o 
controle da manutenção e operação 
DIFL, passando-o para o fornecedor

das minas. No primeiro caso, quando o 
equipamento mantinha a distância reco-
mendada pelo fabricante, os desgastes na 
parte inferior do bojo eram menores.

Tendo conhecimento, portanto, de como 
o problema ocorre, passou-se para aná-
lise da durabilidade dos materiais apli-
cados em relação ao seu custo de ma-
nutenção e tornou-se possível por meio 
de acompanhamentos de caçambas do 
modelo Liebherr R964.

As análises do comportamento de des-
gaste das caçambas demonstraram os 
pontos importantes de melhoria e de 
desperdício, sendo assim, as análises de 
viabilidade apontaram para as seguintes 
ações: inspeções preditivas periódicas; 
medições e análise dos desgastes; re-
forma no momento correto: controle do 
desgaste; melhoria da qualidade de solda 
e do tipo de reforma; atenção ao material 

em pontos de maior desgaste; orienta-
ções quanto ao procedimento operacio-
nal; contratação do serviço de reforma 
com pagamento por performance.

A mudança de abordagem permitiu evi-
denciar que o principal ganho na manu-
tenção de caçambas está no planejamento, 
inspeção e controle. O gasto com novas 
peças, muitas vezes entendido como me-
lhoria, pode se tornar desperdício quando 
o principal problema está no processo.

Ter o controle ou gerenciar o material de 
desgaste, neste caso, pode ser compreendi-
do como a maneira de aumentar a disponi-
bilidade do material no melhor custo possí-
vel, para isso, faz-se necessário conhecer e 
analisar os recursos disponíveis na empresa 
antes do gasto com novas peças ou mate-
riais. Neste sentido, deve-se realizar inspe-
ções objetivando a melhoria da performance 
do componente ou equipamento. 

O produto dessas inspeções deve ser a 
compreensão de como, quando e onde 
ocorrem as perdas, isso significa obser-
var, medir e olhar para frente com a finali-
dade de auxiliar as tomadas de decisões, 
pois o planejamento de uma reforma, 
visando o aumento de disponibilidade 
dependerá de paradas programadas e ser-
viços realizados com as devidas técnicas 
recomendas. E, tendo como parâmetro a 
melhoria contínua, os tempos dos servi-
ços podem ser aprimorados favorecendo 
ainda mais a redução de gastos e o tempo 
de máquina parada.

Outra estratégia adotada, mas que depen-
deu da mudança de atitude de todas as par-
tes envolvidas, foi a terceirização do serviço 
de reforma junto ao acompanhamento da 
caçamba em parceria com a contrada. Isso 
permitiu estabelecer com a empresa contra-
tada uma parceria baseada no resultado. 
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A Sama apresentou o trabalho “Au-
mento do intervalo entre subs-
tituições das telas”. A meta pro-

posta para o trabalho foi a de aumentar 
o intervalo entre substituição de telas no 
sistema de peneiramento nas usinas da 
Sama - Minerações Associadas, elevando 
a média de 29 dias para 41, a partir de 
julho de 2013, com base no orçamento de 
2013.

Para a identificação das oportunidades 
de melhoria foi utilizada a metodologia 
Lean Seis Sigma que atualmente é uma 
das ferramentas gerenciais mais utiliza-
das no Sistema de Gestão da mineradora. 
Para a análise estatística foi utilizado o 
software Minitab. Seguindo a metodo-
logia, foi elaborado e validado o projeto 
com as áreas de produção e financeira, 
considerando as premissas de não re-
duzir volume de produção e interferir na 
qualidade final do produto.

O trabalho foi dividido em cinco fases 
também conhecidas pela sigla DMAIC: 
Define (Definir); Measure (Medir); Analy-
se (Analisar); Improve (Melhorar) e Con-
trol (Controlar). Será apresentado abaixo 
um resumo das etapas para evidenciar de 
modo simplificado a evolução do projeto 
de Aumento do Intervalo entre as Substi-
tuições das Telas.

Para o desenvolvimento do projeto, foi 
formada uma equipe multidisciplinar, 
envolvendo colaboradores da produção, 
manutenção e suprimentos, treinados 
na metodologia Seis Sigma, orientados 
pelo master black belt interno. Após a 
formação da equipe iniciou-se a fase de 
Brainstorming e elaboração do memorial 
de cálculo com base nos documentos 
oficiais da empresa, ou seja, a base de 
dados utilizada é altamente confiável, por 
ser auditável anualmente por auditoria 
contábil externa, o que facilita a valida-
ção do departamento financeiro durante 
o acompanhamento mensal do projeto. O 
resultado do brainstorming foi organizado 
e priorizado.

Após o levantamento e priorização das 
principais causas que poderiam estar 
afetando o processo referente ao baixo 
tempo de vida útil das telas do sistema 

Troca de telas passou de 29 para 52 dias
Uso da metodologia Seis Sigma proporcionou redução de 110 horas  

de paradas do processo para manutenção

de peneiramento das usinas de benefi-
ciamento, realizou-se um filtro das ações 
“ver e agir” que não necessitavam de aná-
lise estatística e das principais entradas a 
serem “analisadas”. Dentro das principais 
ações “ver e agir” pode-se citar: ajuste 
dos quadros de telas e nivelamento do 
prato de distribuição de carga de alimen-
tação das peneiras giratórias; adequação 
no procedimento de inspeção de desgaste 
de telas e programação para a substitui-
ção dos quadros de telas durante as pa-
radas de manutenção preventiva da planta 
industrial.

Foram executadas análises estatísticas 
das demais causas prováveis do elevado 
impacto sobre o desgaste e substituição 
das telas com baixo tempo de utilização. 
Foi evidenciado durante estudo de cam-
po que em algumas aplicações como a 
de peneiramento, as telas estavam sen-
do substituídas não por desgaste e sim 
por apresentarem ruptura dos fios, que 
formam a trama das telas. Portanto foi 
avaliada a área de peneiramento e dis-
tribuição da tela sobre o quadro, o que 
permitiu a alteração do diâmetro do fio 
da tela sem alterar a malha, para manter a 
granulometria e produtividade do sistema 
de peneiramento.

Conforme Carta de Controle, evidencia-
-se que as ações implementadas no pro-
jeto tiveram impactos significativos no 
aumento da média do intervalo entre as 
substituições das telas do sistema de pe-

neiramento das usinas, elevando a média 
de 29 dias de utilização para 52 dias con-
tra 41 propostos no contrato do projeto.

Com base no memorial de cálculo ela-
borado para este projeto foi realizado 
acompanhamento mensal dos resultados 
obtidos junto ao departamento financeiro 
da empresa.

O trabalho realizado contribuiu para a 
redução dos custos de produção de fibra 
de amianto Crisotila, superando as metas 
propostas. O aumento entre as substi-
tuições das telas proporcionou também, 
redução de 110 horas de paradas do pro-
cesso para intervenção da manutenção 
melhor aproveitamento das telas do 2º 
deck, redução do esforço físico e melhor 
interface entre as áreas.

Antônio Josenil Moreira, 
coordenador de Processo
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Inspeção Preditiva de falha de lubrificação 
TR14D com ganho potencial de US$ 470.400
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Desenvolvido pelo engenheiro de pro-
dução da Vale, Alexis Adriano da Sil-
va, o trabalho “Otimização da perio-

dicidade de paradas de manutenção baseado 
nos resultados do estudo de confiabilidade 
das usinas de beneficiamento de Córrego 
do Feijão”, foi apresentado no VI Workshop 
de Redução de Custos na Mina e na Planta. 
Ele objetivou demonstrar a Engenharia de 
Confiabilidade como forma de redução dos 
custos de manutenção, aumento da dispo-
nibilidade e confiabilidade dos equipamen-
tos, melhor aproveitamento da mão-de-obra 
disponível e gerenciamento de informações 
relativas à gestão de manutenção.

No caso, as plantas de beneficiamento de 
minério apresentavam intervalo considerado 
inadequado entre paradas de manutenção, 
gerando exposição dos empregados a risco, 
custos de manutenção elevados e perda de 
disponibilidade da planta. O trabalho 
visa a analisar a confiabilidade através dos 
dados lançados no sistema oficial de para-
das da Vale, Gestão de Produção (GPROD), 
mirando à elaboração de um plano de ação 
completo, com intuito de aumentar os inter-
valos entre paradas de manutenção, através 
da melhoria da confiabilidade e previsibili-
dade de falha dos equipamentos.

Dentre as metas estabelecidas, destacam-
-se: calcular a confiabilidade dos equipa-
mentos; estabelecer estratégia de manu-
tenção distinta para cada componente que 
compõe o ativo completo; definir a frequ-
ência da estratégia de manutenção em con-
formidade com a criticidade do componente 
no processo produtivo; estabelecer nova 
frequência entre paradas de manutenção 
das usinas, com foco para intervalos de 21 
dias; reduzir exposição dos colaboradores a 
riscos de segurança; demonstrar os ganhos 
com a nova metodologia.

O software utilizado é o ReliaSoft (Weibull 
++, versão 8) adquirido pela Vale, para pos-
sibilitar a análise confiabilística dos equi-
pamentos das usinas. Com o objetivo de 
avaliar a vida útil dos componentes, estabe-
lecendo o tempo ótimo de troca, comparar 
performances, determinar o valor da confia-
bilidade dos equipamentos e desenvolver 
modificações na estratégia da manutenção.

Estudo de confiabilidade reduz tempo  
de paradas de manutenção nas plantas

Trabalho minimizou variabilidade e consolidou tendência na melhora da disponibilidade física

Com a obtenção e apresentação dos da-
dos, elaboração da estratégia de manuten-
ção pela criticidade dos componentes que 
compõem os equipamentos e estudo dos 
modos de falha, será possível a elaboração 
do plano de ação com intuito de modificar a 
frequência do intervalo de paradas de ma-
nutenção.

Com a implementação das ações do plano 
de ação e através dos cálculos de confiabili-
dade, estabeleceu-se como frequência ideal 
entre paradas de manutenção para as plan-
tas da seguinte forma: IBR intervalo de 21 

dias, ITM intervalo de 21 dias, ITMS interva-
lo de 21 dias e ITM-IV intervalo de 10 dias. 
Portanto, aumento considerável ao plano 
anterior, conforme tabela 73 comparativa. 
Os dados mostraram-se consistentes para 
o intervalo adotado neste projeto, sendo 
considerado conservador para estudos pos-
teriores e novas interferências no processo 
e metodologia de trabalho adotada após im-
plementação do projeto.

Com a adoção do novo intervalo entre 
paradas de manutenção, os dados de ma-
nutenção apresentaram evolução em indi-
cadores importantes como disponibilidade, 
número do efetivo de manutenção e produ-
tividade.

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

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

Alexis Adriano da Silva, 
engenheiro de Produção
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Rota de Inspeção Visual e Instrumentada 
(RIM) – Falha de lubrificação TR2B com 
ganho pontecial US$ 470,400
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Razão de Carga X Taxa de Alimentação da Usina (Base Seca) sem as pilhas 1699 e 1706

A avaliação global do sistema pro-
dutivo pode resultar em melhorias 
de custo, produtividade e quali-

dade do produto, que dificilmente seriam 
alcançadas caso o sistema fosse exami-
nado com uma visão fragmentada dos 
processos. No trabalho “Otimização da 
Moagem com Aumento da Razão de Car-
ga dos Desmontes de Rochas, Mina Ca-
talão”, desenvolvido pelo engenheiro de 
Minas, da Vale Fertilizantes, Raphael de 
Sousa Nepomuceno, e apresentado no VI 
Workshop de Redução de Custos na Mina 
e na Planta, são expostos os resultados 
obtidos na moagem após o aumento da 
razão de carga e otimização dos desmon-
tes de rocha .

O estudo tem como objetivo avaliar os 
parâmetros de desmonte de rochas por 
explosivos, a fim de adequar a granulo-
metria do Run Of Mine (R.O.M.), garan-
tindo maior eficiência de operação para o 
sistema de moagem.

Desde a entrada em operação da frente de 
lavra de Lagoa Seca, em janeiro de 2011, o 
Complexo Mineroquímico de Catalão vem 
enfrentando dificuldades com a dureza e 
compacidade desse minério. O minério da 
Lagoa Seca apresenta um Work Index (WI) 
em torno de 14 kW/st, o que representa um 
incremento de 56 % em relação ao miné-
rio que vinha sendo lavrado nas frentes de 
lavra 1 e 4. As instalações industriais do 
complexo foram projetadas, inicialmente, 
para trabalhar com um WI de 7,0 kW/st, 
porém, em 1998, com a implementação da 
remoagem na usina, o WI instalado passou 
para 9,0 kW/st.

A distribuição granulométrica do Run Of 
Mine tem impacto significativo sobre o 
desempenho dos processos de britagem 
e moagem. O objetivo foi produzir uma 
distribuição de tamanho no ROM que ma-
ximize a produtividade e a eficiência da 
cominuição nas operações subsequentes.

O trabalho se embasou na metodologia 
do PDCA, de maneira a ser possível para 
cada teste de desmonte realizado avaliar os 
impactos nas operações de moagem, for-
necendo embasamento para que seja defi-
nida a melhor opção de detonação, garan-

Aumento da razão de carga no desmonte  
de rocha otimiza moagem 
Medida otimizou tratamento de rocha fosfática mais dura

tindo a excelência e eficiência da moagem.
Foram realizados 20 testes de desmonte 

para balizar e consolidar todos os dados 
obtidos e facilitar as análises e compa-
rações de eficiência na usina. Foi feito 
um diagnóstico da influência de cada 
desmonte por pilha de homogeneização, 
considerando a massa de minério total, 
de minério semi-compacto (definido por 
mapeamento geológico), do total detona-
do, e razão de carga média por avanço. 

Pode-se afirmar que o aumento da razão 
de carga de desmonte de rochas contribuiu 
diretamente na eficiência e produtividade 
da moagem e, consequentemente, da usi-
na. Fazendo uma análise simples e direta 
dos dados, verificou-se que a taxa de ali-
mentação da usina (base seca) aumentou 
de 570 t/h para 620 t/h, um incremento de 
50 t/h, o que corresponde a 8,7 %.

O desmonte de rochas por explosivos 
dentro da cadeia produtiva da mineração 
possui grande influência nas etapas sub-
sequentes - britagem e moagem – e, por 
isso, deve haver estudos constantes no 
intuito de otimizá-lo.

Deve-se avaliar se o aumento excessi-
vo na razão de carga dos explosivos não 
afetou negativamente o resultado na mo-
agem e, consequentemente, os demais 
processos da usina de beneficiamento, 
pois, conforme observado nas últimas 

Raphael de Sousa Nepomuceno, 
engenheiro de Minas
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pilhas onde a razão de carga foram mais 
altas (acima de 800 g/m³), não houve uma 
boa correlação dos resultados na planta.

Com o aumento da razão de carga nos 
desmonte de rochas, foi possível aumen-
tar a taxa de alimentação da usina, que por 
si só já seria um ponto de melhoria e su-
cesso desse estudo, mas além disso, foi 
possível reduzir o teor de P2O5 no rejeito e 
aumentar a recuperação na flotação con-
vencional, e ainda diminuir a granulome-
tria do produto da moagem. A partir desse 
ponto, é fundamental uma análise mais 
detalhada de custo-benefício, incluindo 
todas as demais variáveis de processos.
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Dados operacionais e de pesquisa 
mineral da Anglo American mos-
traram a presença constante do 

mineral pirocloro com teores médios de 
alimentação do processo de concentração 
de apatita em 0,28 % de Nb2O5. Durante 
as etapas de concentração de apatita, o 
pirocloro sofre enriquecimento, principal-
mente no rejeito da flotação, onde chega a 
duplicar o teor inicial. 

Para recuperar esse nióbio contido no 
rejeito de concentração de apatita, foi 
construída uma planta de concentração 
(planta Tailings) com etapas de classifi-
cação, moagem, deslamagem, flotação de 
sílica, separação magnética, flotação de 
nióbio e transporte de concentrado por 
tubulação até a planta de lixiviação. 

O projeto “Recuperação de nióbio con-
tido no under flow do ciclone primeira 
classificação da planta Tailings” foi de-
senvolvido pelo gerente de Operações de 
Nióbio, Joselito Dásio da Silva; pelos co-
ordenadores de Produção, Pauliano Cruz 
e Daniel Gonçalves; e pelo engenheiro de 
Processos, Kleber Macedo; juntamente ao 
Grupo de Melhoria NbUSTER. 

Apresentado no VI Workshop de Redu-
ção de Custos por Joselito Dásio da Silva, 
ele utiliza a metodologia PDCA para iden-
tificar as oportunidades de melhoria, agir 
e controlar os resultados. 

A planta Tailings entrou em operação 

Projeto recupera underflow dos ciclones
Em fase de comissionamento, projeto passa por ajustes operacionais e de manutenção

em agosto de 2008 e representa 35 % da 
produção de nióbio da Anglo American 
Nióbio Brasil. A partir de 2011, foi imple-
mentado um sistema de controle de pro-
cesso avançado com uso de inteligência 
artificial que otimiza a produção. 

O capital investido para o projeto foi de 
US$ 32,3 milhões e o NPV10 projetado e 
TIR foram, respectivamente, US$ 47 mi-
lhões e 32 %. 

O rejeito gerado pelas plantas é subme-
tido a uma classificação prévia por hidro-
ciclones, onde a fração fina (< 150 #) é 
beneficiada na planta Tailings para obten-
ção de concentrado de Nb2O5. Devido à 
baixa eficiência desse tipo de equipamen-
to, 30 % da fração fina são perdidas no 
underflow (UF) do hidrociclone e descar-
tados na barragem de rejeitos. 

O projeto se baseou na construção de 
uma planta (anexa à atual) de separação 
magnética e dois estágios de peneira-
mento de alta frequência, um com corte 
em 100# e outro com corte em 150#, 
para recuperação dos finos presentes no 
UF dos ciclones. O projeto foi aprovado 
no final de 2012, a construção iniciou 
em março de 2013 e a planta entrou em 
operação em outubro de 2013. A produ-
ção da planta Tailings foi acrescida em 21 
%, o ebitda do negócio nióbio em 13 % 
e payback de dez meses. Ao todo, foram 
investidos US$ 6 milhões. 

Para o estudo de viabilidade, fez-se 
necessário, dentre outras coisas, análise 
das características do under flow do ci-
clone da classificação primária em termos 
de conteúdo da substância útil, no caso 
o nióbio, conteúdo dos contaminantes, 
principalmente sílica e da distribuição 
granulométrica, uma vez que esta distri-
buição é um dos fatores determinantes 
para etapas posteriores de concentração 
(flotação). 

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

O incremento de produção esperado 
no projeto era de 21 % e, do início da 
operação até agora, já superou a meta e 
está em 40 %, comparando alimentação 
de mesmo teor de nióbio e mesma massa 
alimentada no processo. Projetado esse 
acréscimo para cálculo dos custos, foi 
obtida uma redução de 29 % no custo 
unitário da planta. 

Outro benefício do projeto é que ele 
está sendo encarado como exemplo de 
renovação tecnológica em classificação 
de minérios para aplicação na planta Boa 
Vista, que processa minério da mina de 
mesmo nome e em outras plantas do gru-
po Anglo American.

Joselito Dásio da Silva, gerente de 
Operações de Nióbio
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Melhoria superou meta e incremento 
de produção está em 40 %
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O ciclo de um caminhão é compos-
to pelas seguintes etapas: des-
locamento vazio, carregamento, 

deslocamento cheio e basculamento. Os 
caminhões utilizam quantias significativas 
de óleo diesel, que é uma fonte de energia 
essencial para a indústria de mineração. A 
compreensão da eficiência energética de 
um caminhão não deve ser limitada à aná-
lise de parâmetros específicos do equipa-
mento, sendo assim, as empresas de mi-
neração podem encontrar benefícios mais 
expressivos expandindo o diagnóstico de 
dados, incluindo outros fatores que afetam 
o consumo energético utilizado em toda a 
frota, entre eles: o sistema de tração dos 
equipamentos, gradiente de elevação das 
estradas e o perfil de transporte.

Levando em conta a operação na mina de 
ferro de Casa de Pedra, da Companhia Side-
rúrgica Nacional (CSN), que utiliza o siste-
ma convencional de transporte de minério e 
estéril através de caminhões fora de estrada, 
foi feito o estudo “Análise comparativa das 
frotas de transporte pesado (eletro-diesel X 
mecânicos)”, apresentado por Walter Sch-
midt Felsch Junior, engenheiro de Desen-
volvimento Sênior, da CSN, no VI Workshop 
de Redução de Custos na Mina e na Planta.

Nele foi desenvolvida uma metodologia 
analítica para investigar o uso de energia 
nas operações de transporte. Esse método 
emprega as características da rota, aliada 
aos sistemas de tração dos caminhões 
(mecânico ou diesel-elétrico),  para realizar 
análises comparativas do uso da energia. 

Considerando as várias alternativas para 
transporte na mina, o objetivo principal 
foi comparar o desempenho dos cami-
nhões nas duas rotas principais utilizadas 
na mina, que representam cerca de 68 
% das viagens realizadas. Os parâme-
tros utilizados foram o consumo de óleo 
diesel, produtividade efetiva e tempos 
de ciclo operacionais, indicadores a se-
rem comparados nos perfis de operação 
de transporte de material na ascendente, 
com deslocamento vazio na descendente, 
e transporte de material na descendente, 
com deslocamento vazio na ascendente.

Estudo sobre caminhões mecânicos  
e diesel-elétricos revela eficiência de cada tipo

Casa de Pedra desenvolveu metodologia analítica para investigar  
o desempenho dos caminhões em diferentes percursos

Em Casa de Pedra, são utilizados dois 
tipos de frotas de equipamentos de trans-
porte: a frota com sistema de tração me-
cânico (20 equipamentos) e com sistema 
de tração diesel-elétrico (13 equipamen-
tos). Basicamente, as rotas de transporte 
são definidas como: transporte de mate-
rial para uma cota inferior com desloca-
mento vazio na ascendente; e transporte 
de material para uma cota superior com 
deslocamento vazio na descendente. 

Nesse estudo, vários testes foram realiza-
dos para verificar a tendência de cada uma 
das frotas nas rotas disponíveis. Através 
deles, foi possível identificar as diferenças, 
as vantagens e desvantagens de cada mo-
delo de transporte nos perfis analisados.

Vários fatores podem influenciar a intensi-
dade energética mensurada, e mais especifi-

camente, o desempenho dos equipamentos 
de transporte, através dos diferentes perfis 
operacionais verificados: dureza da rocha e 
fragmentação; densidade do material a ser 
escavado e transportado; carga desmontada 
por explosivos ou corte de material utilizando 
tratores de esteira; seleção de frota, incluindo o 
tamanho dos equipamentos em uso na mina. 

Como exemplo, um menor número de 
equipamentos maiores pode resultar em 
maior produtividade e eficiência energéti-
ca; planejamento de mina integrado com a 
eficiência energética, incluindo otimização 
da rampa dos acessos e pontos de bascula-
mento; medidas de eficiência energética que 
incluem um conjunto de melhorias, como o 
treinamento dos operadores em melhores 
praticas na operação dos equipamentos, 
automação de plantas de iluminação e mini-
mização do tempo ocioso do operador. 

De acordo com os testes específicos realiza-
dos na mina, foi concluído que a frota que utiliza 
sistema de tração mecânico é mais produtiva 
e consome menos combustível transportan-
do material para uma cota inferior, ou seja, se 
deslocando carregado em perfil descendente; a 
frota que utiliza sistema de tração diesel-elétrico 
é mais econômica e produtiva transportando 
material para uma cota superior, ou seja, se des-
locando carregado em perfil ascendente. 

Além de redução de consumo de com-
bustível e aumento da produtividade efetiva 
de transporte, deve ser enfatizado o ganho 
ambiental. Nos três meses de testes foram 
economizados 134.769 l de combustível. 

Walter Schmidt Felsch Junior, 
engenheiro de Desenvolvimento Sênior
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Sucata Conserto Reforma

Oitava maior exportadora de 
minério de ferro do Brasil e a 
segunda maior empresa forne-

cedora de pelotas de ferro no mercado 
transoceânico, a Samarco mantém em 
sua frota de produção da mina quatro 
caminhões Cat 789B, com capacidade 
média de 177 t e oito Cat 785C, com 
capacidade média de 150 t, quatro car-
regadeiras Cat 992G, três carregadeiras 
Cat 993K, duas carregadeiras Cat 994, 
três escavadeiras RH90, cinco tratores 
Cat D11R, quatro tratores Cat D10T, três 
motoniveladoras Cat 16M e duas perfu-
ratrizes Atlas Copco.

Visto a quantidade de material rodante 
necessário para a operação, o trabalho 
“Projeto de redução de custo operacionais 
com pneus na mineração”, apresentado 
no VI Workshop de Redução de Custos na 
Mina e na Planta, de autoria do engenhei-
ro de Mineração, Heitor Lobo Coutinho, 

Medidas reduzem gastos com pneus
Sucateamento provocado por falhas operacionais das máquinas caiu 50,6%

teve a meta de reduzir o número de pneus 
com perda prematura com sucateamento 
na mina em 20,8 %, passando de 1,58 
para 1,25 a partir de setembro de 2013 
e com ganho financeiro esperado de R$ 
320.735,46 em 12 meses.

Com a aplicação da filosofia Lean Seis 
Sigma, a Samarco focou três pontos prin-
cipais: redução de custo direto; amorti-
zação do impacto ambiental através da 
redução de consumo de pneus; e, por 
fim, aumento da segurança na mina ao se 
evitar acidentes como consequência de 
estouro de pneus. 

Diante do objetivo geral do projeto, a 
frota de equipamentos na qual foi mirada 
o trabalho é composta por doze cami-
nhões, nove carregadeiras e duas moto-
niveladoras, compondo um total de 23 
equipamentos em estudo.

Na análise do histórico dos dados, per-
cebe-se que o custo com pneus na mine-
ração representa uma parte significativa 
com 18 % do gasto operacional com ma-
teriais e que o destino deles em caso de 
perdas prematuras por falha é em 70 % 
das vezes virar sucata, ou seja, ocorrendo 
a necessidade de aquisição e substituição 
por um novo. 

As ações tomadas para reduzir os 
problemas foram: limpeza e retirada de 
blocos devido ao acumulo na piscina 
do hopper de caminhões; alargamento 
visto a largura inadequada para limpe-
za de blocos nos carregadores simples 
com carregadeiras; colocação de abas 
laterais para evitar corte nos pneus das 
carregadeiras; melhoria das condições 

de pista, retirando blocos, borrachu-
dos e melhorando inclinação.; otimi-
zação da organização e estoque dos 
pneus no pátio; aumento da utilização 
das motoniveladoras para melhorar e 
manter os acessos em boas condições; 
colocação de monitor de temperatura e 
sensor de pressão on-line nos pneus 
da frota de carregadeiras 993K para 
evitar superaquecimento; melhoria da 
visibilidade dos operadores com tro-
ca por lâmpadas mais eficientes nos 
equipamentos.

Além disso, conta o engenheiro respon-
sável pelo trabalho, medidas de monitora-
mento online dos pneus foram aplicadas. 
“Instalamos o sensor de temperatura Tire 
Pressure Monitoring System (TPMS), da 
Schrader, aprimorando a o controle dos 
rodantes”, diz

Após essas ações, foi iniciada a etapa 
de verificação dos resultados através da 
coleta de novos dados. As causas raízes 
dos problemas prioritários identificados 
permitiram a geração de soluções con-
cretas para a resolução do problema. 
Houve a redução do número de pneus 
perdidos para sucateamento devido fa-
lhas operacionais para 0,78 pneus/mês, 
o que representa uma queda de 50,6%, 
superando a meta proposta de 20,8%. 
Foram gerados ganhos financeiros es-
timados em R$ 1.230.756 ao longo de 
doze meses, além dos ganhos não finan-
ceiros de redução do impacto ambiental, 
aumento da segurança nas operações da 
mina e aumento da disponibilidade física 
da frota.

Heitor Lobo Coutinho, engenheiro 
de Mineração
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Na busca pelo aumento da produ-
ção e redução dos custos opera-
cionais, a equipe de operações 

da Mineração Fazenda Brasileiro desen-
volveu o estudo “Aumento da produção e 
redução dos custos no desenvolvimento 
de mina por meio da utilização da meto-
dologia Teoria das Restrições” de autoria 
dos engenheiros Thiago Campos Borges, 
Diego Freitas de Oliveira, Nilton Carlos da 
Costa e Carlos Vinícius Gonçalves Ribei-
ro, juntamente com o supervisor de mina 
Francisco Edilson Pereira Fernandes. 
O trabalho técnico-gerencial, focado no 
desenvolvimento de mina e apresentado 
no VI Workshop de Redução de Custos 
na Mina e na Planta pelo gerente de mina 
Diego Freitas de Oliveira, teve o objetivo 
de identificar gargalos e restrições ope-
racionais para aumentar a capacidade 
produtiva e diminuir o custo específico da 
operação. 

A meta era de alcançar um aumento de 
15,2 % na produção e redução de 13,3 % 
no custo específico do desenvolvimento 
de mina, totalizando uma economia de R$ 
1.844.661 na despesa anual.

Com a utilização de metodologias co-
nhecidas, como a Teoria das Restrições 
(TOC) e PDCA, além de ferramentas - 
como Pareto, Brainstorm, Diagrama de 
Causa e Efeito, Controle Por Operador, 
entre outras - foi possível reconhecer, 
mensurar e controlar todas as etapas da 
operação, viabilizando a identificação, 
eliminação e/ou redução das principais 
causas de perdas na produção, além de 
aumento dos custos.

Utilizando os dados obtidos por meio 
de planilhas diárias dos equipamentos, 
com os devidos tratamentos destes da-
dos, foram criados gráficos de Pareto 
para visualização das principais causas 
de parada das frotas envolvidas no ciclo 
operacional do desenvolvimento. Após 
levantamentos e tratamento das infor-
mações, constatou-se que a principal 
restrição e fonte de perdas na produção 
estavam na frota de jumbos, na qual fo-
ram identificadas as principais causas 
que geravam um baixo fator de utiliza-

Gargalos e restrições operacionais eliminados 
melhoram capacidade produtiva

Ações se concentraram na frota de jumbos e treinamento dos operadores

ção dos equipamentos: 23,4% na média 
mensal em 2012. 

Com a quantificação, identificação e 
priorização das causas de parada dos 
equipamentos de perfuração horizontal, 
foi possível traçar um plano de ação para 
reduzir e/ou eliminar as causas de per-
das na frota de jumbos. Os resultados 
da identificação e eliminação/redução 
gerou um aumento de 53 % no fator de 
utilização médio de 2013, em relação a 
2012. 

O nível de qualificação e a experiência 

dos operadores são fatores de peso na 
produtividade. Com o objetivo de identi-
ficar a produtividade individual dos ope-
radores para traçar planos de capacitação 
visando à melhoria no desempenho dos 
operadores com menor produtividade, fo-
ram implementados controles de perfor-
mance por operadores e turmas.

Com a identificação das equipes e pro-
fissionais mais produtivos, foram toma-
das ações para diminuir a discrepância, 
tomando a performance dos operadores e 
da turma mais produtiva como referência 
a ser alcançada.

A identificação e redução das causas de 
perdas operacionais em todas as etapas 
que compõem o ciclo operacional do de-
senvolvimento de mina resultaram em ga-
nhos diretos na produção média mensal 
(m/mês) em 15,2 %, e redução no custo 
específico (US$/m) em 13,3 %.  

A redução no custo específico é con-
sequência do aumento do denominador 
(m), por meio da ampliação da produção 
juntamente com a diminuição do numera-
dor (US$), para uma melhoria em todas 
as etapas do processo. Dessa forma, é 
possível evitar perdas e aumentar a pro-
dutividade. Com isso, a diminuição total 
no custo do desenvolvimento de mina foi 
de R$ 1.844.661, em 2013. 
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Trabalho gerou um aumento de 53 
% no fator de utilização médio de 

2013, em relação a 2012
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Sondagem de Superfície e Subsolo
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Software melhora mapeamento e 
auxilia no planejamento da mina

A Samarco, empresa de mineração de 
capital fechado controlada em partes 
iguais pela BHP Billiton Brasil e Vale, 
e produtora de pelotas de minério de 
ferro com capacidade nominal produti-
va de 22,25 milhões t/ano, possui dois 
concentradores instalados na unidade de 
Germano, nas cidades de Mariana (MG) 
e Ouro Preto (MG), três usinas de pelo-
tização na unidade de Ubu, em Anchieta 
(ES). As duas unidades industriais são 
interligadas por dois minerodutos, com 
quase 400 km de extensão cada, que 
transportam a polpa de minério de ferro 
entre os estados e passam por 25 mu-
nicípios. 

Nesse mineroduto, mais precisamente 
no mineroduto 2, em Matipó (MG), onde 
a Samarco possui uma estação de bom-
bas, a equipe de manutenção contratou 
os serviços da FGF Engenharia para es-

Troca de conexão em mineroduto reduz perdas produtivas
Samarco iniciou mudança em 2009 e hoje não enfrente mais problemas de vazamento no trecho do mineroduto

tudar os esforços aplicados a uma conexão 
chamada “Y”, a qual é utilizada no final do 
processo na estação de bombeamento.

Ao longo das tubulações e conexões des-
se processo, ocorre o fenômeno de fadiga, 
ocasionando o surgimento de trincas e, 
consequentemente, o vazamento de polpa 
de minério. A fragilidade dessa conexão já 
chegou a gerar paradas no sistema produ-
tivo.

O projeto se iniciou em 2009 com a re-
alização do estudo sobre o mecanismo de 
fadiga utilizando a metodologia de elemen-
tos finitos na peça. Após as medições, foi 
entregue um relatório com sugestões para 
a mitigar o problema, assim, os engenhei-
ros de manutenção da Samarco puderam 
optar pela substituição da conexão Y por 
uma outra mais robusta, do tipo cruzeta, a 
qual foi instalada em 2011.

Segundo a mineradora, com a substi-

tuição da conexão Y pela cruzeta, não 
houve mais ocorrências de vazamento 
de polpa ou de parada geral de toda a 
estação de bombeamento, trabalhando 
sem falhas até hoje.

Ao todo, a equipe de manutenção para 
todo o mineroduto é composta por 88 
funcionários. O projeto envolveu o gru-
po de manutenção do mineroduto do site 
de Matipó, que possui 33 pessoas, entre 
eles engenheiros, técnicos, mecânicos, 
e soldadores.

A Samarco acrescenta que, atualmente, 
devido ao tempo de vida útil das cone-
xões do antigo mineroduto – inaugurado 
em 1977 -, foi encomendado um estudo 
para se substituir algumas outras cone-
xões que vem apresentando sinais de 
falha semelhante ao Y (projeto mencio-
nado) e que também podem vir a gerar 
paradas no sistema de bombeamento. 

O trabalho “Modelagem geológi-
ca 3D a partir de mapeamento 
geológico através de fotografias 

georeferenciadas obtidas por scanner a 
laser com uso do l-site”, foi apresentado 
por Guilherme Alves Vanzela, Coordena-
dor de Geologia Qualidade de Mina, da 
Votorantim Metais Níquel – Unidade Ni-
quelândia. 

O depósito de níquel laterítico de Ni-
quelândia (GO) possui características 
que contemplam complexidade geoló-
gica, lavra seletiva e variabilidade geo-
química. A metodologia consistiu no 
levantamento topográfico, fotografias 
georeferenciadas, digitalização dos limi-
tes e amostragem. Dessa maneira, a jun-
ção dos limites mapeados com os dados 
de sondagem resultou em um modelo 
mais assertivo. 

O projeto resultou na redução de tempo 
com mapeamento geológico e permitiu 
a segurança das equipes, redução das 
perdas operacionais, aumento da produ-
tividade da equipe de geologia, otimiza-

Modelagem geológica 3D gera redução de custos 
Mapeamento geológico e dados de sondagem resultaram em modelo mais assertivo

ção dos recursos, menor diluição e maior 
reconciliação.  

O equipamento já era utilizado para le-
vantamento topográfico e agora é utiliza-
do na geologia, com isso, houve ganho 
na qualidade do trabalho. A aderência do 
plano de lavra subiu de 70% para 90%, 
já na reconciliação de massa de minério, 
a porcentagem passou de 75/80 % para 
90/95%. O equipamento faz um mapea-
mento mais preciso (em mm) do que o 
geólogo faria a olho nu.
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Guilherme Alves Vanzela, coordenador de 
Geologia Qualidade de Mina

Fo
to

: R
on

al
do

 G
ui

m
ar

ãe
s

Junho 2014 | 39www.revistaminerios.com.br

G
eo

lo
g

ia



Fo
to

: D
N

PMApesar da inconstância e volatilidade 
do mercado da mineração no mun-
do e no Brasil, inclusive devido às 

pendências em relação ao Novo Marco Re-
gulatório, tanto o DNPM em Minas Gerais 
quanto em São Paulo mantêm um ritmo 
crescente de alvarás de pesquisa por ano, 
como explica o engenheiro de minas Ri-
cardo de Oliveira Moraes, superintendente 
do DNPM no Estado de São Paulo. 

“De 2011 a 2013 temos liberado uma 
média de 1.000 alvarás de pesquisa por 
ano, bem acima da média dos nove anos 
anteriores, de 2002 a 2010, que era de 
660. Quanto às Portarias de Lavra, es-
tamos na média anual de 50 novas con-
cessões e em 2013 foram outorgados em 
São Paulo 69 registros de licença e um de 
extração”, diz.

Contudo, conta o superintendente, esse 
número poderia ser bem maior se não 
fossem as restrições de ordem orçamen-

DNPM sustenta volume de 
liberação com quadro reduzido

Burocracia ainda demora 8 anos para se começar a extrair areia de jazida

Por Vinícius Costa

tária e de recursos humanos do DNPM. 
“Nosso grande problema é o contingente 
reduzido trabalhando no órgão, são ape-
nas dez técnicos para todas as áreas e são 
28 mil processos analisados no momen-
to, sendo que a cada ano chegam de 1000 
a 1500 processos. De 1984 até 2006, o 
DNPM não teve nenhum concurso públi-
co para abertura de vagas e, além disso, 
os funcionários foram saindo sem serem 
repostos. No período de 2006 até 2010 ti-
vemos novos concursos, mas metade dos 
aprovados acabou migrando para o setor 
privado”, explica.

Segundo ele, para o volume de trabalhos 
recebidos para análise, o DNPM em São 
Paulo teria que ter de 50 a 60 técnicos de 
áreas finalística e mais de 20 a 30 de apoio. 
“Lutar contra o excesso de burocracia é 
uma necessidade, não é possível que ain-
da se leve em média 8 anos para começar 
a extrair areia, por exemplo, por isso preci-

Celso Luiz Garcia 
Superintendente DNPM/MG

samos aumentar a sinergia entre os órgãos 
federais e estatais”, desabafa.

Em levantamento realizado em julho de 
2013 pelo DNPM paulista para fins de 

Extração de areia da Itaquareia 
Indústria Extrativa de Minérios
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confecção do Mapa da Produção Mineral 
do Estado de São Paulo 2013, trabalho 
desenvolvido com a Subsecretaria de Mi-
neração do estado de São Paulo e o Ins-
tituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
chegou-se aos seguintes números de 
minas, distribuídas pelos tipos de títulos 
autorizativos presentes no território esta-
dual (data-base de 28/06/2013): conces-
sões de lavra (1638); registros de licença 
(706); registros de extração (8); e total de 
habilitações (2.352).

Em termos da distribuição das subs-
tâncias pelos títulos de lavra: 44 % são 
referentes a areia para construção civil e 
saibro; 19 % argilas de vários tipos; 11 
% dos títulos são para rochas britadas e 
cascalho (granitos, gnaisses, basaltos e 
outras rochas usadas para brita); 10 % 
de água mineral; 7 % calcário e dolomito, 
usados para cimento, corretivo de solo e 
indústria; e o restante, 8 % distribuído 
entre areia industrial, filito, rochas orna-
mentais, caulim, bauxita, feldspato, quart-
zito, turfa e fosfato.

Ressalva-se que distribuição é im-
portante ficar claro que os números são 
aproximados, pois se referem à substân-
cia principal do título, sendo que muitos 
desses minérios têm autorização para 
mais de uma substância. 

Sobre o número de RALs (Relatórios 
Anuais de Lavra) o estado recebeu, como 
eles são declarados por empresa e esta 
pode declarar os processos de todas as 
Unidade Federativas conjuntamente, não 
se tem números restritos a cada estado. 
Assim, o que se pode verificar é quantos 
RALs contêm pelo menos um processo 
no estado de São Paulo, sendo assim, em 
2013 com dados referentes ao ano-base 
de 2012, foram 1.307 RALs.

No caso de Minas Gerais, o órgão infor-
ma que somente em 2013 foram publica-
dos 2.583 alvarás e 20 portarias, sendo 
que de janeiro a fevereiro de 2014 já são 
176 e 3, consecutivamente, além disso, 
foram 1.625 RALs recebidos. Em 2014, 
até 20 de março, foram apresentados 
1.247 RALs.

Celso Luiz Garcia, Superintendente do 
DNPM no Estado de Minas Gerais, afirma 
que no ano passado, o estado continuou 
sendo importantíssimo para o setor nacio-
nal. “Minas foi o maior produtor de miné-
rio de ferro, ouro, zinco, fosfato, grafita e 
nióbio; o segundo maior produtor de bau-
xita e o terceiro maior produtor de níquel, 
além de considerável em quanto ao calcá-

rio, águas minerais, rochas ornamentais e 
agregados para construção civil”.

Em relação ao valor da produção mine-
ral, o estado representou cerca de 41 % 
do País. As exportações de bens mine-
rais em 2013 totalizaram US$ 19 bilhões, 
57,9 % da parcela nacional, e o saldo da 
balança mineral (exportações menos im-
portações) foi de US$ 17 bilhões, sendo 
que os principais itens da pauta de ex-
portações de bens minerais do estado 
foram: minério de ferro; ouro (em barras); 
nióbio (liga ferro-nióbio); silício; minério 
de manganês; bauxita; estanho; chumbo; 
e granito. Isso fez com que Minas Gerais 
ocupasse o primeiro lugar em arrecada-
ção da Compensação da Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem), com R$ 2,4 bilhões, o 
que representou 50,74 % da arrecadação 
total no ano.

Em relação às expectativas de cresci-
mento do setor mineral para os próximos 
anos, o estado tem perspectivas exce-
lentes, afirma o superintendente, com a 
implantação de diversos projetos, entre 
os quais destaca: Projeto Minas-Rio da 
Anglo American, em Conceição do Mato 
Dentro e Alvorada de Minas, com previ-
são de entrada em operação no segundo 
semestre de 2014 e uma produção anual 
de 26 milhões t de minério de ferro; pro-
jeto da Manabi de exploração de minério 
de ferro em Morro do Pilar e Santa Maria 
do Itabira, para produção de 30 milhões 
t/ano e obras iniciadas em abril/2014; 
expansão da mina do Andrade (minério 
de ferro) da ArcelorMital, em Bela Vista 
de Minas, ampliando a capacidade para 
3,5 milhões t/ano; expansão das minas 
da Mineração Usiminas em Itatiaiuçu e 
Mateus Leme para 25 milhões t /ano de 
ferro; expansão da produção de ouro na 
mina da Carpatian Gold em Riacho dos 
Machados e Projetos Lamego e Córrego 
do Sítio da Anglogold; ampliação da ca-
pacidade de produção de fosfato da Vale 
em Patrocínio e Serra do Salitre; e, por 
fim, exploração de Terras Raras em Araxá, 
da MbAC Fertilizantes.

O superintendente comenta ainda que a 
perspectiva de mudança na legislação mi-
nerária, com o Marco Regulatório do Setor 
Mineral, motivou desde 2011 morosidade 
no andamento dos processos minerários 
no intuito de se aguardar novas regras 
para uma eventual fase de transição. 
“Desse modo, processos já instruídos em 
consonância com a legislação mineral em 

vigor estão sendo revisados pelo MME e 
devolvidos ao DNPM para melhor instru-
ção. Além disso, o MME tem observado 
com olhos clínicos as licenças ambientais 
que instruem os processos com a finali-
dade de se promover a outorga das Porta-
rias de Lavra”, diz.

Tais licenças vem sendo questionadas 
na esfera técnica e jurídica no tocante a 
diferença existente entre a área da poligo-
nal a ser concedida na Portaria de Lavra 
e a área a ser impactada pelo empreen-
dimento minerário. As Autorizações Am-
bientais de Funcionamento (AAF) libera-
das pelo Estado de Minas Gerais sofrem 
o mesmo crivo da Consultoria Jurídica do 
MME, restringindo, dessa forma, a emis-
são de novos títulos minerários que este-
jam nessa situação.

Em relação ao número de concessões 
de lavra em atividade, o Sistema Cadas-
tro Mineiro do DNPM no momento conta 
com 2.112 processos ativos em fase de 
concessão de lavra em substâncias mi-
nerais variadas, refletindo a diversidade 
geológica do estado. As principais são: 
minerais metálicas (ferro, manganês, 
ouro, alumínio, chumbo, zinco, estanho, 
lítio, titânio, nióbio e níquel); rochas para 
revestimento (granito, mármore, ardó-
sia, quartzito, esteatito (pedra sabão); os 
minerais industriais (argilas plásticas e 
refratárias, calcário, dolomito, caulim, 
grafita, fosfato, feldspato); minerais para 
construção civil (areia e brita e argila ver-
melha); gemas e diamantes; e, por fim, 
águas minerais.

Para finalizar, Celso Luiz Garcia comen-
ta sobre as operações de agregados para 
construção civil, e explica que as estatís-
ticas no Brasil são muito deficientes em 
função da grande informalidade existente 
no setor. “Em 2013, o DNPM de Minas 
Gerais recebeu 714 RALs de areia e 578 
RALs de brita/cascalho (sendo que cada 
RAL corresponde a uma empresa). Devi-
do à informalidade no setor, os dados ob-
tidos por meio dos relatórios estão muito 
abaixo das quantidades efetivamente 
produzidas. De acordo com o Sumário 
Mineral do DNPM em 2012, a produção 
brasileira de areia é estimada em 368,9 
milhões t e a de brita, em 287 milhões t. 
A produção de Minas Gerais representou 
11,8 % do total nacional de areia e 12 % 
de brita. O valor estimado da produção de 
agregados em Minas Gerais representou 
cerca de 7,2 % do valor da produção mi-
neral do estado”, encerra.
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Com o objetivo de contribuir para a 
formação de cidadãos preparados 
para o desafio da sustentabilidade, 

a ArcelorMittal Mineração Serra Azul, em-
presa do grupo ArcelorMittal, implementou o 
Programa de Educação Ambiental (PEA) em 
Vieiras, povoado pertencente ao município 
de Itatiaiuçu (MG), próximo à sua unidade 
de exploração de minério de ferro. O progra-
ma foi coordenado pela direção pedagógica 
da Escola Municipal João Gomes Ferreira, 
localizada em Vieiras, e teve a participação 
dos alunos, professores e comunidade, além 
de funcionários da companhia e da empresa 
consultora Sociambiental Projetos.

As ações, que abrangeram atividades nos 
escopos de Biomas, Bacia Hidrográficas, So-
cieconomia, Patrimônios Natural, Artístico, 
Histórico e Cultural, Prevenção e Combate 
às Desigualdades Locais e Regionais e Tec-
nologia Ambiental, foram desenvolvidas na 
própria escola e tiveram resultados positivos, 
como uma melhor compreensão, por parte 
dos alunos, de temas ligados as questões so-
ciais, ambientais e culturais do seu entorno, 
assim como capacitação do corpo docente e 
integração da escola, comunidade e empresa. 

De acordo com a equipe técnica do progra-
ma, formada pelo geólogo Aparecido Giaco-
metto, gerente de Meio Ambiente e Geotecnia 
na ArcelorMittal Mineração Brasil, Inês No-
ronha, Diretora Técnica na Socioambiental 
Projetos, e Aline Moura, Analista Ambiental 
na ArcellorMittal Mineração, as ações foram 
implementadas no colégio em função da ins-
tituição ter o caráter social de dirigir o pro-
cesso educativo na sociedade. Segundo eles, 
a educação ambiental como um processo 
pedagógico, deve ser dinâmica, participa-
tiva, holística, para que consiga formar nos 
indivíduos e grupos humanos a consciência 
da necessidade de se alcançar uma relação 
homem-natureza correspondente a uma so-
ciedade sustentável.

O Programa de Educação Ambiental da 

Programa de educação 
ambiental atrai população  

de Itatiaiuçu (MG) 
Alunos, pais, professores e funcionários de escola do povoado de Vieiras  

puderam compreender melhor a importância da preservação do meio ambiente e da cultura local

ArcelorMittal compreende um trabalho con-
junto entre escola, comunidade e a empresa, 
mediante um processo pedagogicamente 
fundamentado e desenhado com um formato 
integral e participativo. Sendo assim, a me-
todologia aplicada neste PEA se baseou na 
Investigação Ação Participativa (IAP), que é 
um processo contínuo e organizado de co-
municação e discussão, entre os membros 
da comunidade sobre as ações que deverão 
ser tomadas a fim de identificar e resolver 
problemas relativos ao meio ambiente, à co-
munidade, à família, ao processo educativo e 
a todo e qualquer assunto considerado perti-
nente pelos participantes. 

Essa metodologia toma como ponto de par-
tida os problemas reais visando assegurar o 
aprendizado de conhecimentos, habilidades, 
valores e atitudes em prol do meio ambiente. 
Além disso, permite aos participantes segui-
rem os projetos de forma independente e arti-
culada em curto, médio ou longo prazo. 

Etapas do PEA
As três primeiras etapas do PEA foram rea-

lizadas exclusivamente com o intuito de diag-
nosticar e planejar o conteúdo do programa, 
procurando adequar suas ações e propostas 
à realidade e aos interesses da escola João 
Gomes Ferreira e da comunidade de Vieiras.

Em suma, o cronograma do PEA con-
templou uma atividade por mês na escola, 

e em alguns meses duas ou três atividades 
foram realizadas atendendo às demandas 
da comunidade. A boa notícia, foi que, logo 
no primeiro encontro, o corpo docente se 
mostrou extremamente motivado com os 
ideais propostos pelo programa, de forma a 
transformá-lo em um diferencial para a escola 
e a comunidade de Vieiras. 

Inicialmente, professores, membros da co-
munidade, funcionários da ArcelorMittal e a 
equipe da consultoria se reuniram para pla-
nejar conjuntamente o PEA, definindo assim 
quais as ações deveriam ser desenvolvidas 
no povoado. Também foram feitas palestras 
explicitando as etapas presentes no processo 
de Licenciamento Ambiental do empreendi-
mento da companhia, assim como acerca das 
responsabilidades ambientais; impactos ne-
gativos e positivos; medidas compensatórias 
e mitigadoras; entre outros. Este momento 
também foi marcado pela preparação para a 
oficina de musicalização dos alunos, onde 
foram ensinadas noções de ritmo, harmonia 
e canto. 

Após estas etapas, foi realizada a inaugura-
ção da oficina de musicalização das crianças. 
Durante a solenidade de abertura do espaço, 
músicos convidados discursaram a respeito 
das teorias musicais, composição dos instru-
mentos e a forma correta de utilizá-los. 

Após debate e votação em sala de aula, fi-
cou definido o nome para o programa - “Fru-
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tos de Vieiras: Congada Mirim”. Durante o 
quinto encontro, foi dada continuidade à ofi-
cina de musicalização das crianças, na qual 
foram apresentados dois novos conceitos 
musicais: arranjo e harmonia. Os estudantes 
participaram de uma ciranda com o intuito de 
aprimorar o movimento rítmico.

O sexto encontro inaugurou a oficina de 
materiais reciclados para a criação de porta-
-retratos, assim como deu início ao curso de 
capacitação para a equipe docente da escola, 
também aberto para professores de outras 
instituições da rede pública de ensino.

O sétimo encontro deu continuidade à ofi-
cina de musicalização das crianças. Foram 
também apresentadas as propostas dos 
alunos para a logomarca do programa - que 
posteriormente seria utilizada nas camisas e 
convites do projeto - assim como avaliações 
acerca do curso de capacitação dos profes-
sores e do trabalho realizado até o momento.

Paralelamente à oficina, acontecia a primei-
ra reunião de avaliação do curso de capacita-
ção de professores e do PEA como um todo. 
Nessa, estavam participando todo o corpo 
docente da escola, representantes da Arcelor-
Mittal, a equipe da Socioambiental Projetos e 
uma representante da comunidade de Vieiras. 
Assim como se sucedera com as crianças, o 
feedback por parte dos professores foi bas-
tante positivo.

Um dos resultados do programa foi a 
criação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos da Escola Municipal 
João Gomes Ferreira. Com a participação 
de responsáveis pela gestão de resíduos 
na ArcelorMittal, os alunos e professores 
levantaram alguns dados acerca da quan-
tidade de resíduos produzidos pela insti-
tuição semanalmente. Foi constatado que 
no município de Itatiaiuçu ainda não havia 
coleta seletiva, portanto a possibilidade de 
se implantarem coletores para cada tipo de 
material foi descartada. 

A partir das análises realizadas, a solução 
que mais se adequou à realidade da escola 
foi a implantação do sistema de separação 
entre materiais passíveis de reciclagem e 
orgânicos. Assim feito, os coletores foram 
dispostos na cozinha, salas de aula, pátio da 
escola e banheiros.

Outro resultado alcançado pelo Frutos de 
Vieiras foi a criação da Congada Mirim, pro-
jeto que busca através da música o despertar 
para reutilização de materiais, como latas, 
tecidos e lonas. As crianças além de aprende-
rem a tocar instrumentos também desenvol-
vem a coordenação rítmica e aprendem músi-
cas tradicionais da cultura popular brasileira.

Atividades
No eixo temático Biomas e Bacia Hidrográ-

fica, foram realizadas atividades de “Plantio 
de Mudas”, cujo objetivo foi incentivar os 
alunos a plantarem mudas e a apresentá-los 
às espécies da região, e “Dia Mundial do 
Meio Ambiente”, onde foi realizado um even-
to envolvendo toda a comunidade, contando 
com representantes da ArcelorMittal; pales-
tras com orientações pedagógicas acerca 
de como lidar com os impactos ambientais, 
sejam estes positivos ou negativos; e ativi-
dades recreativas de revitalização da fachada 
utilizando-se materiais recicláveis.

O eixo temático Patrimônios Natural, Ar-
tístico, Histórico e Cultural, contou com ati-
vidades musicais envolvendo professores e 
alunos da Escola da Congada Mirim de Viei-
ras, que se apresentaram no Dia Mundial do 
Meio Ambiente; na Festa Junina e no Show 
de Talentos. 

Por sua vez, o eixo temático Socioeconomia 
envolveu a implementação da “Brinquedote-
ca”, implantada na Escola Municipal João 
Gomes Ferreira para crianças de 4 a 12 anos, 
e “Capacitação da Escola”, a princípio voltada 
para o corpo docente do colégio de forma a 
aprimorar seu conhecimento e consequente-
mente melhorar a qualidade de ensino oferta-
do no colégio.

O último eixo temático, Prevenção e Com-
bate às Desigualdades Locais e Regionais e 
Tecnologia Ambiental, apresentou cursos de 
capacitação para a população local. Também 
foram executadas oficinas com materiais re-
cicláveis presentes no cotidiano dos morado-
res de Vieiras. Dentre as atividades propostas 
pela equipe de professores, destacam-se as 
flores em biscuit; arte com pneus, garrafas 
pet e jornais; e produção de sabonetes eco-
lógicos, ou seja, à base de produtos reutili-
zados, como óleo de cozinha. Os objetivos 
de tais ações foram promover a melhoria na 
qualidade de vida dos habitantes daquela re-
gião e ao mesmo tempo aproximar e estreitar 
as relações da comunidade com a escola.

Oficinas
Oferecidas aos pais e alunos, oficinas com-

plementaram o programa. Foram planejadas 
as seguintes etapas: 

-Alfabetização: oficinas voltadas para os 
professores trabalharem melhor o processo 
de alfabetização dos alunos de 1ª a 3ª série; 

-Inovação pedagógica: trabalho em con-
junto com os professores no sentido de apri-
morar as práticas de ensino das disciplinas 
matemática e português; 

- Educação Infantil: oficina voltada para pro-

fessores e alunos com o intuito de qualificar as 
atividades de cunhos lúdicos, como cantigas, 
musicalização e rodas de contos de estória; 

- Integração escola e família: que conta com 
a presença de pais, alunos e professores, 
com o intuito de debater as responsabilida-
des e experiências escolares.

Também foram realizadas oficinas direcio-
nadas exclusivamente para os alunos, como: 

- Projeto Livro: cujo objetivo é o de incenti-
var e criar o hábito de leitura na criança; 

- Prêmio de Boa Redação: de forma a pro-
mover no aluno o hábito da escrita; 

- Oficina de trabalhos manuais: voltada para 
que os estudantes despertem seu lado criati-
vo e expressem suas vontades, assim como 
desenvolvam o sentido de trabalho em equi-
pe, através de trabalhos artísticos em grupo.

Balanço positivo
Durante uns dos encontros foi solicitado 

aos estudantes que avaliassem as atividades 
realizadas pelo programa. De forma unânime, 
as dinâmicas foram bem aceitas e incorpo-
radas pelas crianças, sendo que, em alguns 
casos, destacou-se sua relevância na apren-
dizagem diária dos alunos.

A representante da comunidade e mãe de 
dois alunos matriculados no colégio relatou 
a diferença substancial notada no comporta-
mento dos filhos desde o início do programa, 
sobretudo em relação às suas motivações de 
se apresentarem no colégio.

“Antes não tinha nada e o PEA chegou; os 
nossos filhos aprenderam coisas importan-
tes. Eles chegam em casa felizes contando as 
novidades e os pais ficam felizes também”, 
relatou uma das mães. 

Tal relato foi corroborado pelos professo-
res, ao afirmarem que os alunos estavam 
visivelmente estimulados durante as aulas. A 
avaliação se deu a partir da aplicação de uma 
ficha com 14 critérios diferentes e pontuação 
variando de 0 a 10. A média obtida nos qua-
torze critérios foi de 8,3 pontos.

“Foi um projeto que fez crescer a interação 
entre escola e comunidade e contribuiu mui-
to com o ensino-aprendizagem. Nos ajudou 
muito, facilitando a compreensão dos edu-
candos principalmente no conteúdo Educa-
ção Ambiental. Por isso é que esse projeto 
não pode ter fim em 2013, tem que dar conti-
nuidade”, afirmou um dos docentes. 

Para os autores e equipe técnica, o progra-
ma proporcionou uma importante aproxima-
ção entre as famílias e a escola, além de au-
mentar o comprometimento da comunidade 
em relação às questões ambientais, sociais e 
culturais.
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A Associação Brasileira das Em-
presas de Serviços de Conser-
vação de Energia (Abesco) rea-

lizou uma pesquisa que constatou que 
a eficiência energética é mais barata 
que qualquer outra fonte de geração de 
energia, ao comparar com o custo da 
expansão da matriz energética. Enquan-
to é possível “gerar” 1 megawatt-hora 
(MWh) a partir da eficiência por R$ 60, 
o mesmo 1 MWh gerado a partir de 
recursos hidráulicos custa R$ 120. Se 
comparado ao valor da implantação de 
projetos de geração de energia elétrica, 
a eficiência energética tem um custo de 
R$ 0,9 milhão para cada MW enquan-
to Belo Monte tem um custo de R$ 1,7 
milhão. A partir de térmicas a carvão 
a diferença é ainda maior chegando a 
400%.

 “O custo da energia é fator determi-
nante para a competitividade e desen-
volvimento da indústria. E se levarmos 
em consideração que o preço da tarifa 
de energia elétrica já tem reajustes apro-
vados para 2014 para os consumidores 
industriais e comerciais bem acima da 
inflação - de 2012 a 2014 a inflação ofi-
cial está em cerca de 11%, enquanto os 
reajustes tarifários em 24% - reduzir o 
consumo torna-se imprescindível. Ainda 
mais que mesmo com a realização do 
Leilão A-0 realizado no fim de abril, o 
preço das tarifas no mercado regulado, 
para os próximos cinco anos, ficará de 
10 a 30% acima da inflação”, explica 
Rodrigo Aguiar, presidente da Abesco. 

A crise do setor elétrico brasileiro tem 
atingido todos os segmentos, da gera-
ção à distribuição de energia. Enquanto, 
durante o primeiro trimestre de 2014, 
o país batia recordes de consumo de 
energia elétrica, a Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) registrou um aumento 
de 6% em comparação ao mesmo perí-
odo do ano passado. O Governo Federal  
teve que aprovar a liberação de um em-
préstimo, no valor de R$ 11,2 bilhões, 

Pesquisa revela que investir em 
eficiência energética é mais 
barato do que novas usinas

às distribuidoras. O objetivo era o de 
cobrir os custos dessas empresas com a 
compra de energia mais cara, decorrente 
da exposição involuntária no mercado de 
curto prazo e do uso de energia térmica 
para suprir o aumento expressivo da de-
manda.

Dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) mostram que os atrasos 
dos projetos já homologados não contri-
buem para a melhoria do cenário. Mais 
de 30% da geração prevista para os 
próximos seis anos (42,5 mil MW) está 
comprometida por atraso nas obras.

Fundada em 1997, a Abesco é uma 
entidade civil, sem fins lucrativos, que 
representa oficialmente o segmento de 
eficiência energética brasileiro, fomen-
tando e promovendo ações e projetos 
para o crescimento do mercado energé-
tico. A entidade atua para disseminar e 
promover a eficiência energética, uma 
atividade técnico-econômica que obje-
tiva proporcionar o melhor consumo de 
energia e água, com redução de custos 
operacionais correlatos, minimizar con-
tingenciamentos no suprimento desses 
insumos e introduzir elementos e ins-

trumentos necessários para o gerencia-
mento energético e hídrico de empresas 
ou empreendimentos.
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Risco era de 44,4%, em 2001 no 
nordeste, hoje, o risco é de 0%

No dia 15 de maio, a Câmara Setorial de Motores e 
Grupo Geradores (CSMGG) da Associação Brasilei-
ra de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) promo-

veu o workshop “Perspectivas e Cenários do Setor Energéti-
co Brasileiro – 2014 / 2015”, para apresentar o atual cenário 
do segmento. 

O presidente da Abimaq, Carlos Pastoriza, abriu o evento 
enaltecendo a importância do encontro. “O assunto é de ex-
trema seriedade para o nosso setor, pois a energia é essen-
cial para o funcionamento da indústria”.

Mauricio Niel, presidente da CSMGG, destacou que o setor 
de energia elétrica tem que ser bem administrado, pois o 
apagão que ocorreu em 2001 foi prejudicial para a indústria. 
“Para a indústria de geradores, o ano de 2001 foi excelente, 
vendemos um número muito alto, mas depois demorou mui-
to para recuperarmos esse patamar. Isso não é o ideal para 
o segmento”, enfatizou.

Camila Schoti, coordenadora de energia elétrica da Asso-
ciação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de 
Energia e de Consumidores Livres (Abrace), expôs sobre 
o “Cenário e a Regulamentação do Setor Energético Bra-
sileiro”. 

Durante sua apresentação, Camila disse que o risco de 
qualquer déficit de energia, com base em séries históricas, 
é seis vezes menor em 2014 do que em 2001. Na região su-
deste, em maio de 2001, o risco era de 24,7% contra 3,7%, 
em maio deste ano. Já no Nordeste, o risco era de 44,4%, 
em 2001, e hoje, o risco é de 0%.

A coordenadora também destacou que os estudos prospec-
tivos são muito sensíveis a premissas adotadas e que resul-
tados de simulações apontam cenários muitos diferentes. 
““Se” e “quando” haverá uma redução compulsória do con-
sumo de energia depende, além das condições climáticas, 
de aspectos políticos e das eleições presidenciais. O setor 
tem trabalhado com apostas””, explicou.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) faz acompa-
nhamento contínuo nas interrupções com duração superio-
res a três minutos. As de curta duração são desconsideradas 
do cálculo e o indicador atual não reflete necessidades da 
indústria, mas a grande frequência de interrupções de curta 
duração podem ser mais prejudiciais do que interrupções 
de longa duração com menor frequência para as empresas.

Muitas indústrias levam horas para restabelecer seu pro-
cesso produtivo aos níveis de produção usuais, impactando 
o volume e o custo do produto final. Entre 2008 e 2012, 
foram registradas perdas de produção da ordem de R$ 31,6 
milhões. 

Camila finalizou a apresentação mostrando que não há 
certezas quanto ao abastecimento futuro, porém mudanças 

Abimaq promove workshop  
sobre energia elétrica

estruturais têm ocorrido ao longo dos últimos anos, com 
alterações significativas das regras de mercado e aprimora-
mentos do modelo de preços. “Estabilidade, previsibilidade 
e diálogo com o governo são fundamentais para tranquilizar 
agentes quanto ao futuro do setor”, destacou. 
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Com o objetivo de melhorar a 
eficiência operacional e a sus-
tentabilidade do Projeto Pilar,  

localizado em Pilar de Goiás (GO), a 
Yamana instalou sistemas para o apro-
veitamento de energia solar na geração 
de energia elétrica fotovoltaica e uso da 
água de chuva para fins não potáveis. 
Além disso, a companhia realizou a im-
plantação de um sistema de trituração 
e compostagem de resíduos sólidos 

Aproveitamento de energia 
solar e de água da chuva  

em Pilar
Tecnologias foram implementadas no Projeto Pilar da Yamana  

e fazem parte do programa “mine of the future”

orgânicos para produção de fertilizante.
Os detalhes desses projetos estão no 

estudo “Implantação de projetos susten-
táveis em mineração”, dos autores Éder 
Luiz Santo, diretor de Meio Ambiente da 
Yamana; Leonardo Correa, coordenador 
de Meio Ambiente da Yamana; Aline 
Fernanda de Paula, analista corporativo 
de Meio Ambiente da Yamana; Simone 
Sales, engenheira ambiental do Proje-
to Pilar; e Ana Tássia Beraldo, analis-

ta de Meio Ambiente do Projeto Pilar. 
O sistema de geração de energia solar 

vem produzindo em média cerca de 3400 
kWh/mês de energia desde fevereiro de 
2013. O de aproveitamento de água de 
chuva já captou 1950 m3 desde agosto 
do mesmo ano. Já o de trituração de 
resíduos orgânicos, que será instala-
do ainda este ano, prevê reduzir em até 
90% o volume do resíduo gerado, que 
se transformará em fertilizante orgânico.

Unidade de Pilar faz parte do 
programa mine of the future
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Essas iniciativas sustentáveis, asso-
ciadas à utilização de novas tecnolo-
gias fazem parte do programa da em-
presa denominado “mine of the future”. 
Dentre as medidas previstas nesse con-
ceito, pode-se destacar o sistema de 
ventilação automatizado, despacho em 
3D de caminhões e equipamentos de 
produção, controle automático de com-
bustível, sistema de amostragem auto-
matizada na planta, prevenção de coli-
são entre veículos, sistema automático 
de gerenciamento de energia e diesel, 
obtenção de KPI’s on line diretamente 
na sala de controle automatizada e dar 
aos projetos ambientais o enfoque em 
sustentabilidade.

Energia solar
Após os estudos que levantaram 

um elevado potencial para o aprovei-
tamento da energia solar no projeto 
Pilar, iniciou-se a construção de um 
sistema fotovoltaico em uma área pró-
xima aos escritórios administrativos e 
do refeitório central. De acordo com 
a análise no local, verificou-se que 
seria possível realizar a instalação de 
um sistema com potência nominal de 
25,92 kWp. 

Foi realizada uma análise financeira do 
tempo de retorno do investimento para 
implantação do sistema com potência-
-pico prevista de 25,92 kWp e potência 
nominal de 21,70 kW ac. Um sistema 
com esta potência, levando-se em con-

sideração os dados de radiação solar do 
local e considerando a eficiência de um 
sistema fotovoltaico na região de Pilar 
de Goiás, produz em média 39.000 MWh 
ao ano.

Essa energia é suficiente para alimen-
tar parte dos escritórios administrativos 
e, de acordo as estimativas realizadas, 
poderia pagar o investimento em 13 
anos. Em um cenário menos otimista, o 
período de retorno chegaria a 20 anos. 
Portanto, além do benefício ambiental 
pela autoprodução de energia, é possível 
que o investimento realizado no sistema 
fotovoltaico se pague no médio longo 
prazo, gerando benefício sustentável e 
financeiro.

No total, há 195 módulos fotovoltaicos 
monocristalinos de 190W de potência 
cada, fabricados pela empresa Sunte-
ch, com eficiência média de até 14,9%. 
Foram instalados três inversores de fre-
quência e um datalogger, para acesso 
remoto aos dados.

A instalação do sistema fotovoltaico 
teve início em outubro de 2012 e foi re-
alizada em várias etapas: aprovação das 
características do solo, da demarcação 
da área de implantação, concretagem 
das bases, alinhamento dos módulos e 
montagem das estruturas.

A última etapa consistiu na instalação 
e teste dos Quadros de Distribuição de 
Corrente Contínua (QDCCs), que tem a 
finalidade de transferir a energia gerada 
nos painéis para a rede elétrica. A insta-

lação do sistema foi concluída com êxito 
e começou a produzir energia a partir de 
março de 2013.

Aproveitamento  
de água da chuva

O projeto Pilar viabilizou também a im-
plantação de um sistema para utilização 
de água da chuva para lavagem de pi-
sos, rega de jardins e descarga em vasos 
sanitários. A região de Pilar de Goiás 
possui índice de precipitação anual mé-
dia de 1600 mm, concentrada entre os 
meses de outubro e março. 

A Yamana conduziu um estudo de 
viabilidade específico analisando a im-
plantação de um sistema de captação, 
armazenamento e tratamento de água da 
chuva para consumo destinado a fins 
não potáveis em suas instalações pre-
diais. O objetivo do estudo foi avaliar 
o desempenho de um sistema de apro-
veitamento de água de chuva, determi-
nando a taxa de atendimento como os 
investimentos necessários para implan-
tação, incluindo equipamentos, monta-
gem e execução da obra e a economia 
de água esperada. O estudo foi condu-
zido considerando duas alternativas de 
concepção. 

A primeira considerou a captação 
da água de chuva em uma área maior, 
aproveitando o sistema de drenagem 
atual e a cobertura das edificações, to-
talizando 12.364 m2. Esse cenário seria 
destinando para atendimento ao con-
sumo em bacias sanitárias, mictórios, 
além do abastecimento de caminhões 
pipa. O segundo considerou uma área 
menor para captação da água de chuva, 
contemplando apenas a cobertura de 
duas edificações de 1.455 m2 e o aten-
dimento ao consumo em bacias sanitá-
rias e mictórios.

A avaliação do desempenho do siste-
ma de aproveitamento de recurso pluvial 
foi efetuada por meio da sua modelagem 
computacional e simulação no software 
Epanet. Este software foi desenvolvido 
pela Agência Ambiental dos Estados 
Unidos (Usepa - United States Envi-
ronmental Protection Agency) e é dis-
tribuído gratuitamente. A modelagem e 
simulação do sistema contemplaram as 
seguintes etapas:

- Disponibilidade de água da chuva: 
determinação de um perfil estatístico 
para esta oferta. O perfil foi determinado 
a partir de dados relativos ao histórico 
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Sistema instalado tem potência 
nominal de 25,92 kWp
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de pluviosidade da região e da área de 
captação de chuva;

- Consumo de água da chuva: deter-
minação de um perfil estatístico para a 
demanda (consumo). Este perfil foi esti-
mado de acordo com os usos previstos 
(lavagem de pisos e rega de jardins);

- Modelagem hidráulica do sistema: 
modelagem no software Epanet de todos 
os itens e tubulações que compõem o 
sistema;

- Simulação: a partir do sistema mo-
delado e dos dados de disponibilidade 
e consumo de água da chuva, foi re-
alizada a simulação do seu desempe-
nho para vários cenários, variando-se 
apenas o volume do reservatório, che-
gando à quantidade de água que pode 
ser aproveitada para cada um dos ce-
nários.

O uso diário de água não potável dos 
551 funcionários (bacias sanitárias e 
mictórios) foi estimado em 12,69 m3, 
sendo que a maior parte deste consumo 
ocorre na área da mina. Em relação aos 
caminhões pipa, cada um tem capacida-
de de armazenar 10 m3 e são utilizados 
15 caminhões por dia para umidificação 
das vias de tráfego, que ocorre em perí-
odos de seca. 

Assim, o consumo esperado com ca-
minhões pipa é da ordem de 150 m3/
dia nos meses de estiagem em Pilar de 
Goiás. O primeiro cenário simulado con-
siderou um consumo total de diário de 
169,69 m3/dia para uma área de capta-
ção de 12.364 m2. O segundo conside-
rou um consumo total de 12,69 m3/dia 
para uma área de 1.455 m2. O volume 
dos reservatórios, simulado no primeiro 
cenário, variou de 80 m3 a 500 m3; no 
segundo, de 10 m3 a 150 m3 .

Levando-se em consideração que o 
maior consumo de água dos caminhões 
pipa para umedecimento das vias de 
acesso ocorre nos meses não chuvosos, 
bem como os custos de investimento, a 
Yamana optou pela implantação do sis-
tema de menor porte considerando um 
reservatório de 20 m3 para atendimento 
às áreas administrativas. 

 
Reciclagem  
de resíduos sólidos

O processamento tem como finalidade 
principal reduzir o volume de resíduos 
gerados que, a princípio, seriam dispos-
tos em aterros sanitários. Além disso, 
visa estimular sua decomposição para 

Instalação e testes dos módulos QDCCs

obtenção rápida de um material estável, 
ricos em substâncias húmicas e nutrien-
tes minerais, utilizados como fertilizante. 
O sistema de processamento de resíduos 
instalado no projeto Pilar já havia sido 
testado com sucesso em outra unida-
de da Yamana, localizada no Estado da 
Bahia, produzindo cerca de 30 kg de fer-
tilizante por dia.

O processo inicia com tratamento 
térmico e desidratação dos resíduos 
para posterior conversão desses em 
biomassa. Ocorre um processo de de-
sodorização e refrigeração, o produto 
final já está apto a ser utilizado como 
nutriente ao solo. A aplicação deste 
será principalmente em atividades de 
reabilitação de áreas e reflorestamento 
dentre outros plantios realizados na ro-
tina da unidade.

Destaca-se a velocidade de transforma-
ção dos resíduos em fertilizante (produ-
ção de 30 kg/dia), a redução do volume 
dos resíduos entre 83% e 93%, a não 
utilização de aditivos químicos, enzimas 
e microoganismos, fácil instalação, pro-
cessamento rápido de frutas, verduras, 
legumes e alimentos cozidos como car-
ne peixe e frango, produção de água sem 
contaminantes químicos. As bactérias 
são eliminadas por meio de aquecimento 
e os odores associados ao processo de  
decomposição são controlados. O siste-
ma teve instalação simples, necessitan-
do apenas de alimentação elétrica e um 
dreno para condensação, a instalação foi 
concluída em 2013 e a operação deve ser 
iniciada ainda este ano.

Resultados
Os sistema solar fotovoltaico instalado 

está em operação desde de fevereiro de 
2013. É apresentada a produção média 
mensal medida no sistema implantado 
com bases nas leituras realizadas entre 
este mês e janeiro de 2014. 

O desempenho médio mensal do siste-

ma fotovoltaico esteve acima do previsto 
em projeto. A produção mensal estimada 
é de 3250 kWh, enquanto a produção 
média realizada e medida foi de 3439 
kWh, o que representa uma produção de 
6% acima.

Água da chuva
O sistema de aproveitamento de água 

de chuva instalado entrou em opera-
ção no segundo semestre de 2013. Até 
o momento, houve captação de 1951 
m3, que foram utilizados para abaste-
cimento das áreas administrativas e 
os banheiros da unidade. Os volumes 
captados são apresentados no gráfico a 
seguir.

Os valores estiveram dentro do es-
perado de acordo com o projeto e a 
precipitação do período, comprovando 
que a eficiência prevista no estudo de 
viabilidade foi atendida. 

Conclusões
As iniciativas sustentáveis implanta-

das no Projeto Pilar, além de resulta-
rem em importantes ganhos ambientais 
e preservação dos recursos naturais, 
demonstraram viabilidade econômica e 
podem gerar retorno financeiro no mé-
dio e longo prazo para a empresa. 

A Yamana é uma das pioneiras na 
implantação de um sistema de gera-
ção de energia fotovoltaica no setor de 
mineração e investe continuamente em 
pesquisa e desenvolvimento de novas 
iniciativas para preservação dos re-
cursos naturais. Com destaque para a 
geração de energia renovável, melhoria 
da eficiência energética de seus proces-
sos, conservação e uso consciente dos 
recursos hídricos, além de gestão dos 
resíduos sólidos. 

A implantação e manutenção de ini-
ciativas dessa natureza é uma diretriz 
corporativa para as operações atuais e 
os novos projetos da Yamana.
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Atenta as questões ambientais, a 
Sulcatarinense mantém, desde 
1992, um horto florestal com ca-

pacidade para abrigar 30 mil mudas de 
plantas nativas. A criação desse espaço 
na sede da empresa, no município de Bi-
guaçu (SC), surgiu da necessidade de re-
cuperar áreas degradadas, seja pela pró-
pria mineração, como pela construção de 
suas obras de pavimentação. Além disso, 
distribui gratuitamente suas mudas para 
escolas, órgãos públicos, comunidade, 
colaboradores e instituições, ajudando na 
preservação de florestas e promovendo 
práticas de educação ambiental entre as 
pessoas.

Dentre essas práticas está a realização 
de campanhas de conscientização com 
foco na preservação da natureza. A em-

Sulcatarinense mantém  
horto florestal próprio

Empresa é pioneira em iniciativas ambientais desde sua fundação

presa possui também um programa de 
portas abertas, no qual recebe crianças 
matriculadas em escolas da região e 
universitários de engenharia para conhe-
cerem seus programas de preservação 
ambiental. 

Durante a semana do meio ambiente, 
por exemplo, o horto florestal da empre-
sa torna-se palco de diversas atividades. 
Além da distribuição de mudas para to-
das as pessoas que participam do evento 
e das doações externas, são promovidas 
diversas palestras para os colaboradores. 
Cria-se um espaço todo decorado com 
temáticas ambientais, voltadas às ações 
promovidas pela empresa nesse quesito.

Atualmente, a empresa conta com o 
engenheiro ambiental João Daniel Torres 
Simões Pires, no cargo de Auditor Am-

biental. O autor deste trabalho, “Campa-
nhas Sociais da Sulcatarinense”, atua na 
coordenação da gestão ambiental de di-
versas obras de infraestrutura rodoviária.

Estruturação da  
área ambiental

A área ambiental da companhia foi cria-
da em 1986, sendo uma das primeiras 
empresas da região a dar uma atenção 
especial à questão. Desde o início, a área 
conta com um geólogo que até hoje atua 
na empresa. Nesse mesmo ano foi elabo-
rada a resolução 001/1986, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama), 
que exige licenças ambientais para ativi-
dade em locais com vegetação.

Em 1988 foi concebido o Estudo de 
Impacto Ambiental/Relatório de Impac-
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to Ambiental (EIA/RIMA), sendo que o 
primeiro estudo realizado nesta área, em 
Santa Catarina, foi o da Sulcatarinense, 
na Pedreira do Morro do Boi.

Com as devidas licenças ambientais, 
tanto nas obras quanto nas pedreiras, a 
empresa executa todos os seus projetos 
devidamente aprovados pelos órgãos 
competentes com base nos estudos am-
bientais que atestam, ou não, a viabili-
dade do empreendimento. Desta forma, 
a Área de Geologia e Meio Ambiente foi 
criada também para apoiar às atividades 
produtivas da empresa, viabilizando o 
cumprimento das exigências ambientais 
no decorrer das obras e desenvolven-
do atividades compensatórias, como a 
recuperação ambiental de passivos pré-
-existentes, além do controle de erosão, 
gestão de resíduos e produtos perigosos 
ao meio ambiente. 

Resultados
Desde 2008, com o crescimento da 

empresa, a Área de Meio Ambiente e 
Geologia também expandiu, contando, 

inclusive, com a contratação de um en-
genheiro de Minas. Atualmente a área 
é composta pelos seguintes profissio-
nais: geólogo, engenheiro de minas, 
geógrafa e um engenheiro sanitarista 
e ambiental, sendo este contratado em 
agosto de 2012 para o cargo de auditor 
ambiental interno.

Em novembro de 2012, a empresa ela-
borou o Plano de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos. Com isso, foi realizado 
o diagnóstico dos resíduos e produtos 
perigosos eminentes às atividades pro-
dutivas, sendo possível a verificação do 
destino socioambiental correto para cada 
tipo de resíduo. 

Juntamente com o plano, foi instituído 
também um conjunto de ações, como a 
construção da central de resíduos conta-
minados, mini centrais de armazenamen-
to temporário e coletores personalizados. 
A empresa também monitora os prestado-
res de serviços, verificando se a destina-
ção final foi adequada. 

Além disso, a empresa iniciou, em 
2012, a doação de papéis recicláveis à 

Associação de Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Biguaçu, que foram destinados 
aos alunos para o desenvolvimento de 
trabalhos manuais.

Histórico
A Sulcatarinense começou suas ativida-

des em 1982 na Área Industrial de Bigua-
çu (SC), tendo como foco inicial as obras 
de pavimentação e a comercialização de 
pedra britada. A partir de 1994, quando 
já havia acervo técnico para realização de 
obras maiores, sua produtividade aumen-
tou consideravelmente, passando a atuar 
intensamente em diversas áreas da cons-
trução civil.

Detentora da maior pedreira do estado 
catarinense, sendo uma das maiores do 
sul do país, com aproximadamente 200 
hectares de extensão territorial, a em-
presa conquista a posição atual de uma 
das maiores empresas de engenharia de 
Santa Catarina. E hoje, com mais de 30 
anos de trajetória, avança fronteiras para 
imprimir a qualidade de seus trabalhos 
em território paranaense.
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Mais de 262 mil plantas, de 300 
espécies, já foram resgatadas 
na região onde está inserido o 

estado de Minas Gerais e o norte do Rio 
de Janeiro e 300 mil mudas nativas pro-
duzidas devido ao programa de resgate 
de flora para recuperação de áreas degra-
dadas da Unidade de Negócio Minério de 
Ferro Brasil da Anglo American. O inves-
timento da empresa até o momento com a 
iniciativa é de R$ 20 milhões e a previsão 
é de aplicação de aportes adicionais de 10 
milhões para os próximos dois anos. 

O programa é decorrente da implantação 
do Projeto Minas-Rio, atualmente em fase 
final de obras, com o objetivo de preser-
var a biodiversidade e recompor a flora da 
região onde a empresa irá operar. O foco 
da companhia é o salvamento de espécies 
raras, ameaçadas e endêmicas, a produ-
ção de mudas e a reintrodução de plantas 
para que novas comunidades de espécies 
vegetais se estabeleçam em áreas desti-
nadas à restauração da flora.

A estimativa é que até o final de 2014, 
quando for realizado o primeiro embarque 
de minério de ferro do projeto, tenham sido 
produzidas mais de meio milhão de mu-
das, de 205 espécies, nos três viveiros de 
produção da companhia, localizados nos 
municípios mineiros de Conceição do Mato 
Dentro, Tombos e Santo Antônio do Grama. 
Os  três locais possuem, respectivamente, 
capacidade de produção de 350 mil, 130 
mil e 70 mil mudas. O viveiro localizado em 
Conceição do Mato Dentro terá sua capaci-
dade expandida para 450 mil. 

As principais ações do programa são 
o resgate, a manutenção das mudas em 
viveiros e a reintrodução das plantas em 
áreas predefinidas, além de pesquisas vi-
sando ao desenvolvimento adequado das 
espécies tanto nos viveiros quanto nas 
áreas de reintrodução. Dentre as espécies 
mais resgatadas, encontram-se a canela 
de ema, candeia, palmito juçara, jacaran-

Mudas nativas serão 
produzidas na região  
do Projeto Minas-Rio

Programa resgatou cerca de 262 mil plantas na área do empreendimento

dá da Bahia, capororoca e pau jacaré. Já 
em relação às espécies com mudas mais 
produzidas estão a papagaio, garapa, ja-
carandá da Bahia e a canela de ema. 

Um dos destaques do trabalho da Anglo 
American, inclusive nacionalmente, é a 
iniciativa de resgate de espécies raras e 
endêmicas dos campos rupestres ferru-
ginosos, terminologia comumente dada à 
vegetação de canga e associada à presen-
ça de minério de ferro. Essas espécies, 
como, por exemplo, canelas de ema, rece-
bem atenção especial da empresa porque 
elas ainda não possuem protocolos para 
propagação e produção como ocorre com 
outras espécies que são comercializadas 
e estudadas por centros de pesquisa. 

Para apoiar o trabalho da empresa, a 
Anglo American firmou convênio com a 
Universidade Federal dos Vales do Je-
quitinhonha e do Mucuri (UFJVM), onde 
estão sendo realizados estudos com cam-
pos rupestres ferruginosos. 

Atualmente para a execução do progra-
ma de resgate de flora do Projeto Minas-
-Rio, há um time composto por uma 
coordenadora doutora em Ecofisiologia 
Vegetal, três engenheiros agrônomos, 
dois engenheiros florestais, quatro bió-

logos, dois botânicos taxonomistas, além 
de uma equipe de manutenção de apro-
ximadamente 40 empregados, incluindo 
técnicos de segurança.

Processo
O início dos trabalhos de resgate se 

dá com a coleta de plântulas, estado da 
planta logo após a germinação, de espé-
cies arbóreas; frutos e sementes; epífitas, 
espécies que vivem sobre outras plantas 
como alguns tipos de orquídea; e as rupí-
colas, plantas encontradas sobre rochas. 
Após o transporte para o viveiro, é feita a 
triagem e a aclimatação. A etapa seguinte 
consiste na manutenção das plantas en-
viveiradas até o processo de rustificação, 
que é a preparação fisiológica das mudas 
para o plantio. 

Posteriormente, as mudas do viveiro 
são utilizadas no processo de recupera-
ção de áreas degradadas e transportadas, 
principalmente, para áreas de reserva 
legal e compensação florestal na região 
do Projeto Minas-Rio. As mudas também 
podem ser levadas para locais previa-
mente degradados na área de implanta-
ção do empreendimento ou para áreas de 
Preservação Permanente (APP).    
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de cominuição vêm sendo obti-
das não só devido à otimização 

dos processos que consiste basicamente 
no uso mais eficiente dos equipamentos 
existentes, mas também pelo desen-
volvimento de novas tecnologias com a 
capacidade de melhorar a eficiência ener-
gética. O HPGR é um exemplo desses mé-
todos onde sua aplicação, em diferentes 
configurações operacionais, pode resultar 
num ganho significativo de eficiência, o 
qual foi o objetivo desse estudo da Metso.

O desenvolvimento do HPGR se iniciou 
com o estudo do professor Klaus Schö-
nert sobre a compressão de partículas 
individuais e de camadas de partículas. 
Com o tempo, a redução no consumo de 
energia aferida e o aumento da disponi-
bilidade do equipamento permitiram que 
essa tecnologia fosse utilizada em diver-
sas operações, inclusive no processa-
mento dos materiais mais resistentes.

O equipamento é constituído basicamente 
por dois rolos que giram em sentido con-
trário, sendo sempre um fixo à estrutura do 
equipamento e o outro móvel. A alimenta-
ção é sempre feita na vertical de forma a 
ser processada entre os rolos e submetida 
a força aplicada por pistões hidráulicos. 

Em 2012, a Metso apresentou ao merca-
do o HRC que, graças ao design diferen-
ciado e tecnologias exclusivas, é capaz 
de maximizar a produtividade com maior 
disponibilidade – um dos grandes diferen-
ciais em relação aos HPGR´s tradicionais.

Com o intuito de avaliar o desempenho 
do HPGR, a divisão de Tecnologia de Pro-
cessos e Inovação da Metso iniciou uma 
série de testes em escala piloto. O principal 
benefício de operar o HPGR com recircula-
ção de certos produtos é controlar a distri-
buição granulométrica do produto e formar 
uma camada de partículas entre os rolos 
para uma operação eficiente e estável.

O material utilizado nos testes foi um 

Análise de desempenho 
do HPGR em diferentes 

configurações operacionais
Testes em escala piloto mostram resultados diferentes no consumo específico de energia

granito obtido de uma pedreira localizada 
na região de Sorocaba (SP). O HPGR pode 
ser utilizado para processar outros tipos de 
material, entretanto, seu desempenho deve 
ser analisado em cada caso, uma vez que 
é muito dependente da distribuição granu-
lométrica da alimentação, das característi-
cas do minério (resistência e abrasivida-
de, principalmente) e das configurações 
operacionais (especialmente velocidade 
do rolo, pressão operacional e tipo de 

circuito). Apenas dois anos após o seu 
lançamento, o HRC está em operação com 
diversos tipos de material como diabásio, 
calcário, granito, seixo rolado, basalto, 
gnaisse, entre outros. No segmento de mi-
neração, o HRC 3000, maior equipamento 
desse tipo no mundo, será entregue à uma 
mineradora estadunidense para processar 
minério de cobre ainda em 2014. 

Ao operar o britador em circuito aberto, 
a distribuição granulométrica do produto 
é mais ampla em consequência do efei-
to de borda, característica desse tipo de 
equipamento. Assim, o retorno do certos 
produtos à alimentação do britador tam-
bém aparecem como uma boa alternativa 
para minimizar esse efeito. Desse modo, 
diversos circuitos foram testados: pe-
neirando todo o produto e retornando o 
retido (foram testadas diferentes eficiên-
cias de peneiramento: 100 % e 75%); 
retornando diferentes porções de todo o 
produto (25 % e 50 %); ou apenas o ma-
terial processado nas bordas dos rolos. 
O desempenho do HPGR varia de acordo 
com a condição operacional.

Para os testes, foi empregado um HPGR 
de escala piloto com rolo de 300 mm de 
diâmetro e 150 mm de comprimento e 
potência instalada igual a 30 kW (sendo 

Figura 1 - Configurações de circuito testadas: (a) aberto, (b) retorno do produto da borda, (c) 
retorno de porções do produto e (d) fechado com diferente eficiências de peneiramento. As 
marcações em destaque representam os pontos de amostragem.

HRC 3000, maior equipamento 
desse tipo do mundo
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A divisão de Automação anunciou 
o lançamento do Metso Main-
tenance Pad (sistema off line), 

ferramenta de manutenção preditiva que 
agrega mais inteligência na gestão dos 
ativos de mineração. A solução consiste 
em dispositivo móvel, semelhante a um 
tablet, capaz de fazer uma coleta de dados 
em rota ou fora de rota para avaliar o com-

Sistema de manutenção preditiva  
melhora gestão de ativos

Entre os benefícios obtidos com a solução, destacam-se desde o planejamento dos estoques de peças 
até a proteção mais efetiva contra acidentes

portamento mecânico dos equipamentos 
por meio de sensores de vibração sem fio 
(wi-fi). Todos esses sensores enviam as 
informações para o coletor de dados que 
possui um software especialista em aná-
lise. Essa solução é certificada por nor-
ma internacional específica que garante a 
qualidade das informações.

O Metso Maintenance Pad pode ser in-

tegrado ao sistema de vibração da DNA 
Machine Monitoring (sistema on line) que 
pode ser instalado em moinhos, peneiras, 
britadores e retomadoras. Em todas essas 
máquinas, ele monitora as etapas de pro-
dução compilando fatores como áudio, 
imagens, vibração e temperatura. Como 
opera com o conceito de manutenção pre-
ditiva, o sistema fornece antecipadamente 

dois motores de 15 kW). O britador es-
tava equipado com sensores de pressão, 
abertura, velocidade e torque para coleta e 
análise de dados.

As configurações testadas, bem como os 
pontos de amostragem, são apresentadas 
na Figura 1. Cinco ciclos foram realizados 
para garantir que o circuito estivesse em 
estado estacionário, sendo os primeiros 
ciclos de cada teste analisados como um 
circuito aberto. O produto era então penei-
rado ou dividido de acordo com a configu-
ração testada. Todas as amostras, retiradas 
nos pontos destacados em laranja, foram 
peneiradas para obter as distribuições gra-
nulométricas de cada fluxo.

 Os dados coletados possibilitaram a 
comparação entre as distribuições granu-
lométricas, as capacidades específicas e 
os consumos específicos de energia para 

Figura 2 - Distribuições granulométicas obtidas para cada configuração.

Figura 3 - Consumo específico de energia e relação de redução 
para cada configuração.

cada configuração. A Figura 2 e a Figura 3 
apresentam os resultados obtidos.

 Através desse estudo foi possível con-
cluir que: o circuito aberto teve o menor 
consumo global de energia, mas apre-
sentou a distribuição granulométrica 
mais grossa; operar em circuito fechado 
com peneira aumenta a relação de redu-
ção; operar com 50 % de retorno de todo 
o produto apresentou o maior consumo 
específico. Entretanto a relação de redu-
ção não foi tão elevada como em outras 
configurações; o circuito fechado com 
peneira e baixa eficiência de peneiramen-
to obteve uma alta taxa de redução, apesar 
de o consumo específico ser elevado; o 
retorno dos produtos da borda é uma boa 
alternativa, uma vez que foi observada 
uma significativa relação de redução e um 
baixo consumo específico.

Melhoras significativas podem ser 
atingidas pela inclusão de um fluxo de 
retorno do produto (seja esse provenien-
te do material retido na peneira ou pelo 
retorno parcial do produto) na alimenta-
ção. Considerando o consumo específi-
co global dos processos de cominuição, 
pode-se dizer que é melhor reduzir o ta-
manho da partícula com o HPGR do que 
nos processos subsequentes de acordo 
com a necessidade, conforme os circui-
tos apresentados.

Uma das vantagens dos circuitos com 
retorno do produto é que ele pode subs-
tituir de modo eficaz uma operação com 
dois estágios de britagem, utilizando 
apenas um equipamento de maiores di-
mensões, podendo significar redução de 
capital e de custos operacionais, de acor-
do com o projeto.
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A Metso estruturou uma oferta de ser-
viços flexíveis e que podem envol-
ver, inclusive, a própria operação do 

cliente e até mesmo a cobertura de equipa-
mentos de outras marcas. Com isso, a em-
presa ampliou seu portfólio, que já envolve 
desde a análise de materiais em laboratório 
até a supervisão técnica em campo, passan-
do pela fabricação de máquinas e equipa-
mentos, suporte para instalação e start-up. 

“Ao assumirmos uma atuação integra-
da, conseguimos agregar uma melhoria 
no desempenho dos equipamentos e das 
plantas dos clientes, com a redução de 
custo operacional”, resume Hélio Dores, 
supervisor de Planejamento de Contratos. 
“O contrato é personalizado, pois avalia-
mos as peculiaridades e as diferentes 
características dos materiais processados 
em cada cliente”, ressalta. 

Em função da personalização, o escopo 
pode até incluir mão de obra especializada, 
ou seja, profissionais da Metso dentro da 
planta do cliente. Nesse tipo de contrata-
ção, são executadas atividades como: ins-
peção mecânica; assistência e supervisão 
técnica; planejamento; supervisão; e até 
mesmo assumir a operação industrial.  

O detalhamento do contrato, feito em 
conjunto com o cliente, sua definição vai 
destacar os indicadores de desempenho 
(KPIs) que formarão a base do acordo. 
“A flexibilidade permite ainda que ofe-
reçamos contratos por desempenho no 
processamento de materiais”, adianta o 

Oferta diferenciada de serviços 
Meta é a de reduzir custos operacionais e incluem atendimento  

a equipamentos de outras marcas e até a operação da unidade de produção

executivo. Nesse caso, Dores lembra que 
além da mão de obra, a remuneração por 
produtividade inclui os equipamentos e 
peças utilizados na operação. 

A Metso também oferece serviços pres-
tados na planta. Nesse caso, a equipe da 
fabricante executa serviços especializa-
dos, durante as paradas de manutenção 
da planta. De acordo com Hélio, essa 
oferta de serviços de campo envolve um 
intenso trabalho de levantamento de da-
dos da operação do cliente. 

Dentro do portfólio de serviços ofere-
cidos, destaca-se também o atendimen-
to aos clientes que precisam recuperar 
equipamentos danificados, através de 
reforma ou retrofit, mas que não dispõem 
dos recursos necessários para executar a 
atividade em suas próprias instalações. 
Para suprir a demanda, a empresa conta 

com duas unidades de serviços – uma em 
Sorocaba (SP), e outra em Parauapebas 
(PA). Atualmente executam de 150 a 200 
reformas por ano e podem até oferecer, 
em regime de locação, equipamentos de 
reserva para que a planta permaneça ativa 
durante o processo. 

Operacionalmente, há procedimentos de-
finidos, principalmente para a entrega do 
equipamento reformado. O protocolo inclui 
a supervisão dos membros da assistência 
técnica até a inicialização das máquinas 
que passaram pelo recondicionamento. 

Há ainda a divisão especializada em Tec-
nologia de Processos e Inovação (PTI), res-
ponsável por serviços de Integração e Oti-
mização Total de Processos para a indústria. 
Entre os resultados proporcionados por PTI, 
destacam-se a redução de custos operacio-
nais, o aumento dos níveis de produção (5 
% a 30 %) e a melhora da eficiência geral 
do processo e do uso de energia e água. A 
atuação de PTI pode envolver serviços de 
consultoria para todo o escopo do cliente 
ou a realização de um estudo focado em um 
processo; podendo contar com produtos 
como o SmartTag, SmartEar e SmartSag, 
que auxiliam no monitoramento do proces-
so mineral; serviços do laboratório, creden-
ciado a realizar diversos testes reconheci-
dos internacionalmente, além de trabalhos 
de pesquisa e desenvolvimento produzidos 
internamente e apoiados por vários progra-
mas de pesquisa colaborativos e individuais 
em universidades de todo o mundo.

um diagnóstico detalhado para avaliar 
que componentes devem ser trocados e 
quando isso precisa ocorrer. Para avaliar 
esse diagnóstico, a solução considera os 
eventuais riscos de falhas, principalmente 
os relacionados às partes mecânicas das 
máquinas.

De acordo com Luiz Cláudio Ribeiro 
Prestes, Coordenador de vendas e pro-
duto da Metso, com o uso dessa tec-
nologia as paradas de manutenção dos 
equipamentos podem ser programadas, 
favorecendo o planejamento das mi-

neradoras. “As empresas que adotam 
a tecnologia podem adequar seus es-
toques de peças de acordo com a real 
necessidade ”, diz.  

Outros ganhos proporcionados com 
as tecnologias para manutenção pre-
ditiva incluem mitigação de riscos de 
acidentes. “O uso da tecnologia dos 
sensores de vibração sem fio contribui 
para uma operação mais segura para os 
trabalhadores, em conformidade com a 
Norma Regulamentadora 12 (NR 12)”, 
finaliza Prestes. Fo
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Metso Maintenance Pad pode ser 
integrado a outros sistemas

Fábrica da Metso, 
em Sorocaba (SP)
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Em 2013, a área de equipamentos para movimentação 
de terra apresentou faturamento de € 1.884,7 milhões

O Grupo Liebherr anunciou o fatu-
ramento de 2013, na ordem de 
€ 8.963,6 milhões. Os investi-

mentos totais foram de € 830,0 milhões 
em locais de produção, redes de venda e 
de prestação de serviços e o número de 
colaboradores aumentou para 39.424 em 
todo o mundo. 

Nas áreas de máquinas para construção e 
mineração, o faturamento foi de € 5.630,4 
milhões, o que representa um recuo de € 
238,5 milhões, ou seja, 4.1 %. Estas re-
ceitas representaram pouco menos de dois 
terços do faturamento geral do grupo. As 
unidades de negócio que o Grupo Liebherr 
inclui nas áreas de máquinas para constru-
ção e mineração são os da movimentação 
de terra, guindastes móveis sobre esteiras 
e pneus, guindastes de torre, tecnologia de 
concreto e mineração.

A área de movimentação de terra apre-
sentou em 2013 um faturamento de € 
1.884,7 milhões, e assim, € 172,5 mi-
lhões, ou seja, 8.4 % menos do que no 
ano anterior. A divisão de mineração tam-
bém apresentou um ligeiro recuo. Após 
um crescimento satisfatório em 2012, o 
faturamento registrado com as escavadei-

Grupo Liebherr mantém 
faturamento estável  

ras hidráulicas de grande porte e os ca-
minhões fora de estrada recuou € 250.9 
milhões no ano passado, ou seja, 19.4 
%, apresentando um faturamento de € 
1.041,7 milhões.

Esta evolução acompanhou o decurso 
negativo no setor de mineração em todo 
mundo. Com os guindastes móveis sobre 
esteiras e pneus, a Liebherr pôde registrar 
um grande crescimento, tal como no ano 
anterior. O faturamento aumentou em € 
138,2 milhões, ou seja, em 7.1 % para € 
2.077,8 milhões. Os crescimentos na Ale-
manha, nos EUA e nos Países Baixos, os 
maiores mercados desta área de negócio 
no ano fiscal anterior, contribuíram princi-
palmente para este desenvolvimento. Um 
crescimento expressivo apresentou a área 
de guindastes de torre. O faturamento au-
mentou em € 37,4 milhões, ou seja, 10,4 
% para € 395,5 milhões. Na Alemanha, 
Suíça e Rússia, os três maiores mercados 
para guindastes de torre Liebherr, foram 
registrados crescimentos. A área da tec-
nologia do concreto também apresentou 
um crescimento positivo. O faturamento 
aumentou em € 9,3 milhões, ou seja, 4,2 
% para € 230,7 milhões.

Foi registrado um crescimento de € 
111,9 milhões, ou seja, 3,5 %, no total de 
€ 3.333,2 milhões, nas outras áreas de 
negócio do Grupo Liebherr: guindastes 
marítimos, aerospace e tecnologia de sis-
temas de transportes, máquinas operatri-
zes e sistemas de automatização, equipa-
mentos utilidade doméstica, assim como, 
os demais produtos e serviços, incluindo 
a área de componentes.

No ano fiscal de 2013, a área de guindas-
tes marítimos apresentou um faturamento 
de € 830,1 milhões, ou seja, 0,3 % a mais 
do que o ano anterior. A área aerospace 
e tecnologia de sistemas de transportes 
pode seguir o desenvolvimento satisfa-
tório do ano anterior, aumentando o seu 
faturamento em € 87,5 milhões, ou seja, 
8,5 %, para € 1.120,1 milhões. O fatura-
mento da divisão de máquinas operatrizes 
e sistemas de automatização manteve o 
nível do ano anterior. Após um crescimen-
to significante em 2012, o faturamento em 
2013 aumentou moderadamente em € 3,7 
milhões, ou seja, 1,4 %, e apresentou € 
266,4 milhões. O faturamento da área de 
equipamentos de utilidade doméstica foi 
de € 909,4 milhões, ou seja, mais 2,2 %. 
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Atlas Copco  
apresenta solução na 
Feira Internacional  
da Mecânica 2014 

A Atlas Copco, multinacional sueca referência 
mundial em ferramentas pneumáticas, elétricas e 
eletrônicas, apresentou as novas tendências em 
tecnologias de produtividade para as linhas de 
montagem na 30ª Feira Internacional da Mecâni-
ca, ocorrida em maio, em São Paulo (SP).  

Além dos produtos Premium,  que são desta-
que para os segmentos Aeroespacial, Eletrôni-
co e Offroad, um dos lançamentos apresentados 
pela Atlas Copco foi a bomba hidráulica Rapid-
Torc.  O produto possui quatro portas dispo-
níveis, o que possibilita operação simultânea 
de ferramentas, ou mesmo nos casos onde não 
sejam usadas as quatro portas simultaneamen-
te, há ganho de tempo caso ocorra entupimen-
to em uma das portas . Além da estrutura que 
aumenta a proteção e facilita a portabilidade, 
oferece acessórios à prova de explosão e pode 
ser adquirida em quatro tamanhos (pequeno, 
médio, grande e extra-grande), de acordo com 
o tipo de aplicação. 

O conceito de Operador do Futuro evidenciou 
o contraste entre passado, presente e futuro. “A 
idéia foi proporcionar aos visitantes uma via-
gem ao passado, seguindo a linha do tempo da 
evolução das tecnologias tanto globais quanto 
dos produtos Atlas Copco, mostrando o quanto 
o conceito de ferramentas de montagem indus-
trial mudou ao longo do tempo. A viagem no 
tempo também transportou os participantes ao 
futuro da montagem industrial, apresentando o 
conceito do operador do futuro (com seus ga-
dgets e interação máxima com processo pro-
dutivo), evidenciando que o que a Atlas Copco 
oferece hoje já antecipa algumas tendências do 
futuro. Estamos à frente no que tange à otimiza-
ção da produtividade e controle total da monta-
gem através de um único fornecedor”, destaca 
Patricia Namba, Gerente de Comunicações da 
Atlas Copco. 

“Quem assistiu às apresentações em nosso es-
tande percebeu o quanto as linhas de montagem 
já evoluíram e o quanto investimos para fornecer 
soluções inovadoras aos nossos clientes. Seja 
pelo desenvolvimento de novos produtos ou 
mesmo pela aquisição de outras empresas, com 
intuito de ampliar o portfólio de soluções, como 
é o caso da bomba hidráulica Rapid-Torc.”, con-
clui Patrícia. 

Assista o vídeo da apresentação realizada no 
estande da Atlas Copco: https://www.youtube.
com/watch?v=itGekMfUI-I

Honeywell promove  
encontro para clientes nos EUA 
 
A Honeywell Process Solutions anuncia um número recorde de participantes no Ho-

neywell Users Group (HUG) Symposium, o maior encontro para clientes da empresa, 
realizado entre os dias 2 e 6 de junho, em San Antonio, nos Estados Unidos.

Na ocasião mais de 1,3 mil clientes, distribuidores, engenheiros e líderes da 
empresa estiveram presentes para discussões sobre negócios, cenário de auto-
mação e setor industrial. A conferência também reuniu muitos fabricantes de pro-
cessos para conversar sobre a aplicação de novas tecnologias, a fim de superar 
os desafios enfrentados pelas áreas industriais e de operações.

De acordo com a companhia, o número de participantes foi 25% maior que o 
HUG realizado em 2013, sendo que 40% do público compareceu ao evento deste 
ano pela primeira vez. Foram representadas mais de 475 empresas de 36 países 
e mais de 60 indústrias. Além disso, quase 200 pessoas acompanharam a confe-
rência Channel Partner da Honeywell, realizada paralelamente ao HUG.

“O Honeywell Users Group Symposium é uma grande oportunidade para nós e 
nossos clientes. Tem como objetivo compartilhar e debater questões enfrentadas 
em um ambiente aberto e colaborativo. Parte das nossas tecnologias industriais 
foi desenvolvida a partir de conversas com nossos clientes”, afirma Vimal Kapur, 
presidente da Honeywell Process Solutions (HPS).

Os temas-chave para o evento foram o fornecimento de informações e melho-
raria na colaboração entre as partes. Na ocasião, a empresa anunciou o Expe-
rion® Orion Console, uma tecnologia avançada de exibição para reduzir o cansaço do 
operador e aprimorar o conhecimento dele sobre a situação da área industrial, 
por meio de recursos como tela grande, flexível, com alta definição e melhor 
ergonomia. Já as outras tecnologias incluídas são: 

Uniformance® Release 320, software que ajuda gerentes de fábricas a tomarem deci-
sões melhores e mais rápidas com a supervisão de dados de qualidade e investi-
gação de eventos e tendências.

Intuition® Operations Logbook Release 100, software que fornece uma ferramenta única para re-
gistrar as atividades operacionais em uma planta, otimizando o trabalho, minimizando 
incidentes, melhorando as operações e atendendo aos requisitos regulamentares.

Intuition® Executive Release 220.5 apresenta melhor desempenho em dashboard, possibi-
litando várias implantações no site para observação de toda a empresa em relação 
à segurança, operações e métricas de negócios.

Além das tecnologias da sala de controle, a empresa também conta com uma ferra-
menta para proporcionar melhor informação no campo e em locais remotos. Como os 
novos transmissores de temperatura SmartLine™ industrial temperature transmitters, 
que ajudam na planta de forma geral e na eficiência dos funcionários em ambientes de 
processos duros e barulhentos. Os transmissores usam telas avançadas, em que são 
exibidos dados de processo em formatos gráficos e mensagens da sala de controle, 
utilizando componentes modulares para simplificar os reparos em campos de atuação.

A modularidade também foi tema do evento, com aplicações SCADA, 
como RTU2020 Remote Terminal Unit – um controlador modular e escalável, 
apto para todas as aplicações de automação e controle remoto. Em conjunto com 
as tecnologias SCADA, o RTU2020 fornece uma solução integrada para resolver 
os requisitos de automação remota mais complexos.

A Honeywell também apresentou uma nova abordagem para a execução do proje-
to LEAP,  que combina várias tecnologias comprovadas para ajudar as empresas a 
acelerarem projetos, construírem e iniciarem plantas. Os serviços do LEAP, juntamente 
com os hardwares e softwares, virtualização e nuvem da HPS, ajudam a reduzir custos 
de automação de risco em até 30%. A abordagem representa uma mudança significa-
tiva na maneira como as plantas são normalmente projetadas e construídas.

Além da conferência feita em San Antonio, a empresa realizará o HUG em 
Queensland, na Austrália (21 a 23 de setembro) e em Haia, na Holanda (10 a 
14 de novembro). Para mais informações, acesse www.honeywellusersgroup.
com ou www.honeywellprocess.com.
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Porto de Kashima, no Japão, 
recebe o Valemax pela 
primeira vez 

O porto de Kashima, no Japão, recebeu pela primeira vez um 
navio Valemax, da Vale. O Vale Brasil, que tem capacidade para 
transportar até 400 mil t de minério de ferro, atracou no porto de 
Kashima, da Nippon Steel & Sumitomo Metal (NSSMC), no dia 
18 de junho. 

A frota atual, de 30 navios, já tinha atracado nos portos de Ponta 
da Madeira e Tubarão (Brasil), Roterdã (Holanda), Taranto (Itália), 
Oita e Kimitsu (Japão), Villanueva (Filipinas), Gwangyang e Dang-
jin (Coreia), Sohar (Omã), no centro de distribuição Teluk Rubiah 
da Vale (Malásia), Dalian, Lianyungang (China) e nas duas esta-
ções de transferência de minério da Vale, em Subic Bay, (Filipinas). 

O Valemax reduz as emissões de carbono em 35% por t de 
minério transportado em relação a um navio de cerca de 200 mil 
t. A redução refere-se à utilização de equipamentos mais moder-
nos que consomem menos diesel. Os mineraleiros possuem alto 
padrão de segurança e vão contribuir para a redução do custo de 
transporte transoceânico de minério de ferro para as empresas 
siderúrgicas. 

Até agora, os navios Valemax realizaram 355 operações de 
atracação e desatracação em diferentes portos ao redor do 
mundo e a Vale já exportou 64 milhões de t de minério de ferro 
por meio deles.

Revestimento de chute 
de transferência melhora 
desempenho da planta

Após uma visita técnica de rotina à uma grande mineradora 
do país, localizada na cidade de Corumbá (MS), a equipe do 
Departamento de Engenharia da Martin identificou a neces-
sidade de reestruturar um ponto de transferência de minério, 
especificamente o chute deste equipamento, onde havia um 
problema de material fugitivo. A solução encontrada pelos 
profissionais foi a implementação de um novo chute, revesti-
do com chapas de desgaste Arcoplate – uma solução da Mar-
tin que consiste de chapas bimetálicas de superfície plana e 
lisa e seu processo de fundição permite depositar de 4 mm a 
20 mm em base de aço carbono estrutural.

 Para evitar a queda do material diretamente na correia, foi 
sugerida também a construção de um defletor na parte interna 
para direcionar o material para as paredes laterais, também 
revestidas com Arcoplate. No processo anterior, o material era 
arremessado na transferência para uma outra correia, mas a 
uma altura considerável, e por conta disso e das velocidades 
envolvidas, marcava a borracha de revestimento da correia.

Para facilitar a instalação, pois o acesso era muito difícil, 
foi também sugerido que o chute fosse fabricado em módulos 
e fosse construída uma porta traseira para facilitar o acesso 
para a manutenção e inspeção das placas de desgaste, essen-
cial para a contenção do material.

O chute foi instalado e opera normalmente sem problemas; 
a correia transportadora inferior, que era muito agredida an-
teriormente, passou a durar três vezes mais; e as paradas que 
eram necessárias para reparos parte na parede do chute, não 
mais ocorrem.

Os engenheiros realizaram outras melhorias na planta, den-
tre elas: adequação da calha guia inferior, que não tinha os 
padrões necessários para o fluxo atual, ocasionando fuga de 
material, assim como a reestruturação do transportador, que 
sofria com o impacto devido à altura da queda e a retenção de 
parte do material no interior do chute.

Desenvolvimento  
de Fornecedores

Na edição 357 (Janeiro/Fevereiro) da revista, a matéria 
“Mais de R$ 500 milhões investidos ao ano mantêm alto nível 
operacional”, informava a participação da Mineração Maracá 
Indústria e Comércio (MMIC), empresa da Yamana, no Pro-
grama de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF-Y) em Goi-
ás. Por conta de uma atualização no programa, recentemente, 
a MMIC informou que atualmente não faz parte do mesmo, 
embora a companhia tenha sido mentora da ação em empre-
endimentos da Bahia. A unidade está avaliando a possibilida-
de de ingressar na ação junto à Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg). Fo
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