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Como nas estórias do Sherlock Holmes, 
a suspeita sempre recai sobre o mordo-
mo. Quando o mercado de commodities 

despenca ou entra em surto de alta, a culpa é dos 
traders - as empresas que comercializam grãos, 
açúcar, minerais e metais - e os empresários que 
as controlam, sempre vistos com certa inveja por-
que são ricos e mantém os seus negócios longe 
da vista de todos. Ninguém gosta deles, porque a 
alta de preço vai direto no bolso do consumidor, 
as cotações baixas tiram o sono dos produtores 
agrícolas e mineradoras e as autoridades regula-
doras apostam que há sempre manobras e con-
luios para disparar ou derrubar os preços, embora 
dificilmente consigam provar.

Quem quiser conhecer um pouco essa atividade 
pode comprar o livro “The Secret Club that Runs 
the World: Inside the Fraternity of Commodity Tra-
ders”, da jornalista Kate Kelly, coleção Portfólio 
Penguin, 264 páginas e US$ 29,95. Você vai en-
contrar figuras conhecidas como Mick Davis, da 
Xstrata, e Ivan Glasenberg, da Glencore, outras 
menos lembradas como Gary Gensler, da Comis-
são de Trading de Commodity e Futuros dos EUA, 
que tentou colocar alguns limites nesse negócio 
obscuro de intermediação. 

Esse pretenso “clube” já não funciona como uma 
sociedade secreta, porque algumas dessas de em-
presas traders já estão listadas nas bolsas de valo-
res, e são obrigadas a seguir as normas de manter 
informados os seus acionistas. E mesmo o domínio 
delas sobre as transações de commodities foi posta 
em questão nos anos recentes, com a intervenção da 
China e o seu poder de compra, balançando as fun-
dações do status quo então soberano no mercado.  

Além do governo americano, a Comunidade Eu-
ropeia também vem apertando o monitoramento 
das negociações de commodities e suas conexões 
pouco visíveis com bancos e financeiras. Esse 
quadro se complicou com a difusão dos derivati-
vos financeiros, que consistem em apostas de es-
truturação complexa sobre os movimentos futuros 
de preços das commodities, permitindo ganhos 
astronômicos para os acertadores mesmo com 
pequenas altas ou baixas, os quais passam quase 
desapercebidos.  

A culpa é sempre dos traders
A China está empenhada em mudar a escrita do mercado de futu-

ros, exigindo que os contratos sejam baseados em entregas físicas 
ao invés de apostas sobre movimentos futuros de preços. Seu poder 
de fogo é diretamente proporcional ao volume de compras que ela 
realiza, envolvendo na prática todos os tipos de commodities, sejam 
agrícolas ou minerais. É o maior comprador global.

A saga dos traders pode ser estimulante e digna de inveja, com 
seus veleiros, jatos executivos e férias em locações paradisíacas. 
Ela na verdade reforça a convicção dos produtores de commodi-
ties, como as mineradoras, que não têm como controlar os meca-
nismos de preços do mercado que seguem seus próprios humores. 
A elas restam se dedicar a algo que podem comandar - reduzir os 
seus custos de produção - tal qual um credo religioso, faça chuva 
ou faça sol.  

Preço do cobre nos últimos dez anos (US$/t)

Preço do ouro nos últimos dez anos (US$/oz)

Preço do minério de ferro nos últimos dez anos (US$/t)
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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 - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb - 
Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro 
de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O Brasil pós-Copa e a 
mineração: realinhando 
expectativas

O título acima reproduz, em sua segunda parte - a saber, “Realinhando expectativas”, o título de recente 
estudo divulgado pela PwC, “Mine 2014: Realigning Expectations” -, com vistas a contribuir para que 
nos lembremos desafios que temos de enfrentar e que, de alguma forma - o que é natural -, tem sido 

“obscurecidos” pelo noticiário em função da realização da Copa do Mundo em nosso País. No citado Estudo, 
a PwC destaca que “Em 2013, pela primeira vez, a maioria das mineradoras entre as Top 40 era de mercados 
emergentes. O lucro registrado por elas chegou a US$ 24 bilhões, enquanto as empresas dos mercados de-
senvolvidos apresentaram prejuízo de US$ 4 bilhões. Nesse cenário, as mineradoras tiveram de realinhar suas 
expectativas, mudar prioridades e apertar os cintos. O impacto dessas iniciativas será visto no decorrer de 
2014.” E enfatiza a PwC: “Foi um ano muito desafiador para a indústria. O valor de mercado das 40 maiores 
empresas do setor caiu US$ 280 bilhões, uma redução de 23% em relação ao ano anterior. O ouro sofreu sua 
maior queda anual em 30 anos e as empresas que atuam na área perderam US$ 27 bilhões em ativos. A queda 
do preço das commodities e o aumento dos custos levaram a uma retração de lucros”.

O desafio brasileiro para recuperar esta realidade exposta pela PwC é ainda maior, se considerarmos aspectos 
tais como aqueles destacados por Antônio Machado em sua Coluna “Brasil S/A”, publicada pelo jornal “Es-
tado de Minas”: “Estagnação pela Década: tirar a economia do impasse do crescimento baixo e inflação 
alta - predição para 2019, quando, segundo cenário do Instituto Brasileiro de Economia FGV, o PIB ainda 
estará girando ao redor de 1%, sem mudanças profundas - será muito difícil. Fácil, diz o economista Fernando 
Montero, era quando a economia crescia ao ritmo de 5% ao ano, o superávit primário chegava a 4% do PIB, a 
inflação estava em 4% e havia superávit em conta corrente. O país era assim há pouco. Do segundo governo 
Lula para frente tudo se estreitou, e, como diz Montero, para aumentar uma variável, tipo de crescimento (ou 
reduzir a inflação), terá que se cortar alguma outra. Em suma, o crescimento econômico precisa de algo mais 
para alargar a oferta sem pressionar a demanda (leia-se: os déficits). O que os candidatos têm a dizer? Para 
ser uma revolução: a economia está na situação de quem precisa de tratamento médico, a imagem para 
o ajuste fiscal, acompanhado de terapia ocupacional - instrumentos, enfim, para apressar a cura e mudar os 
hábitos ruins. A situação da indústria é uma das que demandam atenção, mas câmbio depreciado e juro baixo 
só por si não bastam. É preciso integrá-la às cadeias globais de valor, o único jeito de a inovação não chegar 
apenas se importada. A revisão de funções e da partilha da receita tributária em favor dos estados e municípios 
é outra urgência, junto da modernização do backoffice do setor público para baixar custo e melhorar os serviços 
à população. Só isso já fará uma revolução.”

E veja que não nos referimos ainda aos impactos - bastante negativos para a Mineração brasileira - que já 
advieram e advirão da incerteza reinante quanto ao Novo Marco Regulatório, entre outros. E quando jornal, 
como o “Estado de São Paulo”, destaca, em manchete da primeira página do seu Caderno de Economia, que 
“Prefeitos ameaçam parar estradas para aprovar Código de Mineração”, em um claro desafio ao Governo Fe-
deral, é mais do que hora de, como País, definirmos esta questão do Novo Marco, com vistas não só ao hoje, 
como, também, ao amanhã.
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Maior projeto em andamento da 
Anglo American no mundo, 
Minas-Rio espera produzir 

anualmente 26,5 milhões t de minério de 
ferro de alta qualidade e reduzido impac-
to ambiental durante a estimativa de 28 
anos. A mina, localizada em Conceição 
do Mato Dentro (MG), está em acordo 
com a política da empresa de aumentar 
sua participação no mercado internacio-
nal de minério de ferro, sendo que sua 
primeira fase teve capex estimado de US$ 
8,8 bilhões e o início de produção deve 
ocorrer ainda em 2014.

As obras da planta de beneficiamento 
estão no momento 88 % concluídas, 
com avanço de 95 % das obras civis e 
78 % da montagem eletromecânica fina-
lizada. Para a mina, a qual já está com 
a abertura concluída, a Anglo American 
já fez o decapeamento de mais de 2 mi-
lhões m³.

Composta por processos secos e úmi-
dos, a planta de beneficiamento teve 
construção dividida em duas partes, 
obras civis, para construção das edifica-
ções, e montagem eletromecânica, vol-
tada para a instalação de equipamentos 

Minas-Rio na reta final  
para entrar em operação

Maior projeto de ferro da Anglo American no mundo espera produzir mais de 26 milhões t 
de minério de alto teor. O mineroduto e o porto privado se classificam entre os maiores já construídos

como moinhos, peneiras, britadeiras e 
prensa de rolos. 

Para transportar o minério de Conceição 
do Mato Dentro (MG) até o terminal no 
Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), 
Minas-Rio utilizará um mineroduto com 
525 km de extensão, o maior para trans-
porte de ferro do mundo e que atravessa 
32 municípios. Construído em cinco eta-
pas, o sistema já teve toda a sua extensão 
instalada e mais de 385 km de tubos já 
passaram pelo teste hidrostático. As esta-
ções de bombas 1, 2 e de válvulas, assim 
como as travessias com furos direcionais 
e túneis foram concluídos ainda em de-
zembro de 2013.

O mineroduto levará em média quatro 
dias, a uma velocidade de 6 km/h, para 
transportar o minério de ferro misturado 
à água até o porto, passando por diversas 
variações de terreno, com áreas monta-
nhosas como, por exemplo, a Serra da 
Mantiqueira. Dessa maneira, em alguns 
trechos será preciso impulsionar a mis-
tura (estações de bombas  EB1 e EB2), e 
em outros, freá-la (estação de válvulas).

A EB1, que fica em Conceição do Mato 
Dentro, é a que dá a partida ao slurry, en-

quanto a EB2, em Santo Antônio do Grama 
(MG), tem o papel de impulsionar a polpa 
para atravessar a Serra da Mantiqueira. A es-
tação de válvulas tem função oposta, ou seja, 
ela reduz a velocidade na descida da serra e 
foi construída no município de Tombos (MG).

Devido à construção do mineroduto, 
em junho, a estrada LMG – 790, que liga 
os municípios de Nova Era (MG) e Santa 
Maria de Itabira (MG), recebeu obras de 
drenagem e recomposição de pista na fai-
xa de domínio do mineroduto. A recom-
posição é uma das últimas etapas da obra 
e consiste nas seguintes ações: remoção 
de estivas (estruturas de madeira), rea-
dequação dos dispositivos de drenagem 
(canaletas, escadas hidráulicas, diques 
de contenção, bueiros e dissipadores de 
energia), recomposição vegetal e instala-
ção de marcos e sinalização sobre o limite 
de faixa e a localização do duto. Foram re-
alizados estudos para reduzir o tempo de 
entrega das obra. Dessa forma, foi pos-
sível minimizar os transtornos causados 
aos pedestres e motoristas. 

Esse é apenas um dos trechos de rodo-
via que o mineroduto tem que passar para 
chegar ao porto. Nesses segmentos exis-

Imagem ilustrativa do Terminal 
Offshore do Superporto do Açu 

Em detalhe: Vista aérea da mina 
e planta
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tem “passagens invisíveis”, ou seja, furos 
direcionais no subsolo que dão passa-
gem à tubulação. São ao todo 11 furos 
direcionais, com extensão de 5.144 m, e 
cinco túneis, somando 2.397 m. 

Essa técnica de furo direcional utiliza 
uma broca que realiza a perfuração sub-
terrânea em rochas ou solos, resultando 
em um furo com diâmetro suficiente para 
a passagem do mineroduto. O proce-
dimento evita a abertura de valas e mo-
vimentação de grandes quantidades de 
terra na superfície, reduzindo o impacto 
ambiental.

Durante a fase de projetos são utilizadas 
sondas para identificar o perfil geológico 
do local, o tipo de solo, além de rochas 
e materiais que podem ser encontrados 
durante a perfuração. Já na fase de cons-
trução, é usada uma perfuratriz direcional 
para a execução dos furos.

Para abastecer com energia elétrica o 
projeto Minas-Rio, a Anglo American está 
instalando duas linhas de transmissão 
(LT) na região, uma para a planta de be-
neficiamento e a outra para e estação de 
bombas 2. 

A primeira linha de transmissão de 230 
kV está concluída e tem aproximadamente 
90 km de extensão, indo do município de 
Itabira (MG) até Alvorada de Minas (MG), 
passando por oito cidades. As 187 tor-
res que compõem a rede e os cabos que 
transmitem energia elétrica são isolados 
em uma faixa de servidão com aproxima-
damente 40 m de largura - espaço desti-
nado à construção, operação e manuten-
ção da linha.

Já a segunda linha tem capacidade para 
138 kV e se estende por 36 km atraves-
sando cinco municípios. Ela se inicia na 
Usina hidroelétrica Risoleta Neves, no 
município mineiro de Rio Doce, passa 
por Santa Cruz do Escalvado, Piedade de 
Ponte Nova e Urucânia, até chegar a Santo 
Antônio do Grama, onde fica a estação de 
bombeamento 2. Posteriormente, ambas 
as linhas poderão ser utilizadas por ou-
tras empresas e também pela população.

Atualmente, essa segunda linha já está 
energizada. O processo foi feito no dia 28 
de fevereiro, conforme planejamento e a 
estrutura é alimentada por uma subesta-
ção de energia que está localizada em Rio 
Doce. Ela era administrada pelo Consór-
cio Candonga e foi adquirida pela Anglo 
American para o Projeto Minas-Rio. Fu-
turamente, a subestação passará a ser de 
responsabilidade da Cemig. 

Quanto ao Porto do Açu, onde o minério 
será exportado para as usinas siderúrgi-
cas ao redor do mundo, esse é um em-
preendimento em parceria com a Prumo 
Logística e a Anglo American possui 49 
% da participação. Em construção no 
município de São João da Barra (RJ), o 
Porto do Açu será um dos três maiores do 
mundo, com capacidade para movimentar 
350 milhões t de carga por ano. 

O complexo portuário privativo de uso 
misto terá dois terminais, um offshore e 
outro onshore, 17 km de píer e poderá 
receber até 47 embarcações de grande 
porte, como Capesizes, Very Large Crude 
Carrier (VLCCs) e Chinamax, que trans-
portam até 400 mil t.

Com construção iniciada em outubro de 
2007 e área total de 90 km², o Porto do 
Açu terá profundidade de até 25 m. Ele se 
junta aos outros 7 % dos portos brasilei-
ros com capacidade para receber navios 
de grande porte.

O terminal offshore, de onde o minério 
de ferro do Minas-Rio será escoado, terá 
uma ponte de acesso com 3 km de exten-
são, píer de rebocadores, canal de acesso 
e bacia de evolução. O espaço contará 
ainda com nove berços para atracação 
de navios, sendo quatro deles exclusivos 

para minério de ferro, com capacidade 
para movimentar até 100 milhões t/ano, 
quase o montante total do Porto de San-
tos (SP).

Contudo, para embarcar o minério, é 
preciso secar a polpa que chega em Açu. 
Para isso há no porto a planta de filtragem 
que retira toda a água da polpa. No pro-
cesso, o tratamento faz com que a água 
fique completamente isenta de partículas 
sólidas, sendo parte dela reutilizada den-
tro da própria planta, enquanto o exceden-
te é descartado no mar, seguindo todos os 
procedimentos de monitoramento e con-
trole previstos pelos órgãos ambientais.

Segundo a empresa, a planta de filtra-
gem do projeto Minas-Rio já passou pela 
fase de comissionamento e, ao todo, 71 
profissionais participaram das avaliações, 
entre eles empregados da Anglo Ameri-
can, da EGT, da Milplan e fornecedores de 
equipamentos. 

Até abril desse ano, 79 % do termi-
nal de minério de ferro estava montado 
e a planta da filtragem havia sido con-
cluída e posta em testes. Além disso, 
a retomadora e a empilhadeira também 
haviam sido entregues e, por fim, 99 % 
da montagem do carregador de navios 
havia sido finalizada.

Anglo American divulga resultados  
trimestrais de 2014

A Anglo American divulgou em julho seus resultados de produção para o segundo trimestre 
de 2014 para as operações de níquel, nióbio e fosfato no Brasil.

Níquel, produzido nas fábricas de Barro Alto (GO) e Niquelândia (GO), teve produção total 
de 10.600 t, um aumento de 25 % em relação ao mesmo período no ano passado, impul-
sionado pela contínua melhoria da estabilidade operacional em Barro Alto (GO). Somente a 
planta de Barro Alto foi responsável pela produção de 8.600 t, um aumento de 41 %, mesmo 
com paradas não planejadas em ambas as linhas no segundo trimestre do ano. 

Já na planta de Niquelândia, a produção teve um decréscimo de 17 %, ficando em 2.000 t, 
principalmente devido ao adiamento da parada anual de manutenção para o segundo trimes-
tre. Nos três primeiros meses do ano, as duas operações haviam produzido 9.200 t.

Quanto ao fosfato, a Anglo American produziu 275.700 t de fertilizantes nas fábricas de 
Catalão (GO) e Cubatão (SP), um aumento de 3 % em relação ao primeiro trimestre anterior 
e queda de 8 % comparado ao mesmo período de 2013. O principal motivo para a retração 
foi o prolongamento de uma parada programada para manutenção e outras para manutenção 
corretiva, restrições de processamento de alguns produtos em Catalão, mudanças no mix 
de produtos refletindo a demanda de mercado e condições meteorológicas que causaram 
problemas de abastecimento de energia na unidade. 

No segundo trimestre, o ácido fosfórico totalizou 81.300 t e o fosfato bicálcico - DCP (in-
sumo para ração animal) 43.600 t, ou seja, 10 % superior ao primeiro trimestre do ano. A 
companhia também informou a produção de concentrado que chegou a 349.500 t.

A produção de nióbio deve se manter estável em 1.100 t na planta de Ouvidor (GO). 
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Localizado em Serra Sul de Cara-
jás, em Canaã dos Carajás (PA), o 
maior empreendimento da história 

da indústria da mineração, o projeto S11D 
vai demandar todo US$ 19,49 bilhões da 
Vale para em 2016 produzir inicialmente 
90 milhões t de minério de ferro por ano. 

Esse volume quase se equipara com a 
produção atual de todo o complexo Carajás 
e é quantidade suficiente para encher 225 
navios do tipo Valemax, o maior mineraleiro 
do mundo. Para ter ideia da importância do 
projeto, somente no estado do Pará, quando 
S11D estiver em plena capacidade, a Vale 
produzirá 230 milhões t de minério de ferro, 
bem acima dos 109 milhões t anuais.

Segundo o Sindicato das Indústrias Mi-
nerais do Estado do Pará (Simineral), nos 
próximos quatro anos, somente o Pará 
deverá receber cerca de US$ 47 bilhões 
de novos investimentos no setor, criando 
99 mil postos de trabalho, sendo que, até 
o ano passado, a cadeia produtiva mineral 
respondia por 271 mil empregos diretos e 
indiretos no estado.

Do total de investimentos, US$ 8,04 bi-
lhões vão para instalação da nova mina e 
da usina do S11D; o restante será destina-
do à logística, incluindo a expansão da es-
trada de ferro Carajás em 504 km e remo-
delação de linhas existentes em 226 km.

Nesse ano, a mineradora avançou bas-
tante nas obras de implantação. Em ju-
nho, a usina de S11D, a qual receberá o 
minério lavrado da mina por uma correia 
transportadora de 9 km de extensão, ini-
ciou a etapa de montagem dos 109 módu-
los que a compõem.

Além disso, a mineradora obteve a Au-
torização de Supressão Vegetal da mina 
(ASV), que possibilitou a abertura dos 
acessos em direção ao platô do corpo D, 
onde será a mina, para dar início às obras 
civis, incluindo extensa terraplanagem e 
montagem subsequente dos equipamen-
tos que vão compor o sistema truckless de 
lavra e transporte. Foi feito também o es-

S11D avança para iniciar 
produção em 2016

A produção recorde de 109 milhões t/ano será gerada por lavra contínua sem frota de caminhões

Por Vinícius Costa

taqueamento nas fundações da usina para 
receber os módulos em 2015 e já estão em 
execução os caminhos de rolamentos nos 
pátios de regularização e de estocagem, 
para permitir o início da montagem das 
máquinas de pátio ainda este ano.

Essa será a primeira usina construída 
com o conceito de modularização na área 
de mineração no Brasil e a Vale foca no 
momento na questão da segurança no 
transporte dos 109 módulos para o local de 
construção da planta, a 43 km do canteiro 
de montagem, sendo que uma estrutura 
dessas pode chegar a pesar até 1,4 mil t.

Já concluída sua primeira fase, o esta-
queamento da usina de S11D foi iniciado 
em outubro de 2013. Nessa fase, mais 
de 300 estacas escavadas foram execu-
tadas com até 26 m de profundidade. Na 
etapa seguinte, a qual já está em curso, 
são concretados os blocos de coroamen-
to das estacas, para, em seguida, serem 
executadas as estruturas onde os módu-
los serão montados.

Depois de dois anos de trabalho inin-

terrupto, a Vale concluiu a fase de son-
dagem geotécnica do projeto em março 
desse ano. Ao todo, foram feitos apro-
ximadamente 800 furos em uma área de 
cerca de 240 km² e total de 11.000 m de 
sondagem. Apenas uma equipe reduzida 
de sondagem permanece em S11D para 
levantamentos complementares durante a 
execução das obras civis.

Também em março, a mineradora ini-
ciou o estágio de perfuração do primei-
ro túnel do ramal ferroviário que servirá 
S11D, assim como todo o Sistema Nor-
te, transportando o minério até o porto. 
Na primeira etapa, foi retirada a terra 
até chegar à camada de rocha, escavada 
por meio de detonações, fazendo o túnel 
avançar em média 1 m/dia. 

Responsável pela exportação do miné-
rio para o resto do mundo, o Píer IV do 
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, 
no Maranhão, foi autorizado a operar em 
abril. A licença, válida por quatro anos, 
permite a operação dos novos viradores 
de vagão e pátios de estocagem, além da 

Montagem dos módulos da usina de S11D
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continuidade das atividades já desenvol-
vidas no terminal.

O objetivo da Vale agora é a de concluir 
a segunda etapa do Programa Capacitação 
Logística Norte (CLN S11D), que dará à 
mineradora a capacidade de transportar e 
embarcar 230 milhões t/ano em 2018, mais 
do que o dobro dos 109 milhões t atuais.

Tecnologia em prol  
da mineração

O setor de mineração na última década 
vem ganhando cada vez mais apoio de tec-
nologias de ponta e softwares especializados 
para melhorar e maximizar suas operação, e 
S11D não é uma exceção a essa tendência. 
Um dos sistemas utilizados na obra se vale 
de informações de um GPS como referência 
dos trabalhos de terraplanagem.

Nesse processo, sensores integrados a 
computador de bordo foram instalados nos 
equipamentos que fazem as camadas finais 
de terraplanagem. A partir desse ponto, a 
equipe de topografia utiliza computadores 
para realizar todos os cálculos necessários, 
passando ao operador do equipamento as 

coordenadas necessárias na tela da cabine.
O sistema recebe informações de um 

GPS e faz a leitura da área, delimitando a 
zona exata de trabalho e calculando o nível 
do terreno em tempo real. Isso possibilita 
a execução precisa do projeto topográfi-
co, uma vez que os sensores que ficam 
nas lâminas das máquinas substituem as 
estacas de medição convencionais. A se-
gurança também é melhorada com essa 
tecnologia, pois se elimina a necessidade 
de pessoas trabalhando próximas às má-
quinas para manipular as estacas e fazer 
as medições de nível do terreno.

Outro avanço tecnológico no projeto foi ob-
tido através do uso de desenhos 3D na verifi-
cação de possíveis interferências na operação 

e manutenção, antes da montagem física das 
instalações. Essa tecnologia começou a se 
difundir nos projetos de engenharia nos anos 
recentes, trazendo ganhos ao eliminar o retra-
balho e reduzir custos e prazos.

Os projetos 3D analisam possíveis interfe-
rências que possam ocorrer nas futuras ins-
talações de S11D, em atividades rotineiras 
como troca de correias, trânsito de materiais 
no interior da usina e retirada de componen-
tes. Outros trabalhos que ganham com essa 
tecnologia são as montagens eletromecâni-
cas, como estruturas metálicas, tubulações, 
bandejamento de cabos elétricos, além das 
redes de distribuição de energia elétrica, 
eliminando as “colisões” (clash) entre os 
componentes físicos no campo. 

Sistema truckless, com escavadeira, 
britador móvel e correia transportadoraFo
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Com o objetivo de reduzir custos de 
manutenção, aumentar a vida útil dos 
equipamentos e garantir a boa opera-

bilidade da planta, as mineradoras têm procu-
rado cada vez mais o auxílio de softwares es-
pecíficos para a otimização de suas atividades. 

Os profissionais ouvidos pela Minérios 
& Minerales são unânimes em afirmar que 
em um ambiente cada vez mais competitivo 
e a prioridade dada à redução dos custos, 
buscando sempre agilidade na gestão e eco-
nomia com gastos operacionais e de manu-
tenção, o uso de softwares é essencial para a 
alavancagem do negócio. 

“Os processos industriais necessitam de 
controles peculiares, sendo que a utilização 
de softwares é fundamental para efetuar a 
gestão dos processos produtivos em tempo 
real. No setor de mineração não é diferente, 
com essas ferramentas temos a otimização 
de muitas atividades e, consequentemente, 
menores custos”, afirma Pedro Augusto de 

Softwares conquistam  
espaço crescente 

 
Mineradoras estão atentas aos novos programas disponíveis no mercado  

e apontam os benefícios gerados por essas tecnologias

Guilherme Arruda

Oliveira, gerente da área de TI da AngloGold 
Ashanti. 

Na mesma linha, Vladimir Michels, diretor 
de Segmento de Manufatura da Totus, res-
salta que o uso da Tecnologia da Informa-
ção proporciona uma otimização de muitos 
processos, aumentando a produtividade e 
a qualidade das tarefas realizadas. “Um dos 
maiores desafios do setor é a redução do 
custo operacional. Devido a fixação do preço 
pelo mercado, as empresas deste segmento 
buscam reduzir o custo e aumentar a produ-
tividade constantemente, visando melhorar 
sua competitividade global. Tecnologias 
possibilitam um gerenciamento integrado 
da operação, auxiliando essas empresas a 
lidarem com este principal desafio do setor”, 
comenta Michels. 

INB adota controle  
automatizado

As Indústrias Nucleares do Brasil (INB) im-

plementaram um novo sistema de controle 
automatizado visando aumentar a disponibi-
lidade da planta e atender à duplicação de sua 
unidade de concentrado de urânio, localizada 
em Caetité, no sudoeste da Bahia. 

O projeto, iniciado em 2012 e que envolve 
a instalação de ferramentas da Rockwell, foi 
necessário devido à obsolescência do sistema, 
as frequentes intervenções para manutenção, a 
impossibilidade de acréscimo de novos instru-
mentos e a necessidade de controle de novas 
frentes de lavra (subterrânea e a céu aberto).

De acordo com Renato Rosa Pinto, supervi-
sor de produção da INB (unidade de Caetité), 
os novos programas de Tecnologia de Infor-
mação possibilitaram um incremento do nível 
de segurança ocupacional e de processos da 
planta. “Tivemos uma nítida melhora do siste-
ma de automação e controle da planta. A im-
plantação de redes industriais, em fibra óptica 
e Wi-Fi, por exemplo, possibilitaram medidas 
imediatas na correção de problemas, pois a 

Software customizado auxiliou 
na otimização dos processos da 
AngloGold Ashanti
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informação está disponível próximo de onde 
é executada a ação”, afirma Pinto. 

Além desses incrementos, os softwares ins-
talados permitiram a implementação de no-
vos CLP´s (Controlador lógico programável) 
e a integração com CCM inteligente. Houve 
também, aquisição de microcomputadores 
e projetores, duplicação do circuito da rede 
corporativa e melhoria do acesso redundante 
à internet, suportando um maior número de 
máquinas. 

O projeto foi orçado em aproximadamente 
R$ 1,2 milhão sendo gasto até o momento 
R$ 400.000. O restante será aplicado durante 
a duplicação da unidade de concentrado de 
urânio, que tem previsão de início em 2018 – 
o payback time está estimado em 12 meses. 

 
Jaguar Mining controla  
frota e planta

Na Jaguar Mining, o planejamento e controle 
da manutenção e de serviços recebem o auxí-
lio da ferramenta Engeman. Desenvolvido pela 
Engecompany, o software permite a gestão de 
todas as máquinas e equipamentos da em-
presa, como carregadeiras LHD, caminhões, 
moinhos, britadores, correias, transportadoras, 
jumbos de perfuração, entre outros. 

Os dados dessas máquinas, fornecidos por 
horímetros e odômetros, por exemplo, são 
processados pelo programa e geram históri-
cos que norteiam as ações a serem tomadas 
pelos profissionais de manutenção. A ferra-
menta também proporciona o custo detalha-
do de cada equipamento, com a possibilidade 
de traçar a previsão de boa parte das paradas 
para manutenção.  

Para a frota de caminhões, o Engeman 
alerta para a necessidade de troca de pneus 
e lubrificação, além de fornecer o tipo de óleo 
utilizado e detalhes da última troca.  

“Estamos utilizando o software para con-
trolar todo tipo de manutenção que é reali-
zada na Jaguar: mecânica, elétrica, predial, 
hidráulica e veicular. A ferramenta aprimorou 
e reduziu custos operacionais, tornando-se 
essencial nos processos de gestão da área 
de manutenção”, Douglas Drumond, técnico 

em planejamento de Manutenção da Jaguar 
Mining, unidade de Turmalina. 

Além do Engeman, a empresa utiliza o sof-
tware de gestão ERP, da Totus. “Através dos 
históricos e estatísticas no ERP é possível 
planejar a hora ideal para fazer manutenção 
preventiva e gerenciar melhor os custos dos 
equipamentos visando maximizar o uso dos 
ativos”, destaca Vladimir Michels, diretor de 
Segmento de Manufatura da Totus. 

AngloGold Ashanti utiliza  
software customizado  
para subsolo 

Para auxiliar na gestão das operações de 
sua mina subterrânea Lamego, localizada 
em Sabará (MG), a AngloGold Ashanti Bra-
sil fechou uma parceria com a Devex para a 
implantação do software SmartMine UG (un-
derground), inédito no mercado. Para isso, a 
mineradora realizou um trabalho minucioso 
de identificação das necessidades de cada 
área operacional.

Foram instalados 32 equipamentos de con-
trole na frota da mina, abrangendo jumbos e 
fandrill, caminhões, carregadeiras, tratores, 
plataforma, equipamento de contenção, entre 
outros. Todos os veículos foram equipados 
com o computador embarcado Tracker UG, o 
que possibilitou um controle em tempo real 
de tudo que acontece no subsolo.

Na parte de segurança, um sistema com 
chip, implantado na lanterna do capacete de 
cada funcionário, auxilia na gestão e desloca-
mento da equipe dentro da mina. 

“Conseguimos melhorar nossa gestão e 
controle dos processos, otimizando nossas 
atividades e principalmente, a velocidade 
com que as informações são transmitidas e 
gerenciadas”, afirmou Alexandre Heberle, ge-
rente da Mina Lamego. 

A comunicação das informações geradas 
pelos equipamentos é transmitida via cabos 
de fibra óptica e também por rede wi-fi. Todos 
os equipamentos possuem telas touchscreen 
com operabilidade ao sistema. 

Luiz Fernando Zanotti, engenheiro de minas 
de Lamego, afirma que por se tratar de uma 
versão de software nova (minas subterrâne-
as), o investimento da empresa para implan-
tação do projeto foi vantajoso. “Houve uma 
cooperação mútua entre as companhias, fa-
cilitando e minimizando os custos”, ressalta. 

A empresa investe anualmente cerca de R$ 
13 milhões em TI e está continuamente estu-
dando a viabilidade de utilizar novos softwares 
que possam aprimorar o processo de gestão. 

Na MRN, sistema controla 116 
máquinas móveis

Após uma consultoria que definiu a troca de 
máquinas de grande porte para médio porte, 
a Mineração Rio do Norte (MRN), com ope-
rações de bauxita em Porto Trombetas (PA), 
iniciou a implantação de um software para 
otimização de suas operações. A mudança do 
tamanho dos equipamentos foi motivada pela 
longa distância entre suas minas e a planta, 
que acarretavam em altos custos de manu-
tenção da sua frota de caminhões.

Com a implantação do sistema SmartMine, 
da Devex, a empresa conseguiu informatizar, 
em 100%, a gestão de sua frota, composta 
por 76 caminhões, 18 tratores de esteira, 11 
escavadeiras, 4 motoniveladoras, 3 pás carre-
gadeiras, 3 tratores de rodas e uma dragline. 
“A necessidade de um software de gestão foi 
fundamental; era um trabalho sobre-humano. 
Hoje temos um melhor gerenciamento e utili-
zação dos equipamentos”, afirma Thiago To-
lentino, engenheiro de Minas da MRN.

Com a otimização das tarefas pelo software, 
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 Sistema de controle 
automatizado visa aumentar a 
disponibilidade da planta da INB
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a empresa conseguiu melhorar as operações 
dos seus equipamentos, reduzindo filas de 
espera dos caminhões e a ociosidade das 
escavadeiras. As informações dos veículos 
e equipamentos são enviadas, via ondas de 
rádio, para uma antena principal (master con-
verter/ Acess Point) de onde são encaminhas 
para a sala de controle, sendo processadas e 
gerenciadas pelo programa, que define uma 
logística operacional mais adequada à reali-
dade das minas.

“Houve um ganho produtivo de 35 mil 
toneladas/mês. Tivemos agilidade no rece-
bimento e tratamento das informações, com 
dados confiáveis e digitalizados”, comemora 
Tolentino. A produção mensal média da MRN 
é de 2.050.000 t de bauxita.

Além da implantação do SmartMine, a com-
panhia criou equipes exclusivas para a gestão 
de informações e para as atividades operacio-
nais e de manutenção. Para este ano, a empre-
sa estuda ainda a implantação de um módulo 
de segurança, que possibilitará o controle da 
fadiga dos operadores dos equipamentos.

Kinross implementa  
software PIMS

Com o intuito de estabilizar e otimizar os 
processos da planta, ampliar a democratização 
das informações e melhorar a agilidade na to-
mada de decisão em relação ao processo in-
dustrial, a Kinross finalizou em junho o projeto 
de implantação de um novo sistema de gestão. 

Para isso, a empresa criou um grupo inter-
no para o levantamento de demandas e espe-
cificações técnicas de sua unidade, localizada 
em Paracatu (MG). Após diversas análises, 
foi escolhido um software PIMS (Plant Infor-
mation Management Systems), da OsiSoft. 

A primeira fase do projeto, concluída em ju-
nho de 2013, abrangeu a implementação de 
um banco de dados, integração com o Siste-
ma de gerenciamento de energia, laboratório 
(LIMS), gerenciamento de mina (SmartMi-
ne), DCS e bussiness inteligence.

Após essa fase inicial, se sucederam as 
etapas de desenvolvimento do portal (share 
point), do aplicativo de fluxogramas de pro-
cesso on-line, e do aplicativo de gerencia-
mento de energia. Por fim, em junho deste 
ano, foi realizado o desenvolvimento de 
aplicativo de gerenciamento e controle de 
eficiência operacional da planta, envolvendo 
as ferramentas de disponibilidade, utilização, 
MTTR, MTBF e perfil de perdas. 

De acordo com os profissionais da empre-
sa, um dos maiores benefícios de um PIMS é 
permitir ao engenheiro de processo entender 
as situações operacionais que se apresentam, 

Mineradoras australianas planejam 
investimentos em tecnologia anti-colisão 

De acordo com estudo da Timetric, empresa de consultoria e análise de setores industriais, 
mais de 30% das mineradoras australianas pretendem investir, nos próximos anos, em sistemas 
de prevenção de colisão. Denominada collision avoidance, a tecnologia permite movimentar re-
motamente máquinas de grande porte, além de acionar um dispostivo de bloqueio automático 
quando esses veículos estiverem propensos a colidir com algum obstáculo ou pessoa. 

No entanto, apenas as grandes empresas, com faturamento acima de US$ 10 bilhões, estão 
mais propensas a explorar essas novas tecnologias, segundo o estudo. Além disso, o levanta-
mento apontou também que as companhia irão priorizar investimentos nas áreas de controle 
ambiental, gerenciamento e controle de emissões e no prolongamento da vida útil dos equipa-
mentos pesados.

Utilização de veículos não tripulados deve crescer
Uma outra pesquisa da Timetric apontou que as mineradoras continuarão investindo em ve-

ículos não tripulados para utilização em minas abertas e subterrâneas de minério de ferro na 
Austrália. Segundo o levantamento, a participação dessas máquinas no setor irá aumentar de 
32% para 45% nos próximos dez anos. Mais uma vez, as mineradoras de maior porte deverão 
liderar esse movimento. 

O objetivo é a otimização dos processos com o incremento de velocidade e da qualidade, ao 
mesmo tempo em que os custos são reduzidos. Estima-se, que na Austrália existam mais de 
200 caminhões controlados por controle remoto em minas de minério de ferro. 

e compará-las com situações padrões previa-
mente arquivadas. Para um engenheiro de 
processo é a ferramenta fundamental que per-
mite tirar conclusões sobre o comportamento 
atual e passado da planta, que permite con-
frontar o comportamento atual com o de dias 
atrás ou com o melhor já obtido no sistema.  

Mineração Jundu  
obteve mais 6,3%  
na produtividade horária

A unidade de produção de areia industrial 
da Mineração Jundu, localizada em Analân-
dia (SP), implantou em 2013 um software 
responsável por realizar a telemetria dos 
equipamentos móveis da mina e do pátio de 
alimentação da planta de secagem e que atua 
como ferramenta de gestão para as operações 
de transporte e carregamento de minério.

Formada por seis pessoas, a equipe de 
implantação realizou um estudo de campo 
colhendo informações que possibilitaram 
a parametrização ideal de cada operação e 
decidiu pela instalação de computadores de 
bordo (CBA-3200, fabricado pela Auteq) com 
a plataforma do software em todos os equi-
pamentos móveis, e o investimento resultou 
em uma relação custo benefício interessante.

Para alcançar os resultados, todos os cola-
boradores diretamente envolvidos passaram 
por treinamento de utilização do equipamento 
e só então os dados passaram a ser medidos 
e transformados em informações gerenciais.

O projeto foi desenvolvido dado à necessi-
dade da obtenção de parâmetros precisos de 
telemetria, importantes para o controle das 
operações, com foco no consumo de com-
bustível e em fatores de produtividade. Foram 
estipuladas as metas de 6% de redução do 
consumo de combustível e 4% de aumento 
na produtividade horária, baseado em simu-
lações e informações do fabricante. 

Após 12 meses de implantação, o projeto 
se mostrou muito eficiente uma vez que to-
das as metas foram alcançadas e superadas. 
Apurou-se a redução de 17,9% no consumo 
de combustível e aumento de 6,3% na produ-
tividade horária da mina/pátio, fazendo com 
que o retorno do investimento se concretizas-
se em apenas 8 meses.

Atualmente a Mineração Jundu está desen-
volvendo uma nova etapa do projeto, refor-
mulando as parametrizações existentes e re-
visando as metas por acreditar que é possível 
otimizar ainda mais os resultados. 
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Computadores de bordo reduziram 
consumo de combustível em 17,9%
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Atualmente a lubrificação é fator 
decisivo no poder de competi-
tividade das indústrias, sendo 

uma fonte de ganhos, que proporciona 
melhorias na performance das máquinas 
e equipamentos e reduções nos custos 
de manutenção. Diante disso, as compa-
nhias dedicam uma atenção especial ao 
tema, principalmente as mineradoras que 
operam, ininterruptamente, máquinas de 
porte, em condições severas.

“Se quer conhecer o nível de eficiên-
cia de uma empresa, verifique qual é a 
situação da lubrificação, pois a mesma 
é o sangue da companhia no que tange 
à manutenção, caso não esteja bem o 
resto não estará”, ressalta Mário Gui-
lherme Silva Rupf, engenheiro mecâni-
co da Kinross.

Kinross aprimora processo 
com substituição de graxa e 
mudança comportamental

A Kinross implementou um projeto de 
otimização industrial com o objetivo de 
melhorar a lubrificação dos engrenamen-
tos dos moinhos bolas e máquinas indus-
triais. De acordo com os profissionais da 
empresa, o programa, iniciado em outu-
bro de 2013, foi motivado pelas falhas 
geradas no controle e parametrização da 
lubrificação por spray nas engrenagens 
dos moinhos, pela baixa confiabilidade 
do sistema e devido à indefinição de for-
necedor na escolha do melhor lubrificante 
com relação ao custo benefício.  

Neste cenário, a equipe técnica da em-
presa, substituiu, a partir de análises 
prévias e dados técnicos, a utilização de 
uma graxa de base asfáltica por um óleo 
translúcido de fácil inspeção. A mudança, 
aplicada em um dos moinhos da compa-
nhia, resultou em uma redução de 50% 
do consumo de lubrificante.

Mário Guilherme Silva Rupf, enge-
nheiro mecânico da Kinross, afirma que 
a mudança trouxe maior confiabilidade 
ao sistema de lubrificação dos moinhos. 

Lubrificação tem relação 
direta com eficiência

Com planos de lubrificação detalhados, ajustes dos equipamentos e uso racional dos produtos,  
mineradoras conseguem reduzir custos e aumentar disponibilidade dos equipamentos

Empresa busca fornecedor 
Atualmente, a Kinross está em processo de escolha do melhor lubrificante com relação 

ao custo-benefício seguindo os critérios de análise teórica do lubrificante, análise de de-
sempenho, análise do nível do suporte técnico do fornecedor candidato, custo do produto e 
expectativa de consumo de lubrificante para os moinhos. 

“Anteriormente ao projeto, tivemos problemas com a parametrização do sistema em função 
da indefinição de fornecedor na escolha do melhor lubrificante com relação ao custo bene-
fício”, revela Rupf. 

O programa de otimização da empresa resultou, até junho, em uma redução de 66% nas 
falhas de lubrificação quando comparado com 2013. Além disso, a companhia reduziu o nível 
de contaminação do moinho SAG de 27/26/21 (grau ISO 4406) para 18/15/12. 

Além disso, houve um trabalho de mu-
dança comportamental dos funcionários 
encarregados dessa tarefa com relação 
ao controle, melhoria de performance do 
equipamento e sistema de lubrificação. 

“Tivemos uma maior expertise no sis-
tema, agregando conhecimento, ajustan-
do variáveis críticas ocultas e mudando 
a cultura dos colaboradores para com o 
sistema”, afirma Rupf.

Para auxiliar nos processos de lubrifica-
ção, a empresa instalou três infrareds em 
cada lado do engrenamento para contro-
le de temperatura e um pressostato para 
controle de pressão de ar, além de con-
troladores dos tempos de ciclos de lubri-
ficação, que aprimoraram e aumentaram a 
confiabilidade do sistema.

Com o projeto, a Kinross estima uma re-
dução no consumo de óleo lubrificante de 
aproximadamente 15 mil litros por ano, o 
que representa um custo de cerca de R$ 
460 mil, somando-se a este valor ainda as 
intervenções e paradas para manutenção. 
Outro benefício é o ganho de 310 horas 
anuais como os 12 funcionários da área, 
ou seja, eles terão 40 dias “livres” para 
desenvolver outros trabalhos. 

Samarco colhe os frutos de 
programa de lubrificação

A Samarco instaurou o programa Lean 
Seis Sigma (LSS), em 2013, com o ob-

Carcaças para os filtros de 
pressão do moinho SAG
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jetivo de reduzir os seus custos com lu-
brificantes, que representavam mais de 
9% do orçamento de materiais de ma-
nutenção na unidade de Ubu, localizada 
em Anchieta (ES). A meta do projeto era 
reduzir R$185,6 mil ao ano. No entanto, 
houve uma redução de aproximadamen-
te 8,5 vezes maior do que esse valor.

“O projeto não representou nenhum 
custo significativo para a companhia. As 
ações foram direcionadas para ajustes 
em unidades centralizadas, combate ao 
desperdício, substituição de lubrificantes, 
treinamento, conscientização e melhoria 
na estratégia de manutenção”, afirmou 
Rodrigo Werneck Athouguia, engenheiro 
de manutenção da Samarco.

O primeiro projeto LSS de redução de 
custos com lubrificantes foi iniciado em 
2013 e possibilitou ganhos de aproxi-
madamente de R$ 1,5 milhão, após sete 
meses de implantação. 

Sobre os resultados, Werneck destaca, 
que além da redução dos desembolsos 
com o insumo, houve um benefício no cli-
ma de trabalho, em função da eliminação 
do estresse gerado pelas práticas inade-
quadas de lubrificação. “Conseguimos 
uma melhora significativa na confiança das 
áreas em relação à prática de otimização de 

lubrificantes. Outras melhorias foram a re-
dução no custo com geração de resíduos e 
o aumento da confiabilidade dos equipa-
mentos”, ressalta o engenheiro. 

Com as metas alcançadas, a empresa 
viabilizou um investimento significativo 
em lubrificação este ano. “A redução gera-
da nos custos está sendo direcionada para 
investimentos em bens de capital (CAPEX) 
em lubrificação industrial”, completa. 

Antes do projeto, o gasto anual com lu-
brificação era de aproximadamente R$ 4,6 
milhões (abril/2012 à março/2013). Em 
2014, estão sendo aplicados aproximada-
mente R$ 1,8 milhão em lubrificação na 
unidade de Ubu.

Metodologia
O programa de lubrificação da empresa 

baseou-se na metodologia DMAIC, que 
compreende as seguintes fases: Define, Me-
asure, Analyse, Improve e Control. Na fase 
Define foi estipulado ferramentas estatísti-
cas e gráficos de tendências para definição 
de uma meta específica. Na etapa Measure, 
utilizou-se gráficos para analisar os lubrifi-
cantes que mais impactavam no custo.  Na 
Analyse, a equipe elaborou um diagrama 
com objetivo de encontrar as causas poten-
ciais e 46 pontos de melhoria foram mape-

ados. Dos 46 pontos analisados, 29 foram 
priorizados para o plano de ataque para 
bloquear as causas. Na etapa Improve, 29 
ações foram executadas. Após a fase Con-
trol, as ações foram consideradas eficazes 
com o monitoramento do indicador. 

Lubrificação automatizada
O primeiro projeto LSS da Samarco tam-

bém contemplou a implantação de sistemas 
automatizados e centralizados de lubrifi-
cação, compostos de um recipiente e uma 
bomba pneumática que transfere o lubri-
ficante até os pontos de lubrificação. Nor-
malmente, são programados para acionar 
a bomba por um determinado período até 
que a quantidade suficiente de lubrificante 
seja inserida no equipamento. Os sistemas 
devem ser regulados para entregar a quan-
tidade recomendada pelos fornecedores dos 
equipamentos que esses sistemas atendem.

Novos projetos e criação do 
manual de lubrificação 

A Samarco possui um plano de trabalho 
de dois anos com diversas ações dire-
cionadas para redução de contaminação, 
tratamento de óleo e gerenciamento da lu-
brificação. Esse programa contempla atua-
ções na blindagem de equipamentos, com 
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instalação de kits que possibilitem uma 
filtragem off-line sem parada dos equi-
pamentos, remoção de varetas de nível, 
instalação de visores 3D, adequação dos 
pontos de coleta de óleo com a instalação 
de novos dispositivos, além de aquisição 
de aparelhos para manuseio de lubrifican-
tes. Também foi aprovado investimento em 
novas unidades centralizadas e aquisição 
de máquinas de filtragem de alta eficiência.

Outras ações também estão sendo dire-
cionadas para a gestão do conhecimento, 
como um programa de treinamento con-
tínuo em lubrificação e a elaboração do 
Manual de Gestão da Lubrificação. Está 
em andamento ainda a construção de 
uma Central de Lubrificação. 

Segundo informações da empresa, a 

Bel Ray atende mineradoras com produtos 
de alto desempenho

Com uma forte presença no segmento de máquinas e equipamentos para mineração, a 
Bel Ray disponibiliza uma vasta gama de óleos e graxas para o setor. A empresa forne-
ce produtos para equipamentos de grande porte, como o óleo SF 100 para engrenagens 
abertas, a EP Grease AC 1 e a graxa de alta viscosidade EP 680-1, usando complexo de 
alumínio como espessante, um diferencial da empresa. 

Leonardo Lima, gerente técnico da Bel Ray, revela que a companhia mantém um contato 
constante com os fabricantes de máquinas e equipamentos para o setor de mineração, 
visando ao desenvolvimento de produtos de alto desempenho e que atendam às exigências 
das mineradoras quanto à alta disponibilidade dos equipamentos. 

“Temos uma maior presença em produtos de alto desempenho para os equipamentos de gran-
de porte. Os grandes players do setor de mineração estão à procura de fornecedores que man-
tenham as máquinas 100% do tempo disponíveis e essa é a nossa prioridade”, ressalta Lima.

A empresa investe constantemente em P&D, além de realizar treinamentos com as equi-
pes dos seus clientes sobre as melhores práticas em lubrificação. 

central terá uma moderna estação de tra-
tamento de óleo novo e óleo contamina-
do, com objetivo de reduzir a geração de 
resíduos oleosos e garantir a entrega de 
óleo limpo e seco para os equipamentos 
de sua planta industrial. 

Sama implementa sensor de 
graxa para britador

A área de Manutenção Industrial e Mon-
tagem (MIM) da SAMA desenvolveu um 
sensor de graxa para o britador primá-
rio da planta, que implicou no aumento 
da disponibilidade do equipamento e na 
diminuição do tempo de paradas para 
manutenção, gerando uma economia de 
R$ 57 mil por ano. Além disso, foi feita a 
implantação de um equipamento de mo-

nitoramento on-line do sistema de lubrifi-
cação da bucha da aranha, com acompa-
nhamento pela sala de controle do nível 
de graxa e temperatura.

Antes do projeto, instalado no final de 
2012 na planta da companhia em Minaçu 
(GO), eram realizadas, semanalmente, manu-
tenções preventivas com a abertura do man-
cal para a verificação do nível de graxa do bri-
tador primário, limpeza da borda do britador 
primário com máquina (escavadeira), limpeza 
manual da aranha e instalação de dispositi-
vos de segurança para colaboradores.  

 “O equipamento permanecia parado por 
seis horas, para o trabalho de um operador 
com uma carregadeira para a limpeza do lo-
cal, dois mecânicos e um eletricista do MIM. 
Atividade relativamente simples, porém com 
demanda de recursos humanos, máquinas e 
custo elevado.”, explica Antônio Romancini, 
gerente de manutenção da SAMA.

Após a instalação do sensor, com sinal 
on-line, e a realização de testes por um 
período de 180 dias, foram obtidas me-
lhorias na confiabilidade e segurança do 
equipamento.  “Por ano, a parada era re-
alizada 48 vezes, agora apenas quatro. Os 
resultados alcançados envolvem a redu-
ção de custo, disponibilidade de recursos 
humanos e maior segurança dos colabo-
radores”, afirma Romancini. 

A companhia desembolsa, anualmente, 
cerca de R$580.000 em pesquisas e de-
senvolvimento (P&D), considerando equi-
pamentos da mina e da planta industrial e 
ainda, óleo isolante para transformadores e 
óleo hidráulico para transmissão de força.

Atualmente, a SAMA estuda a implan-
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tação de um sistema de monitoramento 
e reposição automática de lubrificantes 
para os britadores secundários.

Otimizadores de  
combustíveis preservam 
vida útil dos lubrificantes

De acordo com Marcos Marcondes, di-
retor da Teccom, um dos principais gar-
galos da deterioração dos lubrificantes 
são os rejeitos liberados pela combustão 
dos motores de máquinas e veículos, 
como fuligens e gases provenientes da 
câmara de combustão, constituídos basi-
camente de vapor de água, gás carbônico, 
combustível não queimado, óxidos de ni-
trogênio e dióxido de enxofre. 

“Esses componentes formam borras que 
podem obstruir as galerias de distribuição de 
óleo lubrificante sobre as superfícies em mo-
vimento, causando atrito de peças e redução 
da vida útil do motor”, afirma Marcondes.

 Neste cenário, os otimizadores de com-
bustíveis contribuem de maneira signifi-
cativa na preservação das melhores ca-
racterísticas dos lubrificantes. 

“Com os otimizadores de combustíveis e 
suas características multifuncionais, con-
seguimos de maneira considerável uma 
melhora na combustão e em todo o seu sis-
tema de alimentação, reduzindo os resíduos 

de combustão indesejáveis e os efeitos me-
cânicos negativos, gerados pelo diesel em 
baixas condições de qualidade. Com isso, 
ajudam a proteger algumas das caracterís-
ticas do lubrificante”, completa Marcondes. 

Aplicação customizada  
de produtos para lubrificação

Com o objetivo de otimizar a produtividade e a confiabilidade de máquinas e equipamentos, 
a Cosan Lubrificantes, por meio da sua marca Mobil, disponibiliza um extenso portfólio de 
lubrificantes minerais e sintéticos para o setor de mineração. A empresa mantém também 
uma relação estreita com os principais fabricantes de equipamentos (OEM), visando o desen-
volvimento de produtos de alto desempenho, que atendam às necessidades das máquinas.  

“Em uma indústria em que o sucesso e a lucratividade dependem da movimentação de muitas 
toneladas por hora, paradas inesperadas causadas por problemas de lubrificação não podem 
acontecer”, afirma Fabio Limeira Afonso, gerente de Suporte Técnico, da Cosan Lubrificantes. 

Para Afonso, a indústria de mineração é uma das mais que apresentam desafios no que diz 
respeito à lubrificação. Isto porque, o setor trabalha com aplicações em altas temperaturas, 
cargas extremas e os equipamentos de mineração estão sujeitos a condições operacionais 
severas. “Para ter produtividade, os equipamentos precisam de confiabilidade operacional, o 
que requer o uso de lubrificantes de alto desempenho”, ressalta. 

Além dos seus produtos como o Mobil SHC Gear para engrenagens industriais; o Mobil 
SHC Gear OH, desenvolvido para rodas motorizada; e o Mobil Dynagear, para engrenagens 
abertas de escavadeiras, a companhia oferece um atendimento customizado à indústria de 
mineração, que engloba etapas de estudos iniciais, planos de lubrificação, execução de trei-
namento e consultoria de aplicação de produtos, gerenciamento da realização do serviço e o 
monitoramento dos óleos em uso.
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No final de 2011, a direção da unidade 
de São Miguel Paulista da Votoran-
tim Metais constatou que a produção 

de níquel estava abaixo da capacidade nomi-
nal da planta.  Para solucionar o problema, 
teve início um processo de reestruturação da 
manutenção da fábrica. O trabalho “Aumento 
do desempenho da manutenção industrial” 
foi redigido pelo engenheiro sênior de Plane-
jamento de Manutenção da unidade, Eduardo 
Felipo Pessoa Zucato.

O foco do trabalho foram as oportuni-
dades de manutenção desenvolvidas pelo 
Planejamento, Controle e Informatização da 
Manutenção (PPCIM), melhorando a dis-
ponibilidade operacional, acompanhada por 
um período de 24 meses por uma equipe 
especializada e por novos participantes que 
serão acrescentados. O objetivo era montar 
um time que gere resultados sustentáveis. A 
reestruturação começou em março de 2012. 
A fase de planejamento durou seis meses e 
o projeto começou efetivamente em setembro 
do mesmo ano, com previsão de se obter os 
primeiros resultados em março de 2013. 

Analisando os indicadores de manutenção, 
a equipe verificou que eles estavam aquém 
dos padrões pré-estabelecidos. Por isso, 
foram estabelecidos alguns objetivos para 
2013, baseados nos dados de 2012. Os prin-
cipais foram a redução da taxa de manuten-
ções corretivas emergenciais; o aumento dos 
índices de Cumprimento de Ordens de Manu-
tenção Planejadas (ICPOM), de Cumprimen-
to dos Planos de Manutenção (ICPMP) e de 
apontamento homem hora no SAP; a redução 
do “backlog” de manutenção; a elevação do 
“tool time” dos membros de manutenção; a 
implantação do planejamento eficiente, a fim 
de preparar o “job packge” para evitar a perda 
de tempo do mantenedor em movimentações 
e busca de informações;  e o cumprimento do 
custo orçado de manutenção.  

A primeira mudança foi a reestruturação 
da equipe de execução e planejamento, cuja 
maior parte era terceirizada. O quadro de 
funcionários de manutenção foi reduzido 
em 18 colaboradores, por conta de um es-

Primarização e planejamento 
otimizam manutenção industrial

Projeto realizado na unidade São Miguel Paulista da Votorantim Metais  
aumentou a sinergia entre as equipes e gerou economia substancial

tudo realizado, no qual se verificou o grande 
desperdício de movimentação e tempo gasto 
“procurando” materiais para as manutenções 
realizadas. Constatou-se que apenas 23% do 
tempo disponível do pessoal eram efetiva-
mente utilizados na atividade de manutenção. 
A VM-SMP optou, então, por reestruturar 
todo o planejamento e controle de manuten-
ção (PPCIM), com o objetivo de aumentar a 
produtividade dos mantenedores.  

Com a reestruturação do pessoal em se-
tembro de 2012, verificou-se que ainda 
havia oportunidades de melhoria quanto à 
governança das equipes. A estrutura de ma-
nutenção seguia um modelo clássico, que é 
comum nas empresas deste ramo, ou seja, 
cada especialidade tinha seu líder, ou seja, 
um para a equipe de mecânicos, um para a de 
eletricistas, um para a de caldeireiros e solda-
dores e um para as atividades de apoio que 
ainda são terceirizadas (civil, ar condiciona-
do, carpintaria, pintura, andaime, laminação, 
limpeza de barramentos). Todos eles respon-
dem para um líder de execução, que se pode 

chamar de modelo de execução centralizado.
Em abril de 2013, decidiu-se descentralizar 

a execução de manutenção das principais ofi-
cinas da empresa. As de eletricistas, instru-
mentistas e mecânicos passaram a responder 
para um líder de área e não mais ao da es-
pecialidade. A intenção era aumentar o senso 
de “proprietário” na equipe, fazer com que os 
mantenedores conhecessem mais os equipa-
mentos de sua área, com isto ganhou-se em 
agilidade e velocidade. Dividiu-se a fábrica 
em três áreas e cada líder ficou responsável 
pela sua: Área 1 (Purificação, Lixiviação e 
Torre de Cristalização), Área 2 (Eletrólises, 
Corte e Embalagem) e Área 3 (Cobalto, Uti-
lidades e áreas gerais de apoio). 

Depois de melhoradas a estrutura e a gover-
nança da equipe de execução de manutenção, 
iniciaram-se os trabalhos de aperfeiçoamento 
do processo de planejamento. O acompanha-
mento dos resultados da manutenção, que 
antes eram feitos mensalmente, passou a ser 
realizado semanalmente, para que os desvios 
fossem percebidos e corrigidos mais rapida-

Unidade de São Miguel Paulista 
produziu 23.263 t em 2013
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mente e de forma mais eficaz, com a presen-
ça de todas as lideranças do setor (execução, 
engenharia, gerência). Uma vez por   mês, 
após o diálogo diário de segurança, o resul-
tado é apresentado a todos os funcionários de 
manutenção.    

Entre os resultados do projeto, foi observa-
do um aumento de 27% da produtividade da 
equipe. Notou-se também uma significativa 
evolução no índice de cumprimento das or-
dens, chegando o acumulado de 2013 a 86% 
ante os 79% de 2012. Com relação à progra-
mação, registrou-se um aumento de 62% no 
número de ordens programadas, o que mos-
tra uma maior eficiência do planejamento.  

Com relação à execução real das ordens 
de manutenção houve 5.124 executadas em 
2012, ante a 8.998 em 2013, o que signi-
fica um aumento real de 75% no índice de 
cumprimento delas. Notou-se ainda um au-
mento do índice de cumprimento dos planos 
de manutenção da unidade de São Miguel 
Paulista.  Em 2012, foram executados 74,3% 
dos planos em sistema e 89,7% em 2013 – + 
15,4%.

Além disso, a primarização melhorou os 

resultados financeiros do departamento. O 
gasto de manutenção total é composto por 
dois grupos de custos: UGB Manutenção (sa-
lários, benefícios, serviços de terceiros, ma-
nutenção da manutenção, informática e co-
municação, utilidades, despesas de vendas, 
locomoção, materiais, serviços de produção 
e gastos gerais) e Pacote Manutenção (ma-
teriais utilizados em manutenção, serviços de 
manutenção e combustíveis e lubrificantes).  

A diferença do Custo da UGB foi de R$ 
341.252,33. Este é o custo efetivo da mão de 
obra que foi primarizado, porém a diferença 
do gasto realizado do contrato da empresa 
contratada é de R$ 1.282.040,13. Logo, po-
de-se dizer que houve uma economia de R$ 
940.787,80, o que ajudou a reduzir o custo 
do Pacote Manutenção, que teve o melhor 
resultado dos últimos cinco anos, com uma 
economia de R$ 468.696,00. 

Diante disso, concluiu-se que, com a siner-
gia entre as equipes de engenharia, execução 
e planejamento, foi atingido o melhor resulta-
do dos últimos anos. A planta está mais es-
tável, os números de atendimentos por ma-
nutenção corretiva emergencial diminuíram e 

as paradas de manutenção são “negociadas” 
com mais facilidade, devido a maior credibili-
dade da equipe de planejamento e execução. 
Além disso, com o aumento dos índices de 
cumprimento das ordens e dos planos de 
manutenção, houve um menor número de 
falhas na planta, melhorando o resultado fi-
nanceiro do grupo. 

O aumento de produção de São Miguel 
Paulista impacta diretamente todos os re-
sultados da Votorantim Metais, pois os 
metais mais nobres, no caso o Níquel e o 
Cobalto eletrolítico, que têm o maior valor 
agregado são produzidos nessa unidade. 
Com isso é esperado que, de forma gradual, 
a produtividade da equipe seja aumentada. 
A unidade de São Miguel Paulista produziu 
23.263 t em 2013, cerca de 2.000 t a mais 
do que em 2012. Importante ressaltar que 
este resultado não se deve exclusivamente 
ao projeto, embora ele tenha contribuído. 
Foram diversos os fatores que colaboraram 
para o aumento da produção. Para 2014, a 
capacidade instalada de produção da unida-
de é de 25 mil toneladas. O objetivo é que a 
produção atinja essa capacidade.
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Planta de Barro Alto utiliza processo 
pirometalúrgico baseado no formato 
calcinador rotativo

Um projeto para resolver desa-
fios relacionados à operação 
dos fornos elétricos na pro-

dução de ferroníquel, uma tecnologia 
recente e inovadora, em sua planta in-
dustrial de Barro Alto, em Goiás, trouxe 
bons resultados para Anglo American. 
Entre eles, menos dias com os equipa-
mentos parados, redução do consumo 
de energia e, consequentemente, de 
custos, além da diminuição da emissão 
de dióxido de carbono (CO2), um dos 
gases do efeito estufa. Os detalhes des-
sa iniciativa estão relatadas no trabalho 
“Aumento de produtividade e estabili-
dade operacional – Fornos elétricos de 
redução - Barro Alto”.  

Anglo American domina 
a tecnologia dos fornos 

retangulares de alta potência
Trabalho realizado na unidade Barro Alto reduz consumo de energia  

e número de dias parados dos equipamentos na produção de ferroníquel

Seus autores são Mário de Abreu Ro-
drigues, gerente de Produção (Calcina-
ção e Redução); Marco Aurélio Pedrosa 
dos Santos, coordenador de Produção 
(Redução); Marcelo de Paole Moreira 
Miranda, especialista de Processos; 
Pedro Lopes Montsserrat, engenheiro 
de Produção Sênior; Carolina Guima-
rães, engenheira de Produção Pleno; e 
Rêmulo Júnior, engenheiro de Proces-
sos Sênior. 

Para entender o projeto é preciso sa-
ber que existem na natureza dois tipos 
de minérios empregados na produção 
de níquel metálico, os sulfetados e os 
lateríticos. Em relação ao segundo, a 
tecnologia de produção pode ser base-

ada em processos hidro ou pirometa-
lúrgicos. Entre as principais rotas des-
tacam-se a fusão com fornos elétricos 
(produção de Ferroníquel ou Matte), fu-
são com altofornos (ferro gusa com alto 
níquel), Atmospheric Leaching (AL) ou 
Lixiviação Atmosférica, High Pressure 
Acid Leaching (HPAL) ou Lixiviação 
Ácida a Alta Pressão, e Enhanced Pres-
sure Acid Leaching (EPAL) ou Lixivia-
ção Acida Sob Pressão Otimizada.

No caso da Planta de Barro Alto da 
Anglo American, o processo utilizado 
é pirometalúrgico baseado no formato 
Calcinador Rotativo - Forno Elétrico 
(CR – FE). Essa é uma das rotas para 
processamento de minério laterítico e 
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Fornos rotativos durante sua instalação

produção de ferroníquel predominantes 
no mercado. Ela começa com a prepa-
ração do minério, que consiste na sua 
fragmentação e classificação granu-
lométrica e homogeneização dos seus 
teores, e do agente redutor (carvão). A 
etapa posterior, denominada calcina-
ção, tem a função de extrair a umidade 
e a água de cristalização, além de rea-
lizar a pré-redução do ferro contido no 
minério. O processo de fusão redutora é 
então realizado nos fornos elétricos. O 
produto dessa etapa é a escória, com-
posta principalmente de silicatos e óxi-
dos de magnésio, e o ferroníquel me-
tálico. A etapa final é o refino, na qual 
é realizada a adequação da composição 
química do produto final e a granulação 
do metal liquido. 

Barro Alto, por meio do processo CR-
-FE, opera com duas linhas de produ-
ção (dois calcinadores rotativos e dois 
fornos elétricos), sendo que a transfe-
rência de minério calcinado do calcina-
dor para o forno elétrico é intercambiá-
vel entre elas. Cada calcinador tem 185 

metros de comprimento por 6,1 metros 
de diâmetro, com capacidade nominal 
de alimentação de 250 toneladas de 
minério por hora. Cada forno elétrico, 
por sua vez, mede 33 metros de com-
primento, 13 de largura e 7,8 de altura 

e tem capacidade nominal de fusão de 
165 toneladas de minério seco por hora. 
A capacidade nominal de produção da 
Anglo American Barro Alto (AABA) é de 
36 mil toneladas de níquel por ano.

Quanto aos fornos elétrico, cada um 
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possui três transformadores monofási-
cos e seis eletrodos, com potência ins-
talada de 114MVA/84MW (megavolt-
-ampére por megawatt), operando com 
arco coberto, seis bicas para vazamento 
de escória e duas de metal. Como des-
crição sucinta do equilíbrio operacio-
nal, pode-se considerar como input o 
carregamento com minério e carvão, a 
aplicação de energia elétrica (potência 
elétrica efetiva) e entrada de gases (ar 
atmosférico). Já o output é constituído 
dos vazamentos de escória realizados 
de forma semi-contínua, e dos de metal 
realizados por bateladas, além dos finos 
e gases que são retirados pelo sistema 
de exaustão e das perdas térmicas que 
ocorrem pelos sistemas de refrigeração 
e exaustão. 

Em relação ao sistema de alimenta-
ção, cada forno elétrico possui 12 silos 
para isso, cada um deles com dois a 
três tubos de carga, totalizando 33. Es-
ses tubos de carga são distribuídos de 
forma a manter toda a superfície da car-
ga interna dos fornos elétricos coberta 
por minério calcinado. O processo de 
alimentação dos fornos é realizado por 
meio de radares, instalados nos tubos 
de carga. Estes monitoram continua-
mente o nível da pilha de minério no in-
terior do forno e à medida que a altura 
da carga é reduzida (o minério é fun-
dido), as válvulas dos tubos de carga, 
que operam em série (duas válvulas) 
são abertas automaticamente e o mi-
nério é alimentado. Assim, o nível de 

carga é mantido conforme set point. 
No que diz respeito aos sistemas de 

exaustão e desempoeiramento, cada 
linha de operação apresenta dois ins-
talados: o primário e o secundário. O 
primeiro sistema é o responsável pelo 
controle da entrada de ar falso no inte-
rior dos fornos elétricos, assim como 
pela exaustão de finos de minério, que 
é deletério para o processo. O segundo 
tem como principal finalidade a retira-
da de finos da área de transferência de 
minério calcinado (entre calcinadores 
e fornos elétricos) e de abastecimento 
dos silos, para evitar material particu-
lado em suspensão na atmosfera. Os 
finos retirados destes sistemas são 
recirculados e contribuem significati-
vamente para a recuperação do níquel 
da planta da Anglo American Barro Alto.

O sistema de refrigeração da fábrica, 
por sua vez, tem como finalidade as-
segurar a integridade física do revesti-
mento refratário dos fornos elétricos e 
a preservação dos equipamentos e es-
truturas submetidos a altas solicitações 
termomecânicas. Os fornos elétricos 
de Barro Alto têm tecnologia de refri-
geração de segunda geração, que foi 
desenvolvida para aplicação em pro-
cesso com alta densidade de potência. 
O sistema conta com placas de cobre 
refrigeradas a água em contato com a 
escória líquida, montadas em fileiras, 
intercaladas com o revestimento re-
fratário. Na região inferior da parede 
refratária, em contato com o metal nos 

estados líquido e sólido, a refrigeração 
ocorre por filme de água sobre a carca-
ça. E na soleira, a troca térmica se dá 
por ventilação forçada, para assegurar 
a formação de uma camada de metal 
sólido que tem o objetivo de proteger o 
cadinho contra infiltrações.

Por ser uma tecnologia ainda nova 
em relação a outras já consolidadas, no 
entanto, os muitos aspectos dos fornos 
elétricos retangulares de alta potência 
para produção de ferroníquel e de sua 
operação ainda precisam ser domi-
nados. Por isso, durante os primeiros 
dois anos de operação, a fábrica de 
Barro Alto enfrentou vários problemas 
com eles. Por isso, foram necessárias 
mudanças dos procedimentos ope-
racionais originais e das condições 
inicialmente previstas em projeto para 
garantir o equilíbrio energético e a in-
tegridade do sistema e dos equipamen-
tos. A princípio, tais mudanças implica-
ram na manutenção da integridade dos 
fornos, mas surgiram efeitos colaterais, 
como o aumento da instabilidade dos 
parâmetros elétricos, resultando em 
menor produtividade e alto consumo de 
energia elétrica para a fusão do minério.

Baseado nestes desafios, inerentes 
à operação de fornos de alta potência, 
como os de Barro Alto, a empresa criou 
um projeto focado na análise dos pa-
râmetros e das condições do sistema 
de alimentação e sistema elétrico. A 
partir das constatações, foram plane-
jadas ações para otimizar a operação 

Produção da mina (produto final em 
toneladas) em 2012 foi de 31.200 t de níquel 
contido em ferroníquel
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dos fornos. Entre os principais objeti-
vos dessas ações estavam o aumento 
da taxa de fusão e da estabilidade e do 
rendimento do arco elétrico e a redução 
de paradas decorrentes do desbalance-
amento de fase elétrica.

O projeto também teve como meta 
mais ampla apresentar o desenvolvi-
mento e a implantação de controles 
operacionais, para reduzir a variabili-
dade de processo, com foco na redu-
ção do consumo específico de energia 
elétrica, aumento de produtividade e 
manutenção da integridade dos fornos 
elétricos de redução da planta de Barro 
Alto. O trabalho foi baseado nas aná-
lises, estudos e alterações do sistema 
de controle de parâmetros elétricos e de 
alimentação de minério calcinado dos 
fornos elétricos. Como objetivo secun-
dário estava o desenvolvimento de me-
lhores condições para o gerenciamento 
do sistema de tratamento de gases e 
poeiras, assim como a minimização das 
perdas térmicas.

A execução de todas as ações pla-
nejadas do projeto trouxe resultados 
satisfatórios. Os indicadores adotados 
(taxa de fusão de minério, produção de 
níquel e consumo específico de energia 
elétrica) para mensurar os benefícios 
adquiridos com as alterações propos-
tas apresentaram ganhos financeiros e 
ambientais sensíveis. A implantação do 
algoritmo (programa de computador) 
para evitar paradas por desbalancea-
mento de fase, por exemplo, proporcio-
nou um ganho direto na produtividade 
de processo, reduzindo a quantidade de 
horas de forno parado por ano. Con-
siderando a operação anual com esta 
melhoria, as interrupções caíram 20 
dias por ano, o que proporcionou um 
aumento de 2,91% na utilização dos 
fornos elétricos. 

A maior estabilidade operacional tam-
bém teve impacto no aumento da taxa de 
alimentação dos fornos. A elevação do 
tempo de operação, associado ao cres-
cimento da taxa de fusão, contribuiu 
para a evolução da produção da Anglo 
American Barro Alto. Em 2013, a con-
tribuição dessas medidas proporcio-
nou um aumento de aproximadamente 
6% na fusão nos fornos. Em relação ao 
consumo específico de energia elétrica, 
as melhorias realizadas no sistema de 
carregamento de minério geraram uma 
economia de 92 KWh por tonelada de 

minério seco (TMS), caindo de 592 
para 500 KWh/TMS.

As ações executadas também impac-
taram de forma positiva a operação do 
sistema de recuperação e tratamento 
dos gases e poeiras dos fornos elétri-
cos. Após as melhorias, foi registrado 
um aumento da disponibilidade e uti-
lização do sistema. A redução da quan-
tidade de finos arrastado pelo sistema, 
juntamente com a diminuição da tem-
peratura do freebord tiveram impacto 
direto nesses resultados. Como conse-
quência, houve o aumento da recupera-
ção de pó, o qual contém teor enrique-
cido de níquel. Também ocorreu uma 
redução de 4.663 toneladas na emissão 
de dióxido de carbono (CO2). Soman-
do tudo, a queda no custo da operação 
chegou a R$ 8,5 milhões.

Além disso, houve ganhos indiretos 
como a manutenção da integridade dos 
fornos, pois diminuiu a interferência 
humana para ajustes estruturais de-
correntes dos efeitos térmicos. Soma-
-se a isso a garantia da integridade dos 
eletrodos decorrente da estabilidade do 
perfil térmico aplicado, com a conse-
quente redução de riscos de quebras 
e propagação de chamas; a diminuição 
da possibilidade de curto-circuito dos 
eletrodos, pois o contato elétrico pas-
sou a ser mais estável e permanente; 
o nível de maturidade operacional e de 
processo atingido pela equipe após es-
ses  estudos e testes; e otimização do 
tempo dos operadores que puderam 
acompanhar de forma mais efetiva a 
operação de sistemas periféricos que 
influenciam diretamente nas produtivi-
dade da planta.

Terminado o projeto, a principal con-
clusão da equipe que participou dele 
é que o conhecimento é capaz de ge-
rar mais conhecimento e maturidade. 
Graças à experiência e a maturidade 
da equipe, o processo foi ajustado, 
gerando ganhos de produtividade, 
ambientais e de segurança, além de 
significativa redução de custos. Novas 
situações e desafios foram vivenciados 
e solucionados, agregando ainda mais 
valor ao histórico da operação da Anglo 
American em Barro Alto. Num mercado 
instável e extremamente cíclico como 
o de mineração de não ferrosos, atuar 
em equipe é fundamental para alcançar 
maior competitividade e melhores re-
sultados.
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Tornar mais eficiente o sistema de 
lixiviação da hidrometalurgia (uma 
das etapas do processo produtivo 

de carbonato de níquel) foi o objetivo 
do projeto “Aumento do fator de marcha 
das baterias de lixiviação”, realizado na 
unidade de Niquelândia, em Goiás, da 
Votorantim Metais. De autoria dos enge-
nheiros André Luiz de Araújo Maranhão, 
Erozílio Lopes Cardozo e Emerson Lean-
dro Monteiro dos Santos, e dos técnicos 
mecânicos José Aparecido da Silva, Wan-
derson Rodrigues das Chagas e Sergio 
Calixto da Silva. 

O projeto era necessário porque em 
2012 o sistema de lixiviação da hidro-
metalurgia alcançou um fator de marcha 
de 94,80%, o pior resultado desde o iní-
cio da medição do indicador em 2010. 
Foram 28 grandes intervenções (tempo 
de parada maior que 48 horas), que im-
pactaram no resultado 2,33 vezes a mais 
que o previsto. O sistema consiste em 12 
agitadores compostos por motor, redutor, 
mancal, eixo impelidor, eixo intermediário 
e rotor, para cada tanque. Redutor e man-
cal corresponderam a 71,4% das falhas 
observadas no período. 

Diante desse cenário de alto custo e de 
desconhecimento das causas do proble-
ma, foi proposta a realização do projeto 
para 2013, com a finalidade principal de 
cumprir as metas traçadas e dar estabili-
dade operacional do sistema. O primeiro 
passo foi um detalhado levantamento do 
histórico do problema, das informações 
disponíveis, dos planos de manutenção 
ativos e das causas por meio do brains-
torm. Em seguida, foi elaborado um 
plano com 46 ações prioritárias, para 
verificar aspectos como subdimensio-
namento, falhas da preditiva, efetividade 
dos planos de manutenção preventiva, 
planejamento de paradas e níveis de 
estoque. Foi verificado que quase todos 

Projeto quebra paradigma e 
melhora sistema de lixiviação 

de carbonato de níquel
O tempo de paradas foi reduzido de 80 para sete horas e meia na comparação entre 2012 e 2013 –  

uma melhora de 91%

eles tinham grande influência nos maus 
resultados. 

O subdimensionamento foi a primeira 
causa mais provável a ser descartada, 
quebrando um grande paradigma criado 
na fábrica em torno deste equipamento, 
constituindo o primeiro ganho intangível 
do projeto. Também foi constatado que 
a frequência de quatro meses da análise 
do óleo dos redutores era insuficiente por 
dois motivos: grande contaminação de 
água no óleo e, considerando a vida mé-
dia dos redutores (seis meses), a emissão 
do laudo quando eles já apresentavam 
condição crítica prejudica a agilidade na 
correção das anomalias. A solução do 
problema foi reduzir a frequência de aná-
lise para dois meses. Além disso, foram 
realizadas melhorias, como a implanta-
ção de filtro de sílica gel para retenção 
de umidade e testada nova tecnologia de 
vedação, em substituição ao retentores, 
para evitar contaminação.

Na sequência do projeto, foi verifica-
do que todos os planos de manutenção 
possuíam inconsistências, medidas im-
praticáveis e foco em itens que não eram 
prioritários, levando a maiores custos, 
horas extras e tempo maior na execução. 
Tais fatores contribuíram para que os fun-
cionários duvidassem da eficácia desses 
planos de manutenção. A estratégia foi re-
vista e corrigida conforme o histórico do 
equipamento e informações dos execu-
tantes, para maior aderência à realidade. 
Em paralelo, foram revistos os parâme-
tros dos 45 itens de estoque, necessários 
para essas manutenções. 

Um dos maiores ganhos do projeto foi a 
realização do estudo do MTTR dos redu-
tores, que teve uma diminuição do tempo 
de parada de 80 para sete horas e meia 
– uma melhora de 91%. Para alcançar 
isso, reuniões de planejamento e sobre 
paradas foram realizadas junto a outras 

áreas de suporte, com o auxílio da coor-
denação. Com um envolvimento de mais 
funcionários estratégicos no projeto, foi 
possível agilizar ações de grande impor-
tância para 2013 e dessa forma, alcançar 
valores recordes em todos os indicadores 
do sistema de lixiviação.

O projeto obteve um ganho de R$ 
1.036.568,00, se contabilizado o impac-
to direto na produção de níquel, cobre e 
cobalto. Os ganhos intangíveis, como o 
aumento do conhecimento da equipe e 
principalmente a estabilidade operacio-
nal, dão sustentação e previsibilidade de 
bons resultados. Esta afirmativa é basea-
da nos dados de 2013, quando ocorreram 
15 grandes paradas entre preventivas e 
corretivas, ante as 28 de 2012. A tabela 
abaixo ilustra o resultado alcançado em 
2013 comparado a 2012, em relação aos 
principais indicadores da manutenção e o 
nível Sigma.

Tabela comparativa dos  
indicadores do sistema de  
lixiviação no ano de 2012 e 2013

Indicador 2012 2013

Fator de marcha 94,80% 97,89%

Disponibilidade 96,62% 98,68%

MTBF 382,24 horas 552,50 horas

MTTR 33,94 horas 26,12 horas

Nível sigma 1,07σ 2,65 σ

O projeto, informalmente, teve mais de 
um líder, cada um em sua área de atuação. 
Para a equipe que participou do projeto, 
ele é muito mais do que fazer gráficos e 
correlações. É fundamental para o suces-
so, a gestão de processos e de funcioná-
rios. Neste projeto ficou claro que, quan-
do o sistema trabalha para as pessoas e, 
não o contrário, o resultado é garantido.
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Com o objetivo de otimizar o uso 
de recursos hídricos e obter novos 
fornecedores, a Vale desenvolveu 

o projeto “Supressão de poeira em talu-
des”, durante o qual testou um novo pro-
duto para reduzir a emissão de material 
particulado na Mina de Fazendão, no Com-
plexo Mariana. Seus autores são Admilson 
Borges, Antônio Marciano e Juliano Reis, 
respectivamente engenheiro, analista e ge-
rente da Infraestrutura de Mina. 

O novo produto testado foi o políme-
ro “Bioaglopar Pet” da BMA Ambiental. 
Trata-se de um supressor de poeira, bio-
degradável, fabricado a partir de copolí-
mero acrílico, que confere um elevado 
poder aglomerante e adesivo ao produto, 
garantindo elasticidade na formação de 
camada protetora e elevada resistência a 
água. Ele é aplicado na área em que se 
quer suprimir a poeira por um caminhão 
de aspersão, com capacidade de 10.000 
litros de água.

No caso, a aplicação foi feita nos talu-
des nas minas do Complexo Mariana, 
com foco na Mina de Fazendão. O pro-
cesso começa com a diluição do políme-
ro no caminhão de aspersão na propor-
ção de 1,5%, no caso 150 l de produto 
para 10.000 de água. Esse volume serve 
para tratar uma área 1.600 m², o que é 
feito em aproximadamente 15 minutos. 
Depois da aplicação, forma-se uma ca-
mada protetora na área aspergida, dimi-
nuindo a emissão de material particulado 
por um período de aproximadamente 40 
dias. A pulverização das áreas devem 
ser frequentes, em função das condições 
ambientais de temperatura e umidade no 
período de seca, quando se deve manter 
os taludes úmidos, para que se possa 
controlar a poeira. 

O novo produto testado mostrou vanta-
gens em relação ao antigo, o Flonex EM 
230, principalmente quanto ao custo. No 

Polímero testado é mais 
eficiente e econômico no 

controle da poeira em minas
Uma única aplicação do produto mantém a área com baixa quantidade de material particulado  

por 40 dias, com um consumo de água 20 vezes menor do que o processo anterior

caso do Bioaglopar Pet foi necessária ape-
nas uma aplicação do produto, para manter 
a área tratada durante 40 dias, ao custo de 
R$ 1.425,00. Já com o outro produto foram 
necessárias 20 aplicações, para manter a 
mesma área tratada por igual período, com 
um gasto muito maior, de R$ 27.900,00. 
Outra vantagem do Bioaglopar Pet é o 
menor volume de água necessária. Para 
tratar os 1.600 m² com ele, por 40 dias, 
foram consumidos 10.000 l, enquanto que 

com o produto anterior foram necessários 
200.000 l.

Entre os outros benefícios verificados 
do novo produto estão ainda a redução na 
emissão de particulados, a satisfação da 
equipe envolvida com os resultados, o me-
nor esforço físico na execução da atividade 
e a consolidação do convívio sustentável 
com a comunidade. A equipe da Vale con-
cluiu que o novo produto utilizado na as-
persão foi eficiente e atendeu os objetivos. 

 Antes Durante Depois

A cada 1.600 m² de área tratada foi utilizado um carregamento de 10.000 
l de água e o tempo de aspersão foi de aproximadamente 15 minutos

O processo inicia com a diluição do polímero no 
caminhão de aspersão na proporção de 1,5 %
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Nenhuma emissão de efluentes e re-
dução do consumo de água nova 
em mais de 6 milhões de metros 

cúbicos por ano. Esses são os principais 
resultados do sistema de tratamento de 
água em circuito fechado, implantado pela 
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), 
unidade da Votorantim Metais. A experi-
ência está relatada no trabalho “Sistema 
de gestão de recursos hídricos e reuso de 
água industrial”, cujos autores são o quími-
co Luiz Antônio Estefani, da área de Gestão 
Ambiental, Gestão de Resíduos e Gestão de 
Águas e Efluentes; o engenheiro químico, 
Marcus Vinícius Vaz Moreno, coordenador 
da Área de Meio Ambiente; a engenheira 
ambiental Raquel Martins Montagnoli, da 
área de Gestão Ambiental, Transporte de 
Cargas Perigosas e Emissões Atmosféri-
cas; e o analista de meio ambiente Rodri-
go Barreto Miguel Rodrigues, que atua na 
Gestão Ambiental, Gestão de Áreas Verdes 
e Educação Ambiental, todos funcionários 
da companhia.

Com um total anual de 420 mil t de alumí-
nio primário, a CBA é maior produtora do 
metal do Brasil. Para consolidar essa posi-
ção no mercado de forma sustentável, a em-
presa realiza constantes melhorias em seus 
processos, dentro das quais se encontram 
projetos para diminuir o consumo energéti-
co, de água e recursos naturais, geração de 
resíduos e emissões atmosféricas. 

Por isso, desde o início de suas ope-

Gestão de recursos hídricos 
reduz consumo  

em 6 milhões de m3/ano
Projeto reduz a captação no corpo d’água responsável por suprir a fábrica  

e diminui o desperdício desse recurso natural

rações, em 1955, a empresa se preocu-
pou em ter a gestão ambiental dos seus 
recursos naturais. Por conta disso, em 
2001 a unidade implementou um sis-
tema de reuso de água. Mais tarde, em 
2009 a atuação da companhia na área 
de meio ambiente foi estruturada com a 
implementação do Sistema de Gestão 
Votorantim (SGV), sendo consolidada em 
2010 com a Certificação da ISO 14001, 
que mantém até hoje com a recertificação 
obtida em novembro de 2013.

Com o sistema adotado em 2001, a em-
presa reutiliza 100% da água proveniente 
do efluente gerado nos processos fabris 
e de uso doméstico, ou seja, a unidade 
não descarta nenhum poluente na rede 
municipal. A CBA também fornece água 
potável para a Vila Industrial (residencial) 
da cidade de Alumínio, mas nesse caso o 
tratamento fica a cargo do município. 

Para o início da implementação do pro-
jeto de reuso, todos os sistemas coletores 
de água pluvial foram cadastrados, por 
meio de serviço de campo, avaliando as 
vazões que contribuem. Depois deste es-
tudo, foi projetado e implantado um siste-
ma de drenagem individual, apenas para 
água pluvial da fábrica, composto por 
duas linhas principais, ambas conduzin-
do para o sistema de tratamento fechado, 
isolando assim água limpa da industrial.

As águas pluviais incidentes na área in-
dustrial são assim totalmente utilizadas. 

Mas o sistema possibilita ainda que se faça 
modulações, permitindo que esta água de 
chuva limpa seja encaminhada diretamente 
aos corpos d’água, por não apresentar ne-
nhum tipo de contaminação. Para captação 
da potável, por sua vez, são utilizados ma-
nanciais potencialmente disponíveis nas 
imediações da usina, e que se encontram 
Outorgados junto ao Departamento de 
Águas e Energia Elétrica.

Para o tratamento dela, a CBA conta com 
duas unidade, a Estação de Tratamento de 
Água Potável (ETAP) e a Estação de Trata-
mento Compacta. Ambas foram instaladas 
para o tratamento de toda a água que for cap-
tada dos mananciais e são responsáveis por 
sua distribuição para a fábrica e vila residen-
cial industrial. Ambas contam com diversos 
monitoramentos para garantir a qualidade do 
líquido. Após o consumo da fábrica, a água é 
direcionada à Lagoa de Efluentes Industriais, 
para receber os tratamentos adequados e em 
seguida retornar à unidade fabril, mas agora 
como água industrial. 

A lagoa é um reservatório artificial com ca-
pacidade para 75 milhões l, utilizado como 
pulmão e tanque de homogeneização dos 
efluentes industriais e domésticos da fábri-
ca, em circuito fechado com a Estação de 
Tratamento de Água Industrial. A qualidade 
do efluente nesse sistema é monitorada por 
meio de equipe especializada.

Para tratamento de todos os efluentes gera-
dos e da água captada para fins industriais, 

Estação de Tratamento de Água Potável Estação de Tratamento CompactaEstação de Tratamento de Água Industrial
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existe a Estação de Tratamento de Água In-
dustrial (ETAI), com capacidade de 2.400 
m³/h. Ela trata todos os efluentes industriais 
e domésticos da fábrica e os redistribui para 
reutilização, na forma de água industrial. Este 
sistema é dotado de alto índice de seguran-
ça com estruturas de contenção, captação e 
tratamentos redundantes, permitindo várias 
alternativas de reuso. 

Dentro do SGV – criado em 2009 – por 
sua vez, uma importante ferramenta utiliza-
da para gerir a água da unidade é o balanço 
hídrico. A CBA foi a primeira indústria de 
alumínio no Brasil a aplicá-la, servindo in-
clusive de exemplo prático para Associação 
Brasileira do Alumínio (ABAL). Para imple-
mentação do estudo de balanço hídrico fo-
ram analisados vários métodos internacio-
nais e chegou-se à conclusão que o mais 
aplicável à indústria de alumínio seria o 
australiano (Strategic Water Management in 
the Minerals Industry), modelo SMI. 

Essa ferramenta visa mapear todas as for-
mas de entrada, armazenamento e saída de 
água da unidade, de maneira a gerir melhor 
os recursos hídricos e identificar oportuni-
dades. Os valores de cada forma de entra-
da e saída são mapeados anualmente, de 
forma a garantir acompanhamento dos re-
sultados. Para complementar o SGV, foram 
mapeados diversos aspectos ambientais 
que possuem o risco elevado de impactar a 
unidade e o meio ambiente, caso a gestão 
não seja feita de maneira ideal. 

Nesse contexto, os recursos hídricos e 
efluentes foram considerados um dos riscos 
críticos ambientais da unidade e, por conta 
disso, contam com um protocolo de meio am-
biente específico, que é gerido por um guar-
dião qualificado da unidade e é anualmente 
analisados por auditores internos e externos. 
Dentro do protocolo de Gestão de Recursos 
Hídricos e Efluentes foram mapeados todos 
os pontos da fábrica que consomem água e 
geram efluentes que são direcionados à lagoa 
de tratamento e, em seguida, foram criados 
procedimentos operacionais específicos para 
cada um desses pontos, descrevendo a forma 
de evitar desperdícios.

Também para garantir que a unidade não 
contamine nenhum recurso hídrico com 
seu processo produtivo, a partir de 1999 
foram desenvolvidos estudos e instalados 
68 poços de monitoramento para reconhe-
cimento hidrogeológico e hidrogeoquími-
co das áreas. Periodicamente são feitas 
análises das amostras coletadas nesses 
poços. Além do SGV e do Protocolo de 
Gestão de Recursos Hídricos e Efluentes, 

a equipe de Meio Ambiente da CBA e do 
corporativo da Votorantim Metais, contam 
com diversas ferramentas de conscienti-
zação dos funcionários sobre o consumo 
responsável da água, seu tratamento e os 
projetos de redução de consumo. 

No balanço geral, entre os principais re-
sultados do projeto “Sistema de gestão de 
recursos hídricos e reuso de água indus-
trial” estão a menor captação no corpo de 
água responsável por suprir a fábrica, dimi-
nuindo o desperdício desse recurso natural 
e aumentando o volume disponível para os 
empreendimentos ou municípios a jusante 

da unidade; e o não lançamento de efluen-
te para os córregos, rios e lagos da região, 
evitando assim a redução da qualidade da 
água. Podem ser contabilizados ainda como 
resultados do projeto a sensibilização e mu-
dança de mentalidade dos empregados da 
fábrica e da comunidade; a diminuição dos 
riscos de acidentes envolvendo os recursos 
hídricos; a imagem da empresa perante a 
população local e sociedade como um todo; 
o incentivo de novos projetos envolvendo 
redução do consumo de recursos naturais; 
e a mudança de postura de outras empresas 
frente às iniciativas da Votorantim Metais.

Sistema de gestão acabou com lançamento de 
efluente para os córregos, rios e lagos da região
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Maior segurança e eficiência e 
redução do impacto ambiental 
foram os principais resultados 

conseguidos pela Anglo American com 
mudanças simples no desmonte de ro-
chas fosfáticas por explosivos. Eles são 
apresentadas no projeto “Melhorias de 
Segurança, Meio Ambiente e Eficiência 
no desmonte de rochas por explosivos 
da Anglo American Fosfatos Brasil”, pelo 
engenheiro de Minas Pleno, Paulo An-
dré Andrade Martins, o gerente geral de 
Operações de Fosfatos, Aldo Jose Duarte 
Ferrari, e o gerente de Produção e Manu-
tenção de Fosfatos Ouvidor, Hugo Cliger 
Santos Nadler.

Os avanços tecnológicos das últimas 
décadas trouxeram muitas ferramentas 
que permitem realizar mudanças na forma 
como o desmonte de rochas por explosi-
vos é executado. Existem muitos parâme-
tros que formam um projeto de desmonte, 
e, por isso, é necessário planejar anteci-
padamente e desenvolver as metodolo-
gias corretas para avaliar os resultados 
antes mesmo de sua implementação. No 
negócio Fosfatos da Anglo American, a 
fragmentação de rochas por explosivos 
teve início em 2004, quando as de maior 
dureza começaram a aparecer nas frentes 
de lavra. Atualmente, cerca de 30% do 
minério é lavrado por meio de desmonte. 

Até 2011, o cordel era o principal aces-
sório utilizado para conexão e iniciali-
zação de furos e suas linhas, e o pó de 
perfuratriz era o material utilizado para 
tamponamento deles. Baseando-se em 
recomendações técnicas e experiências 
de outras minas, a empresa decidiu men-
surar os efeitos de algumas mudanças, 
que se mostraram necessárias devido a 
alguns problemas percebidos no uso de 
cordel e pó de perfuratriz nas áreas de se-
gurança, meio ambiente e eficiência.

No caso do cordel, mesmo que ele pos-

Mudanças simples trazem mais 
segurança e eficiência  

no desmonte
Projeto da Anglo American Fosfatos Brasil consegue melhoria no desmonte  

ao trocar cordel por linha silenciosa como detonador

sa suportar certa tensão, sempre existe o 
risco de desconexão, por causa da movi-
mentação das rochas que começa após a 
detonação dos primeiros furos. Também 
existe o risco associado com o movimen-
to do cordel no momento da explosão, 
o chamado “efeito chicote”, que pode 
cortá-lo, e ainda outras falhas que podem 
ocorrer durante o processo de amarração, 
conexão dos furos e linhas. 

Outro problema é o fenômeno conhe-
cido como overbreak, quando o maciço 

rochoso atrás da última linha de furos 
detonada apresenta superfície irregular 
depois da explosão, que gera risco para 
o equipamento e operador que realizarão 
a escavação do material fragmentado e a 
perfuração da área adjacente. Ultralança-
mento é outra situação perigosa que pode 
ocorrer com o uso do cordel. Trata-se de 
fragmentos de rocha que são lançados no 
ar pela explosão e que podem atingir pes-
soas ou equipamentos.

Na área ambiental, os impactos das 
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denotações, como vibrações no solo, 
sobrepressão atmosférica (ondas de 
pressão que viajam através do ar) e libe-
ração de gases tóxicos. As vibrações no 
solo ocorrem em associação com outros 
distúrbios, tais como ruído, que pode in-
tensificar ou mascarar seus efeitos. Além 
disso, o uso de cordel na superfície pro-
duz um considerável ruído, que é muito 
irritante para as vizinhanças e algumas 
vezes responsável por causar danos ao 
tampão do furo, afetando a performance 
do confinamento do explosivo.

Quanto a eficiência, a teoria mostra que 
o uso do cordel pode resultar algumas 
vezes em uma iniciação radial do explosi-
vo, especialmente se ele for o ANFO. Esta 
iniciação ou deflagração tem uma baixa 
energia resultante, o que pode causar 
uma fragmentação ineficiente. Isso ocorre 
porque o cordel danifica a estrutura do 
tampão no momento da detonação, cau-
sando uma liberação prematura de gases. 
Além disso, frequentemente, quando se 
usa o cordel, uma cratera é formada no 
momento da explosão, aumentando a am-
plitude do pulso liberado. Esse fenômeno 
é conhecido como “efeito cratera”. 

Por causa desses problemas, a equipe 
da produção de minério da Anglo Ameri-
can Fosfatos conduziu nos últimos meses 
um estudo dos potenciais benefícios da 
substituição do cordel como acessório 
iniciador pela linha silenciosa, e da tro-
ca do pó de perfuratriz por brita ou ex-
purgo como material de tamponamento. 
Observando que a ejeção de tampão era 
frequente (em algumas detonações, pra-
ticamente todos os furos apresentavam 
problemas de confinamento, liberação 
de gás e ineficiência na fragmentação), a 
equipe da mina decidiu desenvolver uma 
metodologia para avaliar os efeitos de 
mudanças na configuração dos desmon-
tes realizados.

Em parceria com as empresas Orica 
Mining Services, Cemi Mining Process, 
Metso Mineral Processing e Fácil Sys-
tem, foram estabelecidos alguns critérios 
para analisar os resultados dos testes nas 
detonações: análise visual das pilhas de-
tonadas (formas, overbreak) e de vídeos 
(ejeção de tampão, liberação de gases, ul-
tralançamento e ruído gerado); sismogra-
fia (medição de sobrepressão atmosférica 
e vibração do solo, utilizando sismógrafo 
Instantel); fotoanálise de fragmentação, 
utilizando o software Powersieve da Ori-
ca; simulação do material no circuito de 
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britagem, utilizando o software Usimpac, 
da Cemi; e avaliação de custos.

Para esse estudo, alguns parâmetros 
foram fixados, tais como, altura de banca-
da, malha de perfuração, razão de carga, 
tempos de retardo, tipos de explosivos 
(primário e de coluna). Outro ponto im-
portante foi a similaridade da caracterís-
ticas geológicas das bancadas a serem 
detonadas, de forma a assegurar que as 
detonações sejam realizadas em regiões 
com dureza de rocha compatível.

Para começar o trabalho, foram realiza-
dos testes comparativos utilizando a con-
figuração tradicional, aplicando cordel 
como acessório iniciador e pó de perfu-
ratriz como material de tamponamento. O 
primeiro momento de análises consistiu 
de três etapas: análise visual e de vídeo 
e sismografia. A mesma sequência foi 
utilizada para as outras configurações, ou 
seja linha silenciosa e brita ou espurgo. 

As análises visual e de vídeo mostraram 
que as detonações da Anglo American 
Fosfatos podem evitar o excessivo ul-
tralançamento e melhorar o controle de 
overbreak utilizando a linha silenciosa. 
A análise de vídeos mostra a redução na 
ejeção de tampão com a linha silenciosa e 
brita ou espurgo, quando comparada com 
o cordel e o pó de perfuratriz. O monito-

ramento por meio das sismografias junto 
com os vídeos e análise do áudio das de-
tonações mostram que uma significativa 
redução do impacto ambiental pode ser 
alcançada com as modificações propos-
tas.

Com o projeto, a equipe concluiu que, 
utilizando a linha silenciosa, é possí-
vel evitar problemas com corte de fogo, 
garantir a iniciação pontual da carga ex-
plosiva sem danificar a sua coluna ou 
o tampão. Desde que a Anglo Fosfatos 
substituiu o cordel por ela não ocorreu 
qualquer problema com corte nas opera-
ções de desmonte por explosivos. Os ví-
deos das detonações mostram claramente 
o controle de ultralançamento alcançado, 
bem como a redução dos efeitos do over-
break. Por isso, esses três importantes 
fatores de segurança justificam por si só a 
substituição do cordel.

Além disso, a redução no impacto am-
biental foi confirmada pelas medições 
sismográficas. Os resultados dos testes 
dão suporte ao conceito teórico de redu-
ção nas vibrações do solo e sobrepressão 
atmosférica resultantes do uso da linha 
silenciosa como detonador e brita como 
material de tamponamento.

Em relação à eficiência, os resultados 
obtidos mostram ganhos com a confi-

guração com brita e linha silenciosa na 
fragmentação comparada com o cordel e 
o pó de perfuratriz. A redução de mate-
rial entrando nos britadores permite um 
aumento de 15,9% na durabilidade das 
barras de impacto e redução de 12,5 % 
no consumo energético. Com o potencial 
uso do espurgo os benefícios podem ser 
ainda maiores. Contabilizando tudo, foi 
constado um ganho potencial mínimo de 
R$ 450.000,00, obtido pela substituição 
sugerida e implementação de material 
adequado para tamponamento dos furos.

O trabalho terminou, mas as implica-
ções dele irão adiante. Com esse mé-
todo de avaliação, a equipe de mina da 
Anglo American Fosfatos pretende reali-
zar outras modificações nos parâmetros 
do desmonte de rochas, com o objetivo 
de aumentar o resultado operacional da 
unidade de negócio, com segurança e 
controle ambiental. Isso por que existem 
ainda outros ganhos na cadeia produtiva 
que não foram estimados pela metodolo-
gia atual. Para isso, outra etapa já iniciada 
é a criação de uma metodologia para esti-
mar os ganhos de produtividade na lavra, 
moagem (consumo energético, aumento 
de vazão e consumo específico de bolas, 
barras e chapas de revestimento) e pro-
dutividade das usinas de beneficiamento.

Copebrás tem mina e unidade de produção 
de fertilizantes em Catalão e Ouvidor (GO)
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As revistas Minérios & Minerales e O Empreiteiro 
realizam de 05 a 08 de agosto a Equipo Mining 2014, no 
Mega Space, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte 

(MG). Já em sua 12ª edição, a feira de demonstração de equipa-
mentos para mineração, processos, manutenção industrial e en-
genharia ambiental, terá novamente o Ciclo de Palestras onde as 
mineradoras apresentarão seus investimentos em novos projetos 
e tecnologias para aumento de produtividade e os expositores 
falarão sobre casos reais de soluções para a indústria mineira, 
em busca de maior produtividade e menor custo.

A feira conta com duas novidades nessa edição, a primeira de-
las é a inclusão do Quarry Day no dia 8 de agosto (sexta-feira) 
no Ciclo de Palestra, dedicado às novas tecnologias para uso 
nas pedreiras e extração de calcário para cimento. A segunda 
novidade é o espaço ExpoPlanetaVerde, exposição dedicada à 
divulgação dos projetos de preservação ambiental e de desen-
volvimento socioeconômico de comunidades das mineradoras 
brasileiras.Com ele, a indústria da mineração ganha um espaço 
dedicado aos empreendimentos a favor do meio ambiente, como 
a preservação de matas nativas, cursos d’água, recomposição de 
áreas lavradas, etc.

O evento se consolida como importante ferramenta para atuali-
zação profissional, tanto do ponto de vista técnico quanto de re-
lacionamentos. Nele os visitantes podem conhecer mais de perto 

12ª edição da Equipo Mining 
traz equipamentos em 

operação para perto do público
Pit de demonstração, test drive e ciclo de palestras  

sobre investimentos das mineradoras nas suas operações compõem o programa do evento

as máquinas e equipamentos em dois pits, sendo o tradicional 
para demonstrações ao vivo e um segundo para o test drive. Além 
disso, a Equipo Mining 2014 contará com polo de plantas mó-
veis de britagem e peneiramento e polo de içamento onde vão 
operar guindastes e plataformas aéreas.

A Equipo Mining 2014 tem patrocínio da Vale, apoio ofi-
cial do Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro 
e de Metais Básicos (Sinferbase) e Conexpo Latin America e 
apoio institucional do Sindicato da Indústria Mineral do Es-
tado de Minas Gerais (Sindiextra) e Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), Departamento Nacional de Produção Mi-
neral (DNPM), e Associação Nacional de Entidades de Produ-
tores de  Agregados para Construção Civil (Anepac), Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), Associação Paulista das Empresas Produtoras de 
Agregados para Construção (Apepac), Sindicato da Indústria 
de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo (Sin-
dipedras) e Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do 
Estado de São Paulo (Sindareia).

Nas próximas páginas segue uma prévia do que os visitantes 
poderão ver nos estandes dos expositores na Equipo Mining 
2014. A cobertura completa da exposição e ciclo de palestras 
será publicada na edição de agosto de Minérios & Minerales.

Fo
to

: G
lá

uc
ia

 R
od

ri
gu

esVista aérea da Equipo Mining 2012

Eq
ui

po
 M

in
in

g 
20

14

44 | Julho 2014





Abimaq
Representando cerca de 4.500 empresas dos mais diferentes 

segmentos fabricantes de bens de capital mecânicos, cujo de-
sempenho tem impacto direto sobre os demais setores produti-
vos nacionais, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq) também participará da Equipo Mining. 
A associação oferece diversos serviços que se diferenciam por 
sua excelência, como financiamento, estudos econômicos, con-
sultoria em comércio exterior, missões empresariais, treinamen-
tos, clínicas de gestão e programa de qualidade, entre outros.

Uma parte importante desses serviços está disponível aos com-
pradores internacionais, como o Datamaq, que é o banco de dados 
mais completo de máquinas e equipamentos do Brasil, e também, 
“Como Começar o seu Próprio Negócio”, que possibilita a um pe-
queno empreendedor alcançar a lista de todos os equipamentos 
necessários para abrir ou ampliar seu próprio negócio industrial.

Muito além da representação institucional do setor, a Abimaq 
atua como Agência de Desenvolvimento da Indústria Brasileira 
de Máquinas e Equipamentos. Para isso, ela tem a sua gestão 
profissionalizada e as suas atividades voltadas para a geração de 
oportunidades comerciais para as suas associadas. 

Argos
A Argos vai expor na Equipo Mining sua linha de guindaste arti-

culados e alguns de seus implementos. O maior dos guindastes, 
o modelo AGE 62.0, tem momento de carga útil de 62.000 KGFM 
e carga máxima teórica de 28.180 KGF, com alcance vertical de 
28,7 m e horizontal de 24,3 m. Serão apresentados ainda o AGE 
45.0, com momento de carga útil de 45.000 KGFM e capacidade 
teórica de 20.455 KGF, alcance máximo vertical de 22,1 m e ho-
rizontal de 18,3 m; o AGE 35.0, no qual esses parâmetros são, 
respectivamente, 35.000 KGFM, 17.500 KGF, 21,8 m e 18,3 m; e 
o AGI 4.0 (4.000 KGFM, 2.500 KGF, 9,7 e 7,1 m). 

Entre os implementos que serão exibidos no estande da empresa 
na feira está o cesto aéreo auto nivelado, dotado de um sistema 
eletrônico/hidráulico, que corrige automaticamente o nivelamento 
do cesto. Com isso, o equipamento está de acordo com a norma 
NR-12/2013, que regulamenta a execução de serviços em rede de 
baixa tensão até 1000 volts, com cesto auto nivelado acoplado em 
guindastes articulados. A Argos vai mostrar ainda seu controle 
eletrônico de momento, um sistema integrado por um painel de 
controle computadorizado com tela digital, dois transdutores eletro 
hidráulicos de pressão e um sensor eletrônico de inclinação.

Por fim, a empresa vai mostrar também o rádio-controle, um equi-
pamento sem fio, utilizado para controlar o guindaste à distância. Este 
sistema permite ao operador trabalhar em uma situação mais favorável 
para o desempenho das suas funções, já que possibilita uma postura 
mais confortável e uma visão total de todas as manobras da operação.

BHM Equipamentos / LiuGong
A BHM, representante das máquinas LiuGong, maior fabricante 

de equipamentos para construção pesada na China e segunda 
maior no mundo, irá expor seus equipamentos para média e 
grande mineração na Equipo Mining 2014. 

Com capital 100% nacional e presença em 11 estados brasilei-
ros, a BHM LiuGong apresenta na feira seu carro chefe, a escava-

deira hidráulica CLG922DII. Ela possui profundidade máxima de 
escavação de 6,615 mm, peso operacional de 22 t, capacidade da 
caçamba de 1m³ (não coroada standard) e de 1,2 m³ (coroada), e 
foi projetada para suportar as condições de trabalho difíceis. Seu 
motor Cummins B5.9-C, Tier II, aciona a bomba hidráulica para 
atingir o máximo de eficiência e baixo consumo de combustível.

Todos os processos e peças LiuGong estão certificados pelas 
normas ISO 9000 e ISO 14001, além de possuírem o selo CE, 
que atende ao mercado da Comunidade Europeia. 

Binotto 
A Binotto Industrial trará para a feira sua linha completa de 

componentes hidráulicos para basculante, tais como: cilindros 
telescópicos, bombas a engrenagem, tomada de força, reser-
vatórios de óleo, válvulas, acessórios e peças de reposição. O 
destaque da empresa são os kits hidráulicos para semirreboque 
S.M.A.R.T e Speedy. Os equipamentos da companhia são produ-
zidos seguindo normas internacionais de qualidade, que tornou a 
empresa referência mundial no segmento de hidráulica.

Briskcom Business Technology 
Empresa brasileira de telecomunicações focada em soluções por sa-

télite, a Briskcom Business Technology presta serviços para o mercado 
de Energia, Infraestrutura e Educação (EAD), assim como mineração. 
As soluções da empresa englobam sensoriamento remoto, telemetria e 
telecomando para o mercado energético e, com foco no mercado de 
nacional de mineração, a Briskcom é uma das expositoras da Equipo 
Mining 2014 promovendo produtos da Globalstar, como o telefone por 
satélite GSP 1700 e o Spot Satellite GSP Messenger.

O dispositivo Spot Gen3 é um equipamento de comunicação 100 
% via satélite e o primeiro rastreador mensageiro pessoal desse tipo 
do mundo. Tem a capacidade de encontrar o usuário via coordenadas 
GPS, além de poder enviar mensagens aos seus contatos, informan-
do sua localização e status. O aparelho pode emitir um alerta SOS 
apertando um único botão para que a central de resgate obtenha to-
das as coordenadas para o envio de socorro. Utilizando tecnologia 
100 % por satélite, o Spot funciona em praticamente qualquer lugar 
no mundo, mesmo onde não há cobertura da telefonia celular.

Já o Globalstar GSP 1700 é um telefone móvel via satélite que for-
nece boa qualidade de voz e taxa de dados. A transmissão via tecno-
logia CDMA faz com que as ligações sejam seguras e claras; dessa 
maneira, as empresas podem gerenciar seus negócios de forma mais 
produtiva diretamente de locais remotos, ao invés de perder tempo 
com deslocamentos para alcançar áreas com cobertura de serviço 
celular. As equipes de campo podem organizar suas tarefas, efetuar 
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Sistema Nemisys 
aumenta durabilidade e 
performance na mineração

atualizações ou enviar informações via correio eletrônico, diretamen-
te para o escritório, utilizando o kit de dados Globalstar.

Drillcon Iberia
A Drillcon Iberia, subsidiária portuguesa do grupo sueco Drill-

Con, irá apresentar durante a feira seus serviços de Raise Boring 
(perfuração de túneis verticais, horizontais e inclinados), son-
dagens e geotécnica. O Raise Boring é utilizado na indústria de 
mineração e em projetos de construção como por exemplo em 
chaminés de ventilação, emergência, para escoamento de miné-
rio, serviços e chaminés de equilíbrio em barragens. 

O método, considerado bastante seguro para os operadores, requer 
acesso às duas faces do solo (face inicial e final), sendo o processo 
feito em duas etapas: Furo Piloto e Alargamento (Reaming). É utiliza-
do em qualquer tipo de rocha compacta e homogênea. Proporciona 
acabamento de excelente qualidade com paredes mais lisas, com 
menos fricção e necessita de menos suporte da rocha. 

Em sondagens, a empresa disponibiliza 18 equipamentos para 
trabalhos no subsolo e na superfície. Por fim, os serviços técni-
cos da empresa abrangem inspeções direcionais em 3D, amos-
tras de sondagens orientadas, perfuração direcional, gravação de 
parâmetros de perfuração (instrumentação), testes geotécnicos 
“in situ” e logs geológicos da sondagem. A companhia, com for-
te presença na Europa, está expandindo sua atuação para outros 
mercados, com serviços para os setores mineiro, obras públicas 
e hidráulica.

Esco
Disponível no mercado internacional desde o primeiro semestre de 

2013 para aplicação em escavadeiras hidráulicas de grande porte, o 
sistema de ponta, adaptador e lábio em três peças Nemisys, da Esco, 
tem fixação realizada através de trava já acoplada na caixa da ponta, 
não havendo qualquer outra parte avulsa para o travamento.

Sua colocação e remoção é realizada sem necessidade de uso de 
ferramentas de impacto ou solda. O sistema de travamento se soma 
a novos perfis de pontas que minimizam o custo operacional devido 
à maior performance e redução do tempo de parada do equipamento.

Há ganhos ainda em segurança e melhor utilização do material 
de desgaste das pontas em relação ao anterior sistema Esco. O 
lábio Nemisys com perfil delgado proporciona 10% a menos de 
força de escavação, menor esforço físico do operador da máqui-
na e redução de itens de estoque. Já os adaptadores garantem 

até 19% a mais de durabilidade, aumento de 
performance dos protetores de lábio em até 

20 % facilidade na recuperação do 
lábio quando desgastado.
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Fiemg
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) 

também estará presente na Equipo Mining. Ela representa a indús-
tria do Estado de Minas Gerais e atua na defesa de seus interesses 
a nível local e nacional. A Fiemg trabalha para que a indústria mi-
neira se torne cada vez mais competitiva, inovadora e sustentável, 
capaz de gerar novos negócios, riqueza e desenvolvimento. Para 
isso, a entidade coloca à disposição das empresas mineiras asses-
soria e apoio em áreas vitais como crédito e fi nanciamento, tribu-
tária, meio ambiente e trabalhista. Por meio de Regionais distribu-
ídas estrategicamente, a Fiemg atende às demandas da indústria 
mineira em todos os municípios de Minas Gerais.

Gascom
A Gascom, referência em equipamentos de apoio logístico ope-

racional, apresentará equipamentos voltados para mineração na 
Equipo Mining 2014. A empresa é a fornecedora ofi cial de equi-
pamentos de apoio para o programa de demonstração ao vivo.  

O Pressolub realiza operações de abastecimento e lubrifi cação 
móvel com desempenho e assepsia superiores. Entre seus con-
ceitos inovadores estão lubrifi cação por impulsão de óleos à bai-
xa pressão, com vazões superiores em até três vezes, em média; 
baixíssimo índice de manutenção pela ausência de bombas; e re-
duzido nível de contaminação devido à sua concepção de projeto.

O Prosolo realiza operações de tratamento de solo e irrigação por 
aspersão de jatos d’água reguláveis, em terrenos planos ou encos-
tas. Gera grandes resultados no tratamento de solo, pela combinação 
de rendimentos superiores com recursos apropriados. Bomba com 
desempenho 50% superior, até 12 possibilidades de regulagens de 
cobertura e rendimento de cobertura 35% superior em m²/min.

O Multifl ex lava e abaixa a poeira de grandes áreas, faz trata-
mento e umedecimento do solo e realiza bombeamento de água, 
abastecendo reservatórios, caixas d’água e muito mais. Disponi-
biliza várias funções oferecendo os recursos com rendimentos 
satisfatórios para cada operação. Robusto e resistente, propor-
ciona vida útil prolongada, baixa incidência de paradas indese-
jadas e mínimos de manutenção. Opera em diversas situações, 
com o veículo parado ou em movimento.

Moderno, o Multifl ex foi desenvolvido para atender altas deman-
das no fornecimento de combustíveis, óleos hidráulicos e lubrifi -
cantes. Tem alto desempenho no abastecimento de combustíveis, 
óleos e graxa e no fornecimento de ar comprimido. Tem autonomia 
superior, com grandes volumes nos reservatórios de combustíveis, 
óleos e outros produtos. É robusto estruturalmente e dotado de 
componentes altamente confi áveis para executar suas funções.

Haver & Boecker
Latinoamericana

O método tradicional de análise de partículas, o qual é dividido 
basicamente em quatro etapas (secagem; separação; peneira-
mento; e pesagem), gera uma curva granulométrica. No entanto, 
muitos materiais, devido a sua higroscopia, acabam empelotan-
do em peneiras com aberturas muito pequenas.

Sendo assim, para evitar esse empelotamento e tornar a análise 
mais segura e efi ciente nos métodos físico e ótico, a Haver & Bo-
ecker Latinoamericana e sua divisão de telas criou dois sistemas, 
sendo o peneiramento a jato de ar - peneirador Alpine - para o físi-

co, e a CPA - para o método ótico. 
Pelo método do peneirador Alpi-

ne, faz-se a injeção de ar junto ao 
material, criando-se uma pressão a 
vácuo, a qual puxa o minério pas-
sante fazendo com que somente o 
material fi que retido. Esse método 
não agride o maciço e faz com que 
a partícula se disperse naturalmen-
te, sem quebrá-la, como acontece 
nos métodos tradicionais.

Já no ótico, a vantagem é que além dos resultados tradicionais 
de fração, consegue-se ter total distribuição das partículas, tanto 
no passante quanto no retido, contagem do número de partículas, 
além de outros valores obtidos por outros métodos, como excentri-
cidade, circularidade, superfície específi ca, número de dispersão, 
índice de uniformidade, etc.

Himoinsa do Brasil
A Himoinsa do Brasil, que estará presente na Equipo Mining 

2014 nos estandes 218 e 219, terá uma fábrica localizada em 
Contagem, (MG). 

A produção começará no início de 2014. Os produtos que serão 
fabricados no Brasil serão os grupos geradores de 25 a 750 kVa 
(standby) e torres de iluminação. Em uma primeira etapa, a ca-
pacidade de produção será de 2.000 unidades/ano e depois será 
aumentada conforme a demanda de mercado. A partir de 750 kVa, 
o produto será importado da sede do grupo, na Espanha. 

A empresa vai oferecer uma ampla gama de produtos para di-
ferentes mercados, como os setores de mineração, construção, 
serviços, agricultura, residencial, telecomunicações, entre ou-
tros. Para isso, a Himoinsa do Brasil trabalha no desenvolvimen-
to de uma rede de distribuição no país. 

Atualmente, a empresa é considerada a maior fabricante de uni-
dades geradoras de energia na Espanha, o terceiro na Europa e 
um dos cinco maiores em todo o mundo.

Ibram 
O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) marcará presença na 

Equipo Mining, dividindo o estande com o Sindiextra. Criado em 
1976, o instituto é a entidade nacional que representa empresas e 
instituições que atuam na indústria da mineração. É uma associação 
privada, sem fi ns lucrativos, com alta capacidade de articulação, que 
tem por objetivos congregar, representar, promover e divulgar a in-
dústria mineral brasileira, contribuindo para a sua competitividade. 
Além disso, o Ibram se propõe a fomentar o desenvolvimento sus-
tentável e o uso das melhores práticas de segurança e saúde ocupa-
cional na mineração; estimular os estudos, a pesquisa, o desenvol-
vimento, a inovação e o uso das melhores tecnologias disponíveis; 
defender os interesses da indústria mineral; e colaborar com o poder 
público, inclusive, promovendo estudos técnicos.

InfoMine
Um dos websites dedicado a publicar informações sobre mi-

neração e exploração mineral, o Brasil.InfoMine.com terá um 
estande na Equipo Mining. A empresa que edita o site foi criada 
em 1990 com o nome de Robertson Info-Data, com o objetivo de 
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fornecer informação mineral a nível mundial de forma eletrônica. 
O website surgiu quatro anos depois, em 1994. A empresa foi 
uma das pioneiras em realizar transações comerciais pela inter-
net. Hoje, o InfoMine é um dos líderes em fornecer, agregar e 
integrar informação mineral a nível global transmitindo conteúdo 
de forma remota, por meio dos seu website.

Inmeco
A Inmeco, especialista na fabricação de equipamentos de mine-

ração e construção pesada, fornece caçambas basculantes sobre 
chassis que podem ser personalizadas de acordo com as neces-
sidades de cada cliente.

A partir de um projeto inovador, baseado no uso de aços e siste-
mas hidráulicos de alta performance, os produtos proporcionam 
leveza e resistência. 

Na Equipo Mining 2014, será apresentado o modelo de semi reboque 
basculante meia cana, que possui formato aerodinâmico, utiliza aços 
de alta resistência no chassi e na caixa de carga. Serão apresentadas 
também as tradicionais caçambas meia cana para caminhões 6x4.

Inova Máquinas
A Inova Máquinas, com sede em Contagem (MG), trará diver-

sos equipamentos para a Equipo Mining, como escavadeira, mo-
toniveladora, pá carregadeira, retroescavadeira, trator de esteira 
e rolo compactador. 

As escavadeiras Dash-5, produzidas pela Hitachi e pertencen-
tes a linha Zaxis, apresentam motores Isuzu com certificação de 
emissões estágio 2 e estágio 3, superpotentes e extremamen-
te econômicos, com sistema hidráulico eficiente, cabines com 
grande visibilidade e um amplo monitor LCD multilíngue. O 
modelo ZX350LC-5, com capacidade de operação de 34.590 kg, 
possui motor de 6 cilindros e 271hp. 

Outros destaques da empresa, são as retroescavadeira fabri-
cadas pela John Deere, como o modelo 310K. Com força de 
escavação sólida, capacidade de levantamento de 2.623 kg e 
motor com potência de 80 hp, o equipamento possui cabines 
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espaçosas, que fornecem conforto, visibilidade e eficiência ao 
seu operador.

Também da John Deere, as motoniveladoras Série G combinam 
alta visibilidade com controles precisos de baixo esforço e curto 
deslocamento. Equipadas com motores a diesel PowerTech turbo, 
de 6 cilindros, as máquinas podem carregar cargas pesadas de 
forma equilibrada. Além disso, sua transmissão PowerShift, com 
acionamento direto, permite trocas de marcha suaves e precisas.

Já as pás-carregadeiras Série K vêm equipadas com o Sistema 
Quad-Cool para o arrefecimento ideal. Oferecem cabines silen-
ciosas, espaçosas e com excelente visibilidade. Além disso, têm 
sistemas elétricos altamente confiáveis, módulos de controle se-
lado com partida sem chave, e monitores de LCD de diagnóstico 
avançado e fácil leitura.

O trator esteira 750J da John Deere possui avançado sistema hi-
drostático, com motores independentes para cada esteira, fornece 
giros com força máxima, contra-rotação e velocidades infinitamen-
te variáveis. Além disso, possui sistema TMC (Controle Total da 
Máquina) que permite ao operador personalizar a operação.

Por fim, os rolos compactadores Hamm 3411p possuem sis-
tema de articulação de 3 pontos, o que proporciona estabilidade 
direcional, amortecimento de choques, e segurança contra tom-
bamento. O equipamento possui controle de tração standard, 
maior capacidade para aclives em modo vibratório, rápido aber-
tura do capô e total visibilidade.

Instale Tecnologia

Durante a Equipo Mining, a Instale Tecnologia vai divulgar dois 
produtos em seu estande, o EasyMine, um conjunto de soluções 
para automação de minas, e a Tois, uma torre de iluminação ali-
mentada com energia solar. Com o primeiro, é possível monitorar 
e gerenciar todos os sistemas da mina, equipamentos - sejam 
fixos ou móveis, auxiliares ou produtivos - frentes de lavra, e até 
pessoas e suas atividades. 

O EasyMine é composto por computadores embarcados nos 
veículos com softwares fazendo a leitura de sensores, GPS e as 
informações manuais dos operadores, enviando-as para uma 
sala de controle. Ele possui ainda câmeras na mina, VOIP e sis-
tema de despacho, módulos de segurança, manutenção, plane-
jamento e operação.

Com isso, é possível acompanhar em tempo real todos os even-
tos ocorridos no processo. Além disso, o EasyMine gera redução 
do tempo gasto na operação (paradas e desvios de operação, por 
exemplo); proporciona aos controladores respostas mais rápidas aos 

eventos ocorridos; auxilia a operação gerando dados confiáveis para 
tomada de decisão; e registra e monitora custos operacionais.

A Tois, por sua vez, é uma torre de iluminação que não agride o 
meio ambiente, não polui, não emite raios ultravioleta nem infra-
vermelho. Ela possui um sistema de armazenamento de energia 
por baterias e não emite poluição sonora. Com ela é possível 
iluminar, com mobilidade, áreas de trabalho em minas, obras 
civis, pátios, campos, resgate (bombeiros) e estradas. Ela pode 
substituir geradores de luz à combustão, postes de iluminação 
fixos e holofotes. 

Sob o ponto de vista econômico, entre as principais caracterís-
ticas da Tois estão o uso de energia totalmente renovável, baixos 
custos operacionais e de manutenção e lâmpadas que duram até 
20 anos. Além disso, ela não consome combustível, não neces-
sita de troca de óleo, não exige manutenção mecânica e não ne-
cessita de operador para ser ativada e desativada.

Itaipu
Preocupada em oferecer ao cliente uma solução completa e 

manter a alta disponibilidade dos veículos, a Itaipu possui um 
portfólio amplo de produtos e serviços Scania. Há mais e 40 
anos no mercado nacional, a empresa possui filiais em vários 
pontos de Minas Gerais como, Matias Barbosa, Montes Claros, 
Patos de Minas, Barão de Cocais e Contagem, o que facilita a 
logística para suprir as mineradoras da região. Além disso, a 
empresa conta com uma filial em Contagem especializada em 
reforma de veículos acidentados.

Certificada na norma de qualidade ISO 9001 e também no 
padrão de atendimento das concessionárias Scania (DOS), 
emitida pela fábrica através da auditoria especializada, para o 
segmento fora de estrada, a Itaipu opera uma ampla estrutura 
de serviços que abrange as mais variadas necessidades dos 
clientes que atuam nesse segmento.

O atendimento remoto e as UMR’s (Unidades de Manutenção 
Remota) são alguns desses serviços que disponibilizam equi-
pe técnica, ferramental adequado e atendimento personalizado. 
Além disso, a Itaipu dispõe de um Centro de Recuperação de 
Componentes (CRC), atividade dedicada, entre outros serviços, 
à reforma de caixas e diferenciais, motores completos, kits de 
injeção e motores de partidas/alternadores.

Com o contrato de reparo e manutenção, a Itaipu engloba ma-
nutenções preventivas e corretivas, nas quais o cliente decide o 
que o seu contrato deve cobrir. Além disso, o plano acompanha 
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a operação de cada veículo, permitindo conhecer a performance 
do motorista e melhorar a eficiência da frota, identificar práti-
cas incorretas, analisar o desgaste dos componentes e intervir 
preventivamente evitando paradas. Com a consultoria de de-
sempenho, a Itaipu auxilia os clientes a respeito do ambiente 
de operação do veículo, além de disponibilizar uma pesquisa 
sobre o comportamento do motorista, ajudando os técnicos da 
área nos diagnósticos de falhas.

Lafaete 
O Grupo Lafaete, que vende e loca módulos habitacionais e 

equipamentos para construção, infraestrutura e mineração, irá 
apresentar a Linha Modular TM. 

O produto é constituído por painéis em aço revestidos com EPS 
de 50mm, que proporcionam conforto térmico, acústico e quali-

dade no acabamento. Será apresentado também um modelo de 
máquina da linha amarela.

O objetivo dos produtos é oferecer soluções completas de forma 
personalizada e consultiva, atendendo às normas de segurança.

Lamiflex do Brasil
Fundada em 1999, com o nome de Powerflex Transmission, 

hoje, depois de uma reestruturação societária, a empresa se 
chama Lamiflex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. A Lamiflex 
produz equipamentos para transmissão de potência, que abran-
gem aplicações em indústrias químicas, petroquímicas, de refino 
de petróleo e celulose, papel, alimentos, 
aço e mineração. Na sua linha de produ-
tos estão acoplamentos flexíveis de 
lâminas, acoplamentos elastômeros, 
eixos de transmissão de potência e 
protetores de mancais. Com fábri-
ca na cidade de São Paulo, a em-
presa adota uma linha de gestão 
empresarial na qual a administra-
ção, engenharia e produção devem 
estar voltadas às necessidades do 
cliente, estabelecendo como meta sua 
plena satisfação. Hoje, a Lamiflex já tem 
representações e centros de distribuição 
na Argentina, Peru, Chile, Ásia e Europa.Fo
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Lima Transportes

A Lima Guincho Transporte e Logística vai aproveitar a Equipo 
Mining para expor alguns de seus guinchos e caminhões tipo 
munck. Entre os primeiros está o Guincho Plataforma Hidráu-
lica 10 MT, que tem versões com comprimentos de 9, 10 e 11 
m e largura única de 2,60 m. Os seus principais componentes 
são uma bomba hidráulica BHM 200, tomada de força de eixo 
paralelo ou acoplado, redutora hidráulica de 15 t, comando de 
válvulas de três vias, giroflex (sinalizador visual), sobre “santo 
antônio”, reservatório hidráulico, caixa de ferramentas e cintas 
de tração e fixação e suporte para automóveis. Como acessórios, 
o equipamento possui grade lateral, carote d’água, suporte de 
cone, farol de milha, faixas refletivas e lanternas traseiras. 

O Guincho Plataforma Leve, por sua vez, tem basicamente os 
mesmos componentes, mas é menor, com comprimento de 5,50 m 
e largura de 2,20 m. O outro equipamento a ser exposto é o Guin-
cho Extra Pesado, um rebocador hidráulico próprio para resgate 
e transporte de ônibus e caminhões. Ele possui braço rebocador 
com capacidade de carga de 15 t recolhido e 8 t quando estendido.

A empresa vai expor ainda caminhões tipo munck, compreen-
dendo os modelos MS 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 
62.000 e 75.000. Para um melhor desempenho, os Guindastes 
Masal que equipam os munck utilizam bomba hidráulica de en-
grenagem acoplada à caixa de câmbio do caminhão, por meio de 
uma tomada de força com ou sem cardam. A exceção é o modelo 
MS 40.000, que utiliza bomba de pistões.

LBX / Link Belt
A Link-Belt possui atualmente escavadeiras em duas linhas: a 

série X2, de 12.900 kg a 35.900 kg e a “Spin Ace®”, de 8.430 Kg 
e 13.500 Kg, escavadeiras compactas para aplicações em espa-
ços confinados. Nos próximos meses a empresa trará os novos 
modelos 290X2 e 460X2.

A 210X2 possui peso operacional de 21.500kg, é potente, pre-
cisa, produtiva, econômica e possui os maiores intervalos de 
manutenção do mercado. Proporciona também rápidos ciclos de 
trabalhos, conforto da cabine para o operador e tecnologia de 
ponta. A potência do motor chega a 157 HP @ 1800 rpm, com 
torque máximo de 628 Nm @ 1500 rpm.

O equipamento conta com sistema Common Rail, que injeta 
combustível em alta pressão com temperaturas mais baixas. O 
sistema hidráulico trabalha em sinergia com o motor, proporcio-
nando aumento de até 10% na potência hidráulica. 

A 350X2 é uma escavadeira forte, robusta, potente, produtiva e eco-
nômica, com peso operacional de 35.900kg. A potência do motor che-
ga a 271 HP @ 2000 rpm, com torque máximo de 1080 Nm @ 1500 
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rpm. Com cabine confortável e tecnologia de ponta, o equipamento 
atende às aplicações tanto de terraplenagem quanto de mineração.

A LBX oferece uma ampla gama de equipamentos da marca Link-
-Belt para qualquer condição de trabalho. A família de produtos da 
empresa inclui escavadoras, manipuladores de material/sucata e 
equipamento florestal. Já a Link-Belt é uma subsidiária integral da 
Sumitomo Heavy Industries, sediada em Lexington, Kentucky (EUA).

Maptek
A Maptek, que atua no setor de topografia e está presente há mais 

de 15 anos no mercado com lasers scanners terrestres, irá apresen-
tar na feira seu lançamento o hardware I-Site 8200. Trata-se de um 

scanner a laser versátil para operações subterrâneas e desenvolvido 
a fim de fornecer soluções e análises reais em galerias no subsolo, 
escavações, realces, e também pequenos estoques na superfície. 

Já com o software Vulcan 9, a companhia planeja destacar as 
melhorias significativas de desempenho apresentando um novo 
e elevado nível de sofisticação, como modelamento geológico 
implícito, atributos de objeto, projeto subterrâneo e motor gráfico 
completamente novo, oferecendo maior flexibilidade e potência.

Ao todo, a empresa conta com três linhas de lasers: I-Site 8810 
(Laser de longo alcance); I-Site 8200 (Laser de curto alcance) e 
I-Site 8400 (Laser de médio alcance). Todos são processados 
pelo seu software Maptek I-Site Studio, utilizado para manipula-
ção, edição e modelamento de dados. O Maptek Vulcan, software 
3D para mineração, permite aos usuários validar e transformar 
dados em modelos 3D dinâmicos, elaborar desenhos precisos 
de mina e planos de operações.

Mason Equipamentos
A Mason Equipamentos, com sede em Contagem (MG), distribui 

uma série de máquinas e equipamentos da Komatsu, além de ofe-
recer atendimento e suporte técnico aos seus clientes. Na feira, a 
empresa irá apresentar a escavadeira hidraulica PC 350 e o trator de 
esteira D61, ambos fabricados pela Komatsu. A escavadeira hidráuli-
ca deve sua excepcional potência e capacidade de trabalho ao motor 
Komatsu SAA6D114-3, que desenvolve 246 HP (184 KW) de po-
tência líquida, proporcionando maior potência hidráulica com menor 
consumo de combustível. Já o trator esteira é capaz de realizar ser-
viços de terraplenagem e espalhamento de aterro. A lâmina possui 
3.860 mm de comprimento, e é capaz de penetrar 580 mm no solo. 
O motor Komatsu turbo alimentado possui 170 cavalos de potência 
bruta e cilindrada de 6,7 L. A cabina fechada oferece conforto e se-
gurança, com ergonomia e estrutura ROPS. O trator pesa 19.000 kg. 

Mecan
A Mecan, fundada em 1978, atua no segmento da construção 

e mineração, sendo uma das principais fabricante-locadora de 
andaimes, elevadores e escoramentos do Brasil. Considerada o 
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Tanto o Axor 3341 e o Axor 4141 são equipados com o motor 
Mercedes-Benz OM 457 LA de 401 cv de potência a 1.900 rpm 
e de 2.000 Nm de torque a 1.100 rpm. Já os modelos Axor 3344 
e 4144 recebem o motor Mercedes-Benz OM 457 LA de 439 cv 
de potência a 1.900 rpm e de 2.150 Nm de torque a 1.100 rpm. 
Todos eles oferecem uma Capacidade Máxima de Tração (CMT) 
de 123 t.

Contudo, o mais recente lançamento para mineração na linha 
fora de estrada é o Axor 3131 6x4, que chegou ao mercado nas 

versões plataforma, basculante e betonei-
ra. Esse caminhão se destaca pelo Peso 
Bruto Total (PBT) técnico de 31,5 t, motor 
Mercedes-Benz OM 926 LA de 310 cv, 
câmbio semi-automatizado ComfortShift 
G-211 de 16 marchas, freio retarder op-
cional e eixos Mercedes-Benz com redu-
ção nos cubos, que equipam toda a linha 
Axor fora de estrada.

Na linha Actros, o destaque é o modelo 
4844 K 8x4 fora de estrada, com capaci-
dade para 48 t kg de PBT técnico e 123 
t de CMT. Sua capacidade técnica para 
carga mais carroçaria chega a aproxima-
damente 37 t, o que permite a utilização 
de básculas com capacidade até 20 m³, 
dependendo do peso específico do ma-
terial a ser transportado. Seu motor é o 
Mercedes-Benz OM 501 LA com 435 cv 
de potência a 1.800 rpm e 2.100 Nm de 
torque a 1.080 rpm, a qual permite velo-
cidades operacionais constantes e maior 
capacidade de subida.

Já o modelo Atron 2729 6x4 se destaca 
pelas múltiplas aplicações. Com cabina 
avançada, é um caminhão para condições 
severas fora de estrada. Possui versões 
plataforma, basculante e betoneira, ofere-
ce baixo custo operacional e é uma opção 
para atividades de apoio na operação de 
mineração.

Por fim, os caminhões Axor e Actros já 

‘braço industrial’ do Grupo Orguel, a companhia atua na venda, 
locação e serviços relacionados à utilização de andaimes conven-
cionais e multidirecionais, elevadores cremalheira e a cabo, es-
coramentos, serras de corte de piso e madeira, tubos de aço com 
costura e tubo abraçadeira. É produtora da própria matéria prima 
– tubos de aço – e é a primeira empresa brasileira a utilizar célula 
robótica no processo de soldagem de peças tubulares. Possui fi-
liais e representantes em todo Brasil e países da América Latina.

Mercedes-Benz
A Mercedes-Benz destaca na Equipo Mining 2014 seus cami-

nhões extrapesados Actros, Axor e Atron, que oferecem vanta-
gens em desempenho para mineradoras e prestadoras de serviço 
do setor como, por exemplo, resistência e alta disponibilidade 
para as longas jornadas de trabalho em condições severas e cus-
to operacional competitivo nas aplicações fora de estrada.

A linha Axor de caminhões extrapesados é composta pelos mo-
delos 3131, 3341, 3344, 4141 e 4144, com tração 6x4 e com di-
ferentes potências e capacidades de carga, atendendo às deman-
das da mineração. Os modelos foram concebidos para aplicações 
severas em terrenos de difícil acesso, íngremes, baixa aderência 
e resistência, que necessitam de força de tração e robustez. Eles 
são equipados com o câmbio semi-automatizado ComfortShift 
de 16 marchas que, além de proporcionar mais conforto ao mo-
torista, oferece um sistema de proteção do trem de força contra 
abusos, reforçando as características de durabilidade da linha.
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saem de fábrica com a nova plataforma telemática do sistema 
de gestão de frota FleetBoard, produto exclusivo. Um dos 
principais destaques é que o novo módulo passou a integrar 
o gerenciamento eletrônico do veículo, instalado em local não 
visível. Em caso de manipulação, o sistema automaticamente 
bloqueará o caminhão, como medida de segurança.

Além dos serviços de telemetria já conhecidos – como análise 
de desempenho, estado técnico, manutenções, telediagnóstico, 
mapa digital e registros de viagem – o novo FleetBoard passa a 
oferecer os serviços de segurança para o veículo (casco) e para a 
carga. Todas as soluções de telemetria e segurança são agrupa-
das num único módulo, sem a necessidade de retrabalhos pos-
teriores por terceiros. 

Os serviços de segurança envolvem o monitoramento do ca-
minhão por meio de sensores no veículo e na carroçaria, bo-
tão de emergência/sinistro, entre outros. Com isso, ele pode 
ser rastreado e bloqueado à distância, sem a interferência do 
motorista.

Notícias de Mineração Brasil 
A publicação digital Notícias de Mineração Brasil vai mostrar 

em seu estande na Equipo Mining sua linha de atuação e o que 
disponibiliza para seu público. O site é uma publicação da Asper-
mont Limited, uma das líderes globais em business-to-business, 
mídia impressa e digital e pesquisa e soluções de conferência 
para os setores de mineração, energia, construção, agricultura 
e meio ambiente. O Notícias de Mineração Brasil (NMB) é o pri-
meiro veículo da Aspermont na América Latina e traz a cobertura, 
com as últimas notícias, tendências e análises, do setor brasileiro 
de mineração.

Em conjunto com as últimas notícias fornecidas pelas parcei-
ras Mining Journal e MiningNews.net, o Notícias de Mineração 
Brasil é publicado diariamente por uma equipe especializada, 
baseada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente, Asper-
mont Brasil está desenvolvendo uma versão do mesmo site 
em inglês, para o mercado internacional, e um novo projeto 
envolvendo webinários sobre temas importantes para o setor 
brasileiro de mineração.

Palfinger

O grupo Palfinger, um dos líderes mundiais em tecnologia e 
produção de equipamentos hidráulicos para movimentação de 
cargas, apresentará na Equipo Mining dois novos guindastes da 
linha MD (Madal) e uma linha de produtos para trabalhos em 
altura, composta por cestas aéreas e plataformas montadas so-
bre caminhão. A empresa apresentará em seu estande produtos 
e soluções focadas no segmento de mineração cujas aplicações 
exigem segurança e aumento de produtividade. 

Além do MD 45007, de 45 t, os potenciais clientes podem optar 
pelo MD 30007, com momento de elevação máximo de 30 tm, 
e pelo MD 60007, de 60 tm. O MD 30007 está focado em ope-
rações rápidas de carga e descarga, apresentando um alcance 
máximo vertical de 20,5 m e horizontal de 17,5 m, enquanto o 
MD 60007 é indicado para atividades que exijam maior força de 
movimentação, com capacidade máxima de carga de 15 t ¬¬(a 4 
m da coluna). Com os dois novos equipamentos, o tradicional 
MD 45007 continua sendo uma alternativa intermediária. 

O portfólio da linha de cestas aéreas isoladas e plataformas 
montadas sobre caminhão incluem cestas aéreas isoladas para 
até 46kv ou não, com alturas de trabalho de 10 m a 24 m e plata-
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formas montadas sobre caminhão, com alturas de trabalho de 13,5 m a 102,5 m. Estes 
produtos aliam alcance vertical de 102,5 m com alcance horizontal de 39 m e contam 
com uma ampla gama de acessórios (de série ou opcionais), que permitem mais flexibi-
lidade de operações aos seus clientes.

A linha de guindastes PK, terá a demonstração do PK 42502 equipado com fly jib, que 
funciona como uma extensão articulada do guindaste, permitindo as movimentações de 
cargas em locais de difícil acesso onde guindastes comuns não alcançam. A linha PK 
possui equipamentos dedicados às operações mais complexas que exigem precisão e 
longo alcance.

Pastre 
Durante a Equipo Mining 2014, a Pastre irá destacar dois produtos de sua linha, 

a Caçamba Basculante Meia Cana e o lançamento Semirreboque Live Bottom. A 
caçamba refere-se à um projeto patenteado e desenvolvido em parceria com a Vo-
torantim Cimentos. “É um equipamento com diversos itens opcionais customizados 
especialmente para nosso parceiro, visando A maior produtividade, resistência e 
segurança durante a operação”, afirma Flávio Pontes, coordenador de Marketing 
da Pastre. 

Já o Semirreboque Live Bottom, segundo Pontes, é um dos mais importantes lança-
mentos da empresa. “Trata-se de um implemento rodoviário que promete revolucionar o 
mercado de transportes de cargas a granel no Brasil”, ressalta o coordenador.

Ele explica que o Live Bottom foi projetado como uma alternativa aos semirreboques 
basculantes, principalmente ao modelo conhecido como “Vanderléia”. Diferentemente 
desses equipamentos, o Live Bottom não faz uso do cilindro hidráulico de elevação da 
caixa, para que ocorra o escoamento da carga, ao contrário, dispõe de uma correia em 
seu assoalho que “empurra” toda a carga para fora do implemento. “Uma solução apa-
rentemente simples, mas que, demandou um grande investimento em P&D para adaptar 
este sistema muito utilizado na América do Norte, às condições e necessidades do usu-
ário brasileiro”, comenta Pontes. 

Bastante versátil, o Live Bottom pode ser utilizado no transporte de grãos, areia, brita, 
asfalto, minério de ferro, calcário, entre outros. Contando com dois motores hidráulicos 
de baixa pressão e redutores planetários que aumentam a tração na correia transporta-
dora, o implemento não fica devendo nada quando se fala em agilidade na descarga, que 
em média dura cinco minutos. 

Este sistema permite a utilização do comando hidráulico do caminhão trator comum 
aos semirreboques basculantes, ou seja, não há necessidade de nenhuma adaptação 
específica.

Pollyrubber 
A Pollyrubber é especializada na fabricação de peças técnicas em poliuretano e bor-

racha, conforme desenho ou amostra. No portfólio de produtos estão telas de borracha 
com sistema de encaixe rápido, revestimentos de moinhos, mangote reto de borracha, 
rotor para bomba, estator para célula de flotação, selo de alimentação para moinho, entre 
outros.

PW Hidropneumática
Presente na Equipo Mining, a PW Hidropneumática apresenta na Equipo Mining 2014 

seu carro chefe, a carreta de perfuração de rocha Lobo XVI, desenvolvida para atender 
pedreiras, mineradoras e obras civis, e projetada para obter alta velocidade de penetra-
ção na rocha com baixo custo operacional. 

Um dos seus diferenciais está nos motores hidráulicos acoplados ao sistema de freio 
automático e redutores de tração de alto torque que deslocam o equipamento em aclives 
ou declives acentuados. Outro ponto que auxilia a perfuração em locais de difícil acesso 
é o giro do chassis, sendo que em algumas situações é possível realizar três furos (diâ-
metro de furação é de 2.1/2” a 4”) sem movimentar as esteiras. 

Autossuficiente, o equipamento produz energia com motor diesel e as bombas 
de vazão variáveis e de engrenagem alimentam os conjuntos e subconjuntos do 

56 | Julho 2014



equipamento. Já um compressor de 250 PCM é o responsável 
pela limpeza do furo, com filtros no coletor de pó.

Esse é um equipamento nacional com opção de financia-
mento por Finame, e dentre os diferenciais estão: cabine cli-
matizada; ar condicionado; inclinômetro digital; trocador de 
hastes (sistema de rodízio automático); coletor de pó; giro 
do chassi sobre a esteira; horímetro máquina e perfuratriz; 
esteiras com sapatas em aço laminado a quente tratado ter-
micamente; roletes forjados com lubrificação permanente; 
sistema de avanço com redutor e corrente de alto torque; pe-
ças em estoque; apoio da fábrica nacional; baixa aplicação de 
eletrônica (facilidade de manutenção); e compressor de 280 
pcm a 8 bar.

Revista Ecológico
A Revista Ecológico, uma publicação de Minas Gerais es-

pecializada em sustentabilidade, também terá um estande 
na Equipo Mining. Ela é uma continuação da publicação JB 
Ecológico, do Jornal do Brasil, e é independente no merca-
do há mais de 5 anos. Com tiragem de 26 mil exemplares, 
a revista circula em bancas ou por serviço próprio de as-
sinaturas. A publicação faz parte do grupo Ecológico, que 

detém ainda as marcas “Prêmio Hugo Werneck de Sustenta-
bilidade & Amor à Natureza” e “Hiram Firmino Consultoria 
em Comunicação Ambiental”, além de ser responsável pelo 
Movimento Sou Ecológico dirigido às redes sociais. 

Rimex
A Rimex, líder mundial na fabricação de rodas e aros para a 

mineração, levará a sua linha, já consolidada no mercado, de 
rodas e aros Machined Extreme Servive (MES) e Taper Radial 
Series (TRS). 

A série MES é fabricada para operar com o aumento de 75% 
no estresse transferido para a base da roda (aro) pelos pneus 
radiais, em comparação com pneus diagonais convencionais. A 
circularidade da roda alcançada pela usinagem personalizada, 
cria uma produto poderoso e com selamento uniforme do talão 
do pneu, bem como uma melhor montagem de flange, anel de 
assentamento do talão e do anel de trava. Estas características 
especiais proporcionam mais segurança e vida útil para os aros 
e pneus.

Já o desenho TSR oferece uma maior vida útil do pneu por meio 
de uma capacidade superior para estabilizar o talão e a parede la-
teral do pneu. Similar à Series MES, a superfície usinada da série 
TSR elimina o vazamento de ar, possibilitando um desempenho 
mais consistente dos pneus.

Rossetti Equipamentos 
Rodoviários

A Rossetti Equipamentos Rodoviários apresentará seu por-
tfólio de implementos durante a 12ª edição da Equipo Mining. 
A empresa vai expor o semirreboque de três eixos distancia-
dos e com basculamento traseiro, também conhecido como 
Vanderléia, e a caçamba meia-cana Levtec, que é voltada para 
caminhões 8x2. Apto a atender o mercado de areia, argila, 
minério de ferro, calcário, brita e grãos, o semirreboque Van-
derléia proporciona produtividade e segurança operacional 
no basculamento.

Lançado em 2011, o equipamento apresenta uma extensão da 
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Utilização em pneus de caminhões 
fora de estrada na Yamana

caçamba na parte traseira 
e não possui qualquer dis-
positivo de deslizamento. 
O processo de bascula-
mento, feito diretamente 
da cabine, faz uso somente 
do cilindro hidráulico cen-
tral, que ergue a caçamba 
ao ângulo necessário para 
o deslize da carga e não 
expõe o caminhão a riscos 
de tombamento.

Trata-se de um diferen-
cial estratégico especial-
mente na mineração, em 
que as cargas são densas 
e os terrenos instáveis. 
Essa configuração elimina 
a prática de basculamento 
com sistemas de desliza-
mento da caçamba sobre 
o chassi ou dos eixos, 

gerando menor desgaste de componentes e diminuindo o 
tempo da operação de descarga. O implemento foi projetado 
para operar em veículos 6x2 e 6x4, com caçambas de 20, 25, 
30,35, 40 e 45 m³ de volume, e possui capacidade de carga 
líquida máxima de 35 t. 

O segundo destaque da Rossetti no evento será a Levtec, 
equipamento comercializado nas versões de 10, 12 e 14 m3 
e que possui capacidade para até 22 t de carga líquida. Os 
diferenciais da meia-cana incluem a estrutura em aço de alta 
resistência, inovação da empresa para caçambas 8x2. Esse 
tipo de aço permite o uso de chapas estruturais com menor 
espessura e, consequentemente, com menor peso específico 
para a caçamba. Na versão de 12 m³, por exemplo, ela pesa 
apenas 2,5 t, o que representa até 35% menos do que outros 
modelos concorrentes no mercado.

Na feira, a Rossetti também apresentará sua balança embar-
cada, acessório que mede a carga no momento do carrega-
mento, auxiliando o operador. Com ela, este pode optar ou 
não, por exemplo, por mais uma caçambada de carga, otimi-
zando o carregamento e transporte.

RUD
A RUD, fabricante de correntes para pneus, irá expor na Equi-

po Mining 2014 diversos modelos de malhas de correntes. 
Os produtos são formados por elos e componentes forjados 
resistentes ao desgaste e que protegem a banda e as laterais 
contra abrasão, cortes e danos causados por ambientes de 
extrema severidade das indústrias de mineração, construção 
civil e reciclagem.

As correntes para tração oferecem uma melhor performance 
e mais segurança nos equipamentos, além de proporcionar 
economia de combustível. Em abril de 2013, as correntes 
RUD foram protagonistas no caso “Avaliação do uso de cor-
rentes em caminhões fora de estrada”, um dos vencedores 
do 15º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica 
Brasileira, promovido pela Revista Minérios & Minerales. 
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Através dos resultados obtidos em uma mineradora, é pos-
sível perceber a relação custo benefício proporcionada pelo 
uso das correntes. O resultado do trabalho na mineradora foi 
satisfatório com um incremento de produção, produtividade 
e utilização da frota de caminhões fora de estrada com cor-
rentes. Outros benefícios levantados com a utilização são: 
aumento da vida útil dos pneus traseiros devido à redução 
de perdas, como incidência de cortes e danos na banda de 
rodagem e lateral do pneu; maior segurança, em função da 
redução do risco do caminhão perder a tração e o controle, 
principalmente em declives.

Sampla
A Sampla irá apresentar duas soluções na Equipo Mining 

2014: prensas vulcanizadoras para correias transportadoras, 
fabricadas com tecnologia Almex e mangueiras especiais, 
como a tubulação flexível Rylbrun. 

As prensas vulcanizadoras Almex se caracterizam pela pra-
ticidade e durabilidade. Os serviços de emendas nas minas e 
sistemas portuários podem ser executados em menor tempo 
e com mais qualidade, para que a correia após reparo possa 
entrar em operação com o mesmo desempenho de uma nova. 
Neste quesito, as prensas compactas se mostraram superio-
res, com um menor tempo na execução dos serviços. 

As mangueiras especiais oferecem inúmeras vantagens na 
extração de águas subterrâneas em poços tubulares profun-
dos. A linha Oroflex são voltadas para o bombeamento de 
águas superficiais, especialmente na cava da mina. São uti-
lizadas também para limpeza de área e ar comprimido, etc. 

A tubulação flexível Rylbrun é leve e facilita o manuseio. 
Comparada à tubulação rígida, reduz drasticamente o tempo 
e o custo da instalação de bombas submersas. A elevada re-
sistência à corrosão e a ausência de incrustações contribuem 
para uma longa vida útil. A simplicidade no seu manuseio 
permite obter resultados excepcionais do sistema. A dilata-
ção à pressão de trabalho da Rylbrun reduz a perda de carga, 
aportando maior eficiência às bombas submersas e otimizam 
os custos energéticos com relação à tubulação rígida, de aço 
ou pvc. Apta para conduzir água potável, o sistema Rylbrun 
consiste de tubulação flexível e uma completa seleção de 
acoplamentos e acessórios desenhados para a instalação de 
bombas submersas de forma rápida e simples.
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Sandhills / Marketbook
O Marketbook irá apresentar durante a feira seu portal na internet que reúne compra-

dores e vendedores brasileiros de tratores, caminhões e equipamentos de constru-
ção, agrícolas, de construção e mineração. O site combina classificados de venda e 
resultados de leilões destes setores em uma única aplicação simples e intuitiva. Os 
anúncios de revendedores e proprietários de equipamentos do Brasil e da América 
do Sul são mostradas prioritariamente, seguidos de anunciantes dos Estados Unidos 
e de outras partes do mundo. A atualização do conteúdo é feita várias vezes ao dia.  
O marketbook.com.br é um produto da Sandhills Publishing Company de Lincoln 
(EUA). Desde 1978, a Sandhills presta serviços de venda de aviões, caminhões e 
carretas de serviço pesado, maquinaria de construção e equipamento agrícola, atra-
vés das suas publicações Controller, Truck Paper, Machinery Trader, e TractorHou-
se, e dos seus websites associados. 

Santiago & Cintra
A Santiago & Cintra representa, com exclusividade no Brasil, diversas marcas mun-

diais de Geotecnologias: como Topcon, Trimble, Optech, SenseFly e Ascending Techno-
logies. A empresa está estruturada nas áreas de Topografia e Construções, Mapeamento 
e GIS, Escaneamento a Laser 3D, VANTs de área fixa e rotativa, além de Sistema para 
Controle de Máquinas de Mineração e Construção. 

Os produtos que serão expostos na Equipo Mining 2014 serão  VANTs: eBee da Sense-
Fly e UX-5 da Trimble; DRONE: Falcon 8 da Astec solutions; Receptores GNSS: R10 da 
Trimble e Estações Totais Robóticas: S3 da Trimble. Os lançamentos serão as Estações 
Totais Robóticas e Receptores GNSS RTK e o VANT. 

Scania
Expositora da Equipo Mining 2014, a Scania 
exibe o novo caminhão para aplicação fora 
de estrada P 310 6x4 com redução nos 
cubos. A empresa aumentou a capacidade 
de carga do modelo e é a única fabricante a 
comercializar a caixa de câmbio automatiza-
da (Scania Opticruise) para a faixa de 310 cv 
de potência. 

Para desenvolver a nova gama de moto-
res Euro 5 com identidade para o “setor 
fora de estrada”, o departamento de pes-
quisa e desenvolvimento adaptou a ca-
bine, o motor, o câmbio automatizado, o 
sistema de freio auxiliar hidráulico (Sca-
nia Retarder) e a suspensão traseira, além 
de outros itens, para oferecer um produto 
focado em operação fora de estrada. Outro 
modelo para aplicação off road é o P 250 
6x2, uma versão do caminhão semipesado 
que disponibiliza bom torque e economia 
de combustível. 

Já o G 440 6X4, desenvolvido para operar com caçamba de minério de 16 m³ e capaci-
dade de carga de 41 t, pode ser equipado com a caixa automatizada Scania Opticruise e o 
Scania Retarder. Nessa configuração, ele oferece menor tempo de ciclo, maior segurança 
operacional, disponibilidade, menor consumo, fatores fundamentais para uma operação 
eficiente em mineração. 

Por fim, o G 440 8x4 tem capacidade máxima de tração de 150 t e pode receber caçam-
ba de 20 m³ para capacidades de até 50 t. O veículo também consegue ser utilizado em 
operações de apoio, como caminhão-pipa e guindaste. O torque alto em baixas rotações 
gera economia e o veículo é capaz de fazer viagens em menor tempo, economizando 
combustível.
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Seva

A Seva irá levar o computador de Bordo SV-PRO para a feira 
Equipo Mining 2014. O equipamento, que utiliza a mais nova 
tecnologia aplicada a sistemas de gestão e controle de veícu-
los e frota, propicia controle total da operação, com o máxi-
mo em eficiência e segurança, desde a gestão logística até a 
redução dos custos com combustíveis, manutenção e pneus.

O SV-PRO disponibiliza informações com alta precisão, 
registradas a cada segundo, como a velocidade do veículo, 
rotação do motor e as funções que podem ser customizadas: 
velocidade excessiva, marcha em ponto morto (banguela), 
encaixe do cinto de segurança, marcha lenta excessiva e con-
sumo de combustível por trecho, entre outros.

Possui display gráfico digital personalizável através de 
componentes RGB, ajustando a cor do LCD com qualquer 
painel. Sua interface é simples e intuitiva, e através dela é 
possível acessar diversas funções informativas e de registro. 
A tela principal apresenta informações instantâneas e úteis 
para a condução do veículo, como velocímetro, odômetro, in-
formações de relógio, disponibilidade de acessório GPRS e 
sinal GPS, identificação do condutor, além de diversos outros 
recursos possíveis.

Simplex 
Investindo em desenvolvimento de novos produtos e aprimo-

ramento de projetos na sua linha de equipamentos para brita-
gem, classificação e manuseio de granéis, a Simplex é uma das 
expositoras da Equipo Mining 2014. 

Sua nova linha de peneiras vibratórias agrega modernas 
técnicas de desenvolvimento e execução que incorporam aos 
equipamentos maior resistência estrutural, além de substancial 
aumento na eficiência e disponibilidade física, uma vez que 
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permite melhor controle dos esforços dinâmicos em benefício do resultado final da 
operação. O novo design praticamente elimina juntas soldadas na estrutura principal 
dos equipamentos, o que lhes confere maior vida útil. 

Na linha de britadores, de mandíbulas e cônicos, eles passam a agregar compo-
nentes que proporcionam maior eficiência com faixas de admissão e de ajustes mais 
amplas, o que amplia seu campo de aplicação. No caso específico dos cônicos, que 
podem ser mecânicos ou hidráulicos, eles são capazes de adotar revestimentos, desde 
os extra finos até os especiais para serviços extra pesados, com uma simples troca 
dos membros de aço manganês. Dessa maneira, os equipamentos dão às instalações 
maior flexibilidade através de ajustes simples e fáceis de serem executados.

Na linha de conjuntos móveis, a empresa passa a disponibilizar uma série de plantas 
sobre pneus ainda maior do que as que tradicionalmente têm trabalhado nos últimos 
30 anos. Para dar suporte a todo esse trabalho, a Simplex passou, a partir do último 
mês, a contar com uma unidade adicional de serviços com uma equipe experiente 
focada no pós venda para dar suporte ao cliente, seja nos equipamentos da linha 
Simplex ou mesmo em outras carências do contratante, tanto na parte de serviços 
quanto de aplicação.

Sindiextra
Criado em 1991, com o objetivo de representar a indústria do setor, o Sindicato da 

Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra) terá um estande institucional 
na Equipo Mining, onde apresentará os principais aspectos de sua atuação. Desde que 
surgiu, o sindicato vem contribuindo para a competitividade da indústria mineral, seu 
desenvolvimento sustentado e das comunidades que a acolhe, exercendo um importante 
papel na defesa dos interesses de seus associados e da indústria mineira. O Sindiextra 
valoriza e prioriza o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente e a 
responsabilidade social, a fim de estabelecer um conjunto de boas práticas para nortear 
as ações das empresas do segmento.

Sinferbase
O Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (Sinferba-

se) representa a indústria da mineração em todo o território nacional. Por meio dele, 
pequenas, médias e grandes empresas do setor ampliam seu poder de intervenção nas 
questões que interessam ao andamento de seus negócios. Criado em 1942, o sindi-
cato acompanha os processos legislativos que envolvem a indústria de mineração de 
metálicos. São ações que exigem presença da entidade, a fim de reportar em tempo 
real aos seus associados as movimentações e tendências de posicionamento dos par-
lamentares, para atuar prontamente quando necessário. O Sinferbase também se faz 
presente em eventos setoriais, onde demonstra a força e a importância das empresas 
de mineração de metálicos para o País, especialmente, na geração de divisas e de 
oportunidades para a ascensão social da população.

Suatrans
A Suatrans, empresa que atua para solucionar e prevenir problemas relativos a aci-

dentes ambientais, vai aproveitar a Equipo Mining para mostrar em seu estande seu 
perfil de atividades. A empresa trabalha no desenvolvimento de soluções para pre-
servação da vida e do meio ambiente, disponibilizando aos seus clientes produtos, 
treinamentos e serviços voltados para a proteção ambiental, com padrões de quali-
dade reconhecidos internacionalmente. Fundada em 1989, a Suatrans formou desde 
então um sistema de controle e prevenção de acidentes ambientais estrategicamente 
distribuídos pelo território nacional e no exterior. 

Hoje, alinha-se às melhores empresas do mundo em sua área de atuação, por meio 
de parcerias com renomadas instituições internacionais, tais como TTCI - Transporta-
tion Technology Center, INC, referência nos Estados Unidos e na Inglaterra, respecti-
vamente, na prestação de serviços de atendimento emergencial a vazamento de produ-
tos perigosos e prevenção de risco. Além disso, participa ativamente de fóruns na área 
de combate a incêndios e primeiros socorros, coordenados por entidades do setor.
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Suppress

A Suppress Tecnologia & Sustentabilidade, representante ex-
clusiva no Brasil da empresa sueca Duztech, traz para o País 
equipamentos supressores de poeira. Suas máquinas geram uma 
fina névoa de água, produzida através de bicos de alta pressão 
levando as partículas de poeira a se precipitarem, evitando que 
dispersem.

A grande diferença desses supressores e a das formas tradicio-
nais de uso de aspersores de água para esse fim está em sua efi-
ciência. A cortina de água gerada por aspersões, além de consu-
mir muito mais líquido, gera gotas maiores que as criadas pelos 
supressores e que não conseguem aderir à poeira em suspensão. 

A empresa está trazendo para o Brasil canhões supressores com 
três tipos de bicos, para diâmetro médio das gotículas variando de 
10 a 90 micra, com capacidade para atingir raios de 30 a 80 m, bem 
como para utilização em ambientes fechados. Esses canhões pos-
suem diversas opções como: giro mecânico ou automático/elétri-
co; sistema de elevação manual ou elétrico; diferentes quantidades 
de bicos supressores e de potências de motores.

TKA Guindastes
A TKA Guindastes estará presente na Equipo Minning 2014 

exibindo a linha de equipamentos para movimentação de carga, 
com guindastes de 4 t a 62 t. 

As máquinas proporcionam qualidade, alta performance, renta-
bilidade, confiabilidade e segurança em função de sua eletrônica 
embarcada, atendendo com ampla oferta de opcionais a todos os 
requisitos NR 12. 
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TMSA Tecnologia em Movimentação
A TMSA vai apresentar na Equipo Mining o seu Sistema de Carregamento de 

Vagões, modelo FL-3.000. Trata-se de um sistema que preenche o volume pré-
-estipulado, conforme a geometria e limitação de cargas do vagão; promove um 
carregamento proporcional, conformado, e o balanceamento de cargas entre eixos 
dianteiros e traseiros; replica o mesmo perfil de carregamento entre os vagões; está 
sempre pronto para operar com variações de velocidade do trem; e é simples de 
operar e manter.

Entre as vantagens do Sistema de Carregamento de Vagões TMSA estão a facili-
dade para expansão da sua capacidade e a flexibilidade na aplicação – adequado a 
mudanças futuras dos vagões (geometria). Além disso, ele reduz e otimiza o tempo 
de carregamento da composição; minimiza ou elimina riscos de transbordamento 
do material e de descarrilamento durante o carregamento e o transporte da carga; 
otimiza o volume útil de material, segundo a geometria, dimensões e cargas limite 
para cada tipo de vagão; diminui as emissões de poeira para a atmosfera e possui 
custo competitivo de implantação, operação e manutenção.

No estande da empresa na Equipo Mining também serão expostos alguns acessó-
rios do Sistema de Carregamento de Vagões, modelo FL-3.000, como, por exemplo, 
uma grelha metálica seletora sobre a moega, que evita contaminantes no minério 
a ser carregado nos vagões. Serão mostrados ainda, um detector de metais, que 
retém materiais metálicos para impedir sua entrada no silo de estocagem e, poste-
riormente, nos vagões; e uma balança integradora para registro da quantidade de 
material transportado em toneladas por hora (t/h), e que informa, de acordo com a 
programação, a necessidade de se aumentar a capacidade de transporte.

Triel-HT
A Triel-HT possui uma vasta linha de equipamentos e máquinas para o setor de mi-

neração, como o silo para transporte de anfo (Meganfo), a unidade de bombeamento 
de emulsão (Bombeado) e a 
unidade flexível de bombea-
mento e descarga (V.Mixer). 
Na Equipo Mining, a empresa 
irá apresentar o Meganfo de 7, 
14 e 23 toneladas, Bombeado 
de 7 e 12 toneladas e V.Mixer 
de 18 e 23 toneladas, além de 
baú para transporte de anfo 
ensacado, oficina móvel e 
plataforma para transporte de 
bobinas.

 Segundo os profissionais 
da empresa, o V.Mixer, de-
senvolvido com sistema ele-
trônico, é capaz de fabricar 
qualquer percentual de mis-

tura explosiva, a base de nitrato em solução e nitrato granulado.
O Grupo TRIEL-HT, fundado em 1984, atua no fornecimento de soluções tecnológicas 

em implementos rodoviários, logística agroindustrial e viaturas especiais. Ao longo de 
30 anos, a companhia conta com 5 unidades fabris e atende os cinco continentes, expor-
tando suas soluções para os mais diversos mercados do mundo.

Tungstek do Brasil
Com experiência em manutenção e fabricação de peças e equipamentos para a in-

dústria, a Tungstek do Brasil tem uma forte participação no setor de mineração, atu-
ando no fornecimento de produtos de alto desempenho, como brocas de perfuração, 
chapas de desgaste, buchas, roletes de giro, rodas industriais especiais, ligas metá-
licas, insertos de usinagem, entre outros. Além desses equipamentos, a companhia 
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pretende destacar durante a feira os seus serviços de recupe-
ração de peças, revestimento com tungstênio, sinterização de 
peças, projetos de peças especiais e revestimentos com soldas 
especiais.

Usiwal
A Usiwal, fabricante de equi-
pamentos hidráulicos de alta 
pressão, estará presente na 
Equipo Mining 2014, no es-
tande C14. A empresa fornece 
cilindros hidráulicos, conjun-
tos de manutenção, bombas 
elétricas e manuais, adapta-
dores, válvulas, manifolds, 
manômetros, mangueiras, co-
nexões, saca-rolamentos, 
prensas hidráulicas tipo H, 
tipo C e de bancada.

Será apresentado o Power 
Jack, utilizado na manutenção 
de caminhões fora de estrada, 
locomotivas e vagões. O mo-
delo SLV possui capacidade 
de trabalho de até 200 t, curso 

de 700 mm e pressão máxima de 700 bar (10.000 psi).
O produto possui braço articulável, pneus grandes que se adap-

tam a todos os tipos de terreno e facilitam seu deslocamento. 
Além disso, há três opções de motores: elétrico, pneumático e 
a gasolina.

Vale
A Vale estará presente na Equipo Mining 2014. A companhia 

é uma das três maiores mineradoras do mundo, sendo a maior 
produtora mundial de minério de ferro e pelotas, matérias-
-primas essenciais para a indústria siderúrgica, a segunda 
maior produtora de níquel, com aplicações na indústria de 
aço inoxidável e ligas metálicas utilizadas na produção de ae-
ronaves, automóveis, equipamentos de mineração e energia, 
telefones celulares, baterias, baterias especiais para veículos 
elétricos híbridos, entre outros. A empresa também produz 
manganês, ferro ligas, carvão térmico e metalúrgico, cobre, 
cobalto, metais do grupo da platina e fertilizantes, matérias-
-primas importantes para a indústria e a agricultura global. A 
Vale tem capitalização de mercado de aproximadamente US$ 
100 bilhões, com cerca de 400.000 acionistas em todos os 
continentes. 

Vertical Green
A Vertical Green, empresa que desenvolve tecnologias e 

materiais próprios para a prevenção e solução dos mais di-
versos problemas ambientais, vai expor em seu estande na 
Equipo Mining banners, maquetes, amostras da biomanta 
antierosiva e folders relacionados a sua atuação. Por meio 
desse material, a empresa vai destacar seus serviços técni-
cos de recuperação ambiental, que envolvem vários produ-
tos e mão-de-obra. Entre eles estão as estruturas em solo 

reforçado Green Wall e Wall, que são utilizadas para conten-
ção de taludes e margens fluviais, respectivamente. 

As duas são executadas por meio do reforço do aterro 
compactado com materiais geossintéticos, do tipo geogre-
lha, geocomposto antierosivo e geotecido, por exemplo. 
Elas possuem várias vantagens, como alta resistência, rá-
pida execução, além de se acomodarem em vários tipos de 
terreno, possuírem faces vegetadas e baixo impacto visual 
e ambiental.

A empresa também vai apresentar a calha de drenagem ve-
getada Ecocalha, que é executada de forma similar ao siste-
ma Green Wall. Possui vários benefícios em sua utilização, 
como alta resistência e capacidade drenante, além de ser 
permeável, possuir faces vegetadas e se adaptar a diferentes 
tipos de terreno. 

A Vertical Green vai mostrar ainda a biomanta antierosiva. 
Trata-se de uma manta (com trama e urdidura) confecciona-
da com fios de fibras vegetais (coco e sisal, por exemplo), 
que é utilizada para controle de erosão e revegetação, asso-
ciada à aplicação de hidrossemeadura. Ela é 100% natural e 
biodegradável, possui alta eficiência antierosiva, não causa 
impactos à fauna e flora e mantém a umidade do solo, pois 
minimiza a evapotranspiração.

Wolf
No estande da Wolf estarão expostos uma carreta hidráulica 

de perfuração de rochas, a Excavatriz Wolf MW-3500 e a carreta 
pneumática da linha MW-5000, desenvolvida para alta produtivi-
dade, versatilidade e baixa manutenção. 

A MW-5000 possui motor de avanço de 6cc e alto torque e 
redutor planetário com capacidade de 7HP, possibilitando mais 
velocidade no recolhimento das hastes. Além disso, é traciona-
do com corrente ASA 100 e bomba hidráulica de engrenagem, 
o que facilita a manutenção. Com o equipamento é possível 
trabalhar com perfuratriz de top (drifter) ou martelo de fundo 
(DTH).

Já a Excavatriz Wolf MW-3500 contempla o martelo hidráulico 
MW-80H. O implemento traz diversas vantagens, mesmo quan-
do comparado com carretas de perfuração hidráulicas como, 
por exemplo: alta produção; baixo consumo de diesel; rápido 
deslocamento; giro de 360º, alcançando locais de difícil aces-
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so; baixo custo de manutenção; e mais segurança no trabalho, 
com todos os comandos posicionados na cabine.

A instalação desse implemento permite maior versatilidade, 
possibilitando que o equipamento seja usado como escavadei-
ra (carregamento e limpeza), perfuração (Excavatriz) e fogacho 
(rompedor hidráulico).

A Wolf já é conhecida como um importante fabricante do setor 
de equipamentos pneumáticos e hidráulicos para perfuração de 
rochas e peças de reposição de diversas marcas. Além disso, 
a companhia disponibiliza serviços de assistência técnica em 
equipamentos de perfuração e toda a linha de materiais comple-
mentares, como hastes, luvas, bits, pinhos. brocas, entre outros.

XCMG Brasil
A XCMG Brasil, empresa criada a partir da parceria entre a 

Êxito Import & Export e a 
chinesa XCMG (Xuzhou 
Construction Machinery 
Group), trará diversos 
equipamentos para Equi-
po Mining, entre pás 
carregadeiras, caminhão 
guindaste, rolos com-
pressores, motonivela-
dores e escavadeiras. A 
empresa dará destaque 
para a pá carregadeira 
LW1200k, um dos maio-

res equipamentos fabricados pela XCMG. O equipamento é 
capaz de carregar 100 caminhões, com 45 toneladas de rochas 

em cada, por mais de 15 horas por dia. Já o caminhão guin-
daste BR 750 é equipado com uma lança principal de cinco 
seções em forma de U. O guindaste possui como diferencial 
seu desempenho superior de elevação. 

O rolo compactador XS122PD vem equipado com o Kit de 
Pata de Carneiro, que proporciona bons resultados mesmo 
sob difíceis condições de trabalho, como melhor qualidade de 
compactação e uma maior economia de operação. Por fim, a 
escavadeira XE215C possui esteira de alta potência, caçamba 
frontal e uma estrutura potente capaz de realizar operações em 
diversas condições. 

Yamana
A Yamana, empresa produtora de ouro com sede no Cana-

dá, estará presente na Equipo Mining 2014. A companhia 
tem significativa produção de ouro e áreas para produção 
deste metal em estágio de desenvolvimento, além de áreas 
em pesquisa e direitos no Brasil, Chile, Argentina e México. 
Estima-se que a sua produção aumente mais de 60% para 
um índice anual de 1,7 milhão de onças de ouro-equivalente 
em 2014, por meio do desenvolvimento de novas minas, 
expansão das operações atuais e o avanço dos projetos de 
exploração.

Yokohama
A Yokohama irá apresentar na 
Equipo Mining 2014 os pneus 
OTR para mineração. A marca 
celebra o título de melhor for-
necedor de alta performance 
da Caterpillar. No estande, os 
visitantes poderão conhecer 
os pneus da marca e trocar 
experiências com os técnicos 
da Yokohama Latino América.

Além de fabricar pneus, a 
Yokohama também produz e 
comercializa correias trans-
portadoras, produtos esporti-
vos, resinas para pistas des-
portivas, vedantes e selantes 
industriais, mangueiras para 
uso naval, produtos aeroes-
paciais e isolantes térmicos.Pneu OTR Yokohama
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com martelo hidráulico
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Carregadeira de rodas LW1200K
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Caminhão guindaste BR750

Escavadeira hidráulica XE370 
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BHP Billiton celebra 
bilionésimo embarque  
para o Japão

A australiana BHP Billiton comemorou a bilionésima tonela-
da de minério de ferro embarcada para o Japão. Na solenidade, 
realizada no Porto Hedland, no noroeste da Austrália, estavam 
presentes Jimmy Wilson, presidente da divisão de minério de 
ferro da companhia, executivos da joint-venture com as japone-
sas Itochu e Mitsui e funcionários da empresa.

Wilson destacou a importância dos clientes e parceiros japo-
neses para o desenvolvimento da indústria de minério de ferro, 
assim como a utilização do insumo para fabricação de produtos 
de alta tecnologia. O primeiro embarque da matéria-prima feito 
pela empresa para o Japão foi feito em 1966. A BHP é uma das 
maiores produtoras mundiais de minério de ferro, concorrendo 
diretamente com a Vale e Rio Tinto. 

Brazil Minerals aumenta em 
168% sua área de exploração

Com a obtenção de duas novas licenças, a mineradora ameri-
cana Brazil Minerals Inc (BMIX) aumentou a sua área de explo-
ração de ouro e diamante para 3.775 acres. A região licenciada 
está localizada no Vale do Rio Jequitinhonha, em Minas Gerais, 
bem próxima a atual reserva minerária e unidade da Mineração 
Duas Barras, subsidiária do grupo BMIX e detentora da maior 
unidade de processamento e recuperação de ouro e diamante 
na América Latina.

A estratégia da BMIX é ampliar sua área de exploração próxima 
à Mineração Duas Barras e assim, manter os volumes de miné-
rios processados pela unidade. As novas áreas, medindo 2.371 
hectares,  aumentarão em 168% a área exploratória  da empresa.

“Como uma companhia de petróleo que aumenta periodica-
mente suas reservas, sempre que possível, vamos incrementar as 
nossas áreas de exploração de ouro e diamante. Nosso objetivo é 
dar continuidade a formação de um conjunto de ativos valiosos e 
permitir que a unidade de Duas Barras possa processar minérios 
nas próximas décadas”, afirmou Marc Fogassa, Chairman e CEO 
da Brazil Minerals. 

Rio Tinto aumenta  
produção e embarques  
de minério de ferro 

A Rio Tinto anunciou um aumento expressivo na produção de 
minério de ferro, de maio à junho, na Austrália, visando a atender 
o crescimento da demanda na China. Com a estratégia de gerar 
crescimento com boa margem e baixo custo, a companhia pre-
tende produzir 295 milhões t dos produtos em 2014, ante 266 
milhões t no ano passado. 

A mineradora embarcou 23% a mais de minério de ferro no 
segundo trimestre quando comparado com o mesmo período do 
ano passado, totalizando 75,7 milhões t. Já a produção do mi-
neral aumentou 11% na mesma comparação, chegando a 73,1 
milhões de toneladas. 

Programa permite operar 
trem por computador 

A utilização de novos sistemas para ferrovias e a troca de expe-
riências internacionais têm contribuído para fortalecer a logística 
dos negócios da Vale. Na Estrada de Ferro Carajás (EFC), o Trip 
Optimizer (otimizador de operação, em inglês), um sistema inter-
ligado aos demais sistemas da locomotiva comandante, permite 
que o trem seja operado por computador.

Quando estiver totalmente implantado, a tecnologia vai contri-
buir para reduzir o consumo de combustível, o risco de acidentes 
e o tempo de viagem. Já foram realizadas simulações com trens 
vazios na EFC. O software para operar trens carregados deve es-
tar concluído em julho. Depois disso, serão iniciados os testes 
em simuladores e, posteriormente, os testes em campo.

A Vale foi convidada para participar, na cidade de Melbourne, 
nos Estados Unidos, de um encontro de empresas que já utilizam 
ou estão realizando testes com o Trip Optimizer. 

Os representantes da Vale participaram de uma viagem em trem 
operado com o Trip Optimizer em linhas da BNSF, uma das gran-
des operadoras de cargas nos Estados Unidos. Durante a viagem, 
foi possível observar o comportamento do Trip Optimizer em uma 
operação real, obtendo informações úteis para o desenvolvimen-
to e testes do sistema nos trens da EFC.
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Porto de Hedland, na Austrália

Novos vagões da Estrada de Ferro 
Carajás são descarregados no 
Porto de Itaqui
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