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Lavra de calcário na mina Corgão, da Caltins

Consumo e economia
(milhões de ton)

Produção do Setor Mineral – 2012
(bens selecionados) t
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665.000.000

Minério de Ferro

400.000.000

Pelotas

59.100.000

Bauxita

33.300.000

Rochas Ornamentais

9.300.000

Caulim

7.100.000

Fosfato

6.700.000

Calcário Agrícola

6.600.000

Potássio (K2O)

347.000

Cobre (contido)

223.000

Ouro

66.773 Kg

Fonte: DNPM
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N

esse período de eleições, como tem sido nas décadas recentes, o que se
reclama, acusa, e critica é a precária infraestrutura desse País continental, onde as estradas pavimentadas estão esburacadas, exceto aquelas
sob gestão de concessionárias privadas que, para tanto, precisam cobrar pedágio. A escassez de água na Região Metropolitana de São Paulo é resultado da
carência de novas fontes quando a população cresceu 10 milhões de habitantes,
a universalização de esgoto tratado está muito longe de ser alcançada.
A habitação social começa a diminuir o déficit de moradias - o programa Minha Casa Minha Vida entregou 1,4 milhão de unidades residenciais de 2009
até o final do ano passado, mas precisaria manter este ritmo nos próximo anos.
O fornecimento de energia - até recentemente autossuficiente - teve seu mercado desequilibrado por uma redução das contas de luz em 2012, decretada por
conta das eleições municipais, e que foi em seguida inteiramente consumida
por aumentos substanciais de tarifa provados pela operação das termelétricas.
Novas hidrelétricas na Amazônia precisam ser erguidas, além de fontes alternativas como biomassa e geração eólica.
Nas cidades brasileiras, temos hospitais públicos superlotados, escolas de
lata onde faltam professores, delegacias entupidas de presos, corredores viários quase sempre congestionados por conta de uma política insana de se
estimular a compra de automóveis sem a contrapartida de investimentos em
transporte público.
Independente de como os governantes nas sucessivas gestões recentes, nos
três níveis de governo, poderiam ter reduzido essas carências, a verdade chocante e irrefutável é que existe uma infraestrutura precária que precisa ser reabilitada e ampliada de forma substancial. E isso se faz com obras de pequeno a
grande porte em todos os setores e regiões do País.
Para tanto, é preciso dispor de agregados, cimento, blocos, aço para as armaduras das estruturas brutas, fora a fase de acabamento que demanda argamassa, gesso, tintas, e uma infinidade de materiais - todos eles produzidos
pela mineração de não metálicos, explotando depósitos espalhados por todo o
território brasileiro.
O Estado de São Paulo produziu 67,48 milhões t de brita em 2012, praticamente
10% das 665 milhões t de agregados produzidos no País. A título de comparação,
o minério de ferro somou 400 milhões t, mais 59 milhões t de pelotas neste ano.
Estima-se que em 2016 a produção brasileira de agregados chegue à 849 milhões
t, enquanto que a de minério de ferro terá atingido 820 milhões t.
As fábricas de cimento no País produziram 68,78 milhões t de produto em
2012 (dado preliminar do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento). São 81
fábricas de cimento, pertencentes a 15 grupos industriais nacionais e globais,
com capacidade instalada de 78 milhões t/ano.
Esses números mostram as verdadeiras dimensões da mineração de agregados e da indústria do cimento no País - muitas vezes esquecidas porque a
atenção da economia e do próprio setor está voltada quase sempre para o minério de ferro, que bateu recentemente o recorde de baixa ao atingir US$ 85,24
/t, ao lado do ouro cuja preço estagnou teimosamente em US$ 1270 a onça há
muitos meses.
Sem desmerecer a importância crucial da mineração de ferro e de ouro no País,
desde os tempos coloniais, precisamos atentar para as demandas inadiáveis
da população em prol de obras de infraestrutura - que exigem uma produção
sempre crescente de agregados para construção, cimento e aço. As prefeituras
municipais precisam mudar a sua postura ambígua com relação às pedreiras
e produtores de areia, porque o custo de transporte já é um dos componentes
de maior peso desses materiais. E a burocracia legal e ambiental precisa ser
agilizada, pois ainda se leva cerca de um ano inteiro para colocar um depósito
de areia em produção, com as licenças apropriadas.
Agosto 2014 | 5
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O desafio da segurança
e da saúde ocupacional
na mineração
Se não aliarmos a família S.A de cada um de nós a esta magna questão, não a venceremos
José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

E

Coluna do Mendo

scolhi o título acima por estar convicto, com base em minha vivência de 46 anos da Escola de Pais
do Brasil (www.escoladepais.org.br) no tema Família, Pais e Filhos e nos meus 53 anos de Mineração
brasileira, que só teremos sucesso em vir a reduzir drasticamente os acidentes em Mineração se aqueles
que trabalharmos nesta atividade, fundamental para o desenvolvimento sustentável, internalizarmos a visão de
que Segurança é Vida e Vida significa estarmos “antenados” 24 horas por dia nesta magna questão - e não
só no período que passarmos na Empresa e/ou no nosso trabalho.
Mas o que é Família S.A? É o titulo do livro que escrevi, a saber, “Família S.A: Construa a Empresa
de Amor que faz a Diferença”, em cuja última capa o Editor da 1ª Edição do mesmo assim escreveu:
“Em Família S.A, José Mendo traz uma visão, pela qual a família é percebida como empresa constituída
com capital de amor, ao invés de capital financeiro. Assim, pode ser gerenciada utilizando-se os conceitos e
ferramentas de gestão de empresas, com foco permanente no Amor. Na sua abordagem, Mendo propõe que a
família passe a ser vista como uma microempresa que necessita gerar lucros de amor, sem os quais ela não
sobreviverá. Para o autor, a família é indispensável à qualidade de vida e pode ser administrada como uma
empresa. Assim, num mundo em que as pessoas investem a maior parte do seu tempo no trabalho, este livro
busca levar aos acionistas da Empresa de Amor, o que é a família, conhecer e gerenciar melhor seus afetos e
emoções. Ao aplicar estes conceitos e ferramentas, as famílias se fortalecem para enfrentar, com sucesso, os
desafios e crises que a ameaçam no mundo atual, evitando, assim, sua falência.”
Claro que se trata de um desafio enorme!
Conforme destaca o site da Fundacentro, segundo Yolacir Carlos de Souza Santos, da UFES, “(...) levantados os principais indicadores de acidentes de trabalho no setor mineral brasileiro baseado na Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) através dos Anuários Estatísticos de Acidentes (AEAT) disponibilizados pelo Ministério da Providência Social (MPS) no período referente aos anos de 2002 a 2010, bem
como o número de óbitos e taxa de mortalidade do setor de mineração dos Estados Unidos, Chile, África do
Sul e Austrália, estes indicadores demonstraram para o período pesquisado, elevados índices de acidentes
de trabalho, incapacidade permanente e óbitos (...), bem como elevadas taxa de mortalidade concernente às
atividades desenvolvidas em sua maioria por métodos subterrâneos (minerais energéticos e preciosos). Restou
ainda, como demonstrado que o Brasil apesar de possuir uma legislação moderna e restritiva, apresenta taxas
de mortalidades menores apenas que a África do Sul”.
Como bem nos lembra Khalil Gibran, em seu livro “O Profeta”, “O trabalho é o amor feito visível. E se não
podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonásseis vosso trabalho e vos
sentásseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria”.
Como o sucesso da Vida está no Amor, ao combinarmos esta visão de Khalil Gibran com a minha, no que
respeita à família como Empresa de Amor que faz a diferença, veremos que, ao alargarmos o nosso horizonte
de percepção para além do mundo do trabalho e passarmos, imediatamente, a incluir, também, o mundo da
Família S.A de cada um de nós, sem nenhuma sombra de dúvida teremos dado um passo gigantesco para
vencermos nosso desafio da Segurança e da Saúde Ocupacional na Mineração.

*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.
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São Paulo produziu 191
milhões t de areia e brita

Agregados
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que quanto mais longe está instalada a
mineração, mais onerosos se tornam os
agregados. “Todos querem que o produto
fique mais acessível em preço, mas evitam ter atividade de mineração em suas
cidades. Em São José dos Campos (SP),
por exemplo, não se permite a mineração,
mas usufruem da produção de agregados
e areia das cidades vizinhas”, reivindica.

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

A

mineração de agregados ocupa
participação de destaque no setor,
movimentando grandes volumes.
“O Estado de São Paulo representa uma
participação de 26% do consumo nacional”, destaca o assessor técnico do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra
Britada do Estado de São Paulo (Sindipedras), Osni de Mello, que participou
do ciclo de palestras realizado durante a
Equipo Mining. De acordo com ele, as estimativas do Ibram são de que, até 2016,
sejam produzidas 820 milhões t de agregados no País.
Em 2013, a produção de areia ficou em 114
milhões t, enquanto a da brita chegou a 77
milhões t, totalizando 191 milhões t. Hoje,
são 600 empresas produtoras de areia e 150
de brita. “As areias das várzeas representam
60% e as do leito de rio correspondem a
40%. E hoje 70% da brita são oriundas do
granito”, informa. Para se ter uma ideia da
importância do setor, foram criados 35 mil
empregos diretos na produção de areia e
12 mil na brita, com faturamento de R$ 6
bilhões naquele ano. “Areia e brita nunca
vão faltar, as reservas são imensas, o grande problema é a que custo os produtos vão
chegar ao consumidor final”, disse.
Desde 2010, houve uma retomada de
obras de pavimentação, o que contribuiu
para aquecer o setor de agregados no
País. O problema, segundo o técnico, é

Sindipedras
"A Mineração de Agregados
no Estado de São Paulo"
Palestrante: Osni de Mello, assessor
técnico do Sindicato da Indústria de
Mineração de Pedra Britada do Estado
de São Paulo (Sindipedras)
Equipo Mining 2014

Osni de Mello, assessor técnico do Sindicato
da Indústria de Mineração de Pedra Britada
do Estado de São Paulo (Sindipedras)

Os 10 Maiores Produtores de Brita em SP

Os 10 Maiores Produtores de Areia em SP

Embu Engenharia e Comércio

Dibásicos Extração Mineral

Irmãos Quaglio

Extrabase

Iudice Mineração

Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios

Leão Engenharia

Mineração Bom Retiro

Mineradora Pedrix

Mineração CAJ

Pedreira Sargon

Mineração de Areia Paraíba do Sul

Pedreiras Basalto

Mineração Porto Brasil

Polimix Concreto

Mineradora AB areias

Serveng Civilsan

Pirâmide Extração e Comércio de Areia

Votorantim Cimentos

Porto Tubarão

Brasil tem previsão
de receber US$ 53,6 bilhões
em novos projetos

Panorama Mineral

Ribeiro de Santana, que fez um balanço
da situação dos títulos minerários no
País, bem como dos requerimentos, concessões e arrecadação mineral no setor.
Santana apresentou diversos números
que formam o perfil da mineração brasileira. Foram requeridos 76 mil alvarás
de pesquisa em 2013, além de 13 mil
concessões de lavra, com arrecadação
do Cfem da ordem de R$ 2,3 bilhões em
2013. O valor da produção no setor em

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

A

mineração brasileira está entre as
seis maiores do mundo, e o setor
minerário brasileiro deve receber
investimentos de US$ 53,6 bilhões nos
próximos cinco anos. Deste total, 41,8%
devem ser aplicados em Minas Gerais.
No ano passado, os investimentos em
pesquisa mineral, sem considerar petróleo e gás, somaram US$ 400 milhões,
disse o ouvidor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Paulo

Paulo Ribeiro de Santana, ouvidor do DNPM

2013 chegou a US$ 42 bilhões. A balança
comercial da mineração em 2013 apresentou um total de US$ 35 bilhões para a
exportação e US$ 8 bilhões para a importação - um superávit de US$ 27 bilhões.
Departamento Nacional
de Produção Mineral (DNPM)
"Panorama atual
da mineração brasileira"
Palestrante: Paulo Ribeiro de
Santana, ouvidor do DNPM
Equipo Mining 2014
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Diamantes

Brasil retoma lavra
de rocha primária

Processo de lapidação e
polimento de diamante

O projeto Braúnas fica na Bahia; Cetem inaugura laboratório de pesquisas gemológicas no Rio de Janeiro

E

mbora não apareça hoje entre os
grandes fornecedores mundiais
de diamantes, o Brasil voltará em
breve ao cenário internacional de exportadores do mineral, de acordo com Jurgen
Schnellrath, coordenador do novo Laboratório de Pesquisas Gemológicas (Lapege) do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem) do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação. Segundo Schnellrath, pesquisadores nacionais já começam a trabalhar
a possibilidade de lavrar o diamante na
rocha primária, fora dos rios e aluviões,
e isso vai alterar o perfil da produção
brasileira de diamante, que hoje resulta
basicamente da garimpagem, atividade
informal e de baixa produtividade.
Schnellrath informou que em 2015 será
feita a primeira operação de lavra na rocha
primária, o que colocará o País possivelmente em um novo patamar na produção
de diamantes. A partir da primeira desco14 | Agosto 2014

berta de diamante em rocha primária, no
município de Braúnas, na Bahia, ele acha
que a tendência é de crescimento. “Sabe-

mos que o potencial geológico existe no
País. É uma questão também, infelizmente, de esperar o novo marco regulatório da

Histórico no País
- O Brasil foi o maior produtor mundial de diamantes de 1725 até 1871;
- Produção estimada entre 50 mil e 250 mil quilates por ano, nestes 146 anos;
- Toda produção era manual e em depósitos aluvionares (secundários);
- Existem 1.193 kimberlitos descobertos no Brasil;
- Apenas 3% desses kimberlitos foram testados usando técnicas de pesquisas modernas;
- Nem todo kimberlito contém diamantes. E apenas 1% das ocorrências que contém o
minério são economicamente viáveis;
- Desde 1990 foram gastos em média US$ 5 milhões por ano com pesquisa em kimberlito
(no Canadá US$ 140 milhões);
- Mais de US$ 37 milhões foram gastos na exploração dos depósitos Braúna desde 1990;
- O desenvolvimento bem sucedido dos depósitos Braúna tende a aumentar os investimentos em pesquisa de kimberlito no Brasil;
- Em 2012, a produção brasileira de diamantes brutos foi de 45,5 mil quilates. A previsão
para 2015 é 300 mil quilates.
Fontes: CPRM Database / Sumário Global anual, 2012. Dados CPK para produção, importação e exportação / Lipari Mineração

Diamantes

Laboratório de pesquisa
em gemologia

O Centro de Tecnologia Mineral (Cetem), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, inaugurou em 19 de
agosto, na Ilha do Fundão, zona norte do
Rio de Janeiro, o Laboratório de Pesquisas Gemológicas (Lapege), considerado
o mais moderno laboratório de pedras
preciosas da América do Sul. O objetivo,
segundo o pesquisador responsável da
unidade, Jurgen Schnellrath, é melhorar
o desenvolvimento do setor brasileiro de
gemas, joias e bijuterias.
“A nossa competência aqui é mais voltada para a parte de identificação e caracterização de pedras preciosas, mas também
metais preciosos”, explicou o pesquisador. O Lapege está equipado para comprovar se uma pedra tem, de fato, origem
natural ou se é uma imitação sintética,
como muitas que são encontradas no
mercado. “Isso parece ser muito fácil,
mas nem sempre é”.
Segundo Schnellrath, existem no Brasil
muitos laboratórios menores que fazem a
identificação básica, com equipamentos
de baixo custo, alguns subordinados ao
Instituto Brasileiro de Gemas e Metais
Preciosos (IBGM). Segundo explicou, o
Cetem obteve financiamento para a com-
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Foto: Lipari Mineração

mineração, que está segurando os investimentos”, acrescentou.
O projeto de Braúnas está sendo tocado pela empresa Lipari Mineração, de
origem canadense, e deverá entrar em
operação no ano que vem. O pesquisador
do Cetem informou que há outros locais
favoráveis para a lavra do diamante em
rocha primária, na região do Triângulo
Mineiro, como a Serra da Canastra e o
município de Coromandel. Nessas localidades, especialmente em Coromandel,
foram encontrados em áreas secundárias,
de aluviões, os maiores diamantes do
Brasil, com 500 e 800 quilates, lembrou.
Schnellrath descartou que a descoberta
em Braúnas possa despertar uma corrida
para esses locais, “porque a lavra em rocha primária não é coisa para garimpeiro.
É uma lavra difícil, que exige equipamento
pesado, muito investimento, e é um projeto empresarial de longo prazo”. No caso
do diamante primário, é preciso aprofundar-se a até centenas de metros, disse.
“E, às vezes, recorrer à lavra subterrânea,
em alta profundidade”, sustentou.

Empresa canadense Lipari Mineração,
dirige projeto de Braúnas

pra de equipamentos analíticos de ponta,
inclusive espectrofotômetros, aparelhos
que medem e comparam a quantidade de
luz absorvida por determinada solução.
“Com esses espectrofotômetros, nós
hoje estamos habilitados a ir um pouco
além do que aqueles laboratórios básicos
podem ir”, explicou. Deu como exemplo um diamante colorido que vale, em
alguns casos, mais de US$ 1 milhão, o
quilate, que é um quinto do grama. Explicou, porém, que é possível criar essa cor
de forma artificial nos diamantes. “Você
induz essa cor”. Por isso, é complicado
detectar a autenticidade do mineral usando ferramentas rudimentares”.
Até agora, os interessados em comprovar a autenticidade de uma pedra tinham
que enviar o material para os Estados
Unidos e aguardavam meses por uma
certificação. “Hoje, nós passamos a ter

um laboratório no país capaz de dar essas
respostas em menor tempo e sem ter que
enviar para tão longe”.
A meta é estabelecer um acordo de parceria com o IBGM, que representa o setor
no país e nos eventos internacionais, pelo
qual o Cetem deixaria de emitir laudos,
hoje no volume de 100 por ano, passando essa atribuição aos laboratórios de
menor porte. Isso é importante, salientou
Schnellrath, porque a compra de uma joia
depende da confiança do consumidor
de estar comprando o produto certo. “É
importante ter laboratórios capacitados
para poder o consumo interno também
crescer”. A certificação facilita também as
transações, reforçou.
De acordo com dados do IBGM, o setor
brasileiro de gemas e joias gera 350 mil
empregos diretos e registrou, em 2012,
faturamento de R$ 7,5 bilhões. Cerca de

Mercado global tem 23 minas em produção
- Existem apenas 23 minas de diamantes em operação no mundo;
- A oferta mundial de diamantes brutos está prevista para crescer a uma taxa média anual
de 4,8% até 2018. A partir de 2019 até 2023, essa taxa de crescimento será de 1,9%. A partir
daí, a produção anual se estabilizará em 153 milhões de quilates;
- A demanda mundial por diamantes está prevista para crescer a uma taxa média anual de
5,1%, para aproximadamente US$ 26 bilhões (preços de 2012) em 2023;
- Estima-se que por volta de 2017 a oferta de diamantes será superada pela demanda;
- África e Rússia concentram 70% das reservas mundiais de diamante;
- Os seis principais centros comerciais do minério estão na Antuérpia, Nova York, Tel Aviv,
Dubai, Hong Kong e Mumbai, sendo a Antuérpia o maior e mais tradicional de todos;
- O mercado mundial de diamantes gema em 2005 movimentou US$ 62 bilhões. Em 2011,
esse montante passou para US$ 71 bilhões. A previsão para 2020 é atingir US$ 128 bilhões;
- Os maiores consumidores de diamantes gema são: Estados Unidos, China, Índia, Japão
e Europa.
Fontes: The Global Diamond Report 2013; Bain & Company, Inc.; Demanda por Diamantes Gema entre 2005 e 2020
proveniente de AllanHochtreiter after DeBeers, Tacy Ltd; Demanda por Diamante Gema 2011 (atual) após Bain & Co.
Dec. 2012. Lipari Mineração

96% da cadeia produtiva é formada de
micro e pequenas empresas. O Brasil é
um tradicional fornecedor de pedras preciosas. “Foi o maior produtor mundial de
diamantes, durante 150 anos, desde o
início da época colonial até 1866, quando
foram descobertos depósitos de diamantes na África do Sul, que passou a ser o
maior produtor”, ressaltou o coordenador
do Lapege.

Produção brasileira
de diamantes aumentará
em cinco vezes

atualizou sua estimativa de recursos minerais para o depósito kimberlítico, destacando um Recurso Mineral Indicado de
1.781.706 quilates, e um Recurso Mineral
Inferido de 926.401 quilates, além de um
recurso potencial adicional entre 885.400
e 316.900 quilates.
O empreendimento ocupará cerca de
60 ha e a cava deverá ter diâmetro médio de 400 m e profundidade de 260 m.
A geração de estéril será da ordem de
32,9 milhões t e o beneficiamento processará 720 mil t anuais de kimberlito.
A mineradora prevê a adoção de tecnologia que recupera aproximadamente
97% da água utilizada no processo de
beneficiamento.
A expectativa da mineradora é que o
projeto gere cerca de 600 empregos diretos na fase de implantação e 300 quando
entrar em operação.
Nota: conteúdo divulgado pela Agência Brasil / EBC

Mineradora aposta na
retomada da produção no País

O

Brasil, durante 150 anos, entre os
séculos XVIII e XIX, foi o maior
produtor de diamantes do mundo. Oficialmente, a produção era oriunda
apenas de Diamantina (MG), que tinha
rígido controle fiscal. Entre 1772 a 1885,
a região produziu 15 milhões de quilates,
mas esse cenário mudou com a descoberta de ocorrência do cristal na África do
Sul. A mina de Kimberly, primeira mina
de fonte primária daquele país, atraiu os
olhares de diversas empresas no início
do século passado, tirando a supremacia
brasileira na produção de diamante.
Desde então, sempre existiram especulações sobre a retomada da produção dos
diamantes no Brasil. Na opinião do vice-presidente de Administração e Finanças
da Mineração Duas Barras, Robledo Delatorre Ribeiro, o problema no mercado brasileiro não é a escassez de ocorrências de
diamantes em nosso solo, mas a falta de
investimentos em pesquisas e estudos de
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viabilidade nesse mercado. “As pesquisas são caras. Empresas que investiram
no Canadá, por exemplo, descobriram no
início dos estudos que os depósitos por lá
eram estéreis, mas com grande potencial.
É preciso ter persistência e, assim, desenvolver estudos até que sejam encontradas
fontes primárias”, explica.
O mercado mundial de diamantes movimentou US$ 74 bilhões em 2010 e tem
aumentado nos últimos anos, principalmente por causa do consumo da China e
dos países árabes. A estimativa é que este
mercado atinja a marca de US$ 128 bilhões até 2020, com uma modesta participação nacional. “No Brasil, a exploração
tem sido feita em fonte secundária (erupções derramadas em leitos dos rios), por
isso em 2010 a produção foi ínfima se
comparada com os países que possuem
fontes primárias. Para se ter uma ideia,
a Rússia produziu de 34 milhões de quilates de diamante, enquanto o Brasil, no

Foto: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Diamantes

O Projeto Braúna, de propriedade da
Lipari Mineração, integra 22 ocorrências de kimberlito no município baiano
de Nordestina e será a primeira mina de
diamantes da América do Sul desenvolvida em rocha kimberlítica, a principal
fonte primária do mineral. A operação
industrial, programada para o segundo
trimestre de 2015, aumentará em cinco

vezes a produção de diamantes do Brasil
e será o resultado de um investimento da
ordem de R$ 200 milhões (considerando
pesquisa, planejamento e implantação). A
Licença Prévia foi concedida ao projeto
em janeiro de 2014 e em julho os equipamentos adquiridos na África do Sul para
a planta de beneficiamento começaram a
chegar à Bahia.
Nesta primeira fase do projeto, cujo
alvo é o kimberlito denominado Braúna
3, estima-se a extração de 4,9 milhões t
de kimberlito, distribuídos em dois lobos
principais (Norte e Sul). A produção média será de 225 mil quilates de diamantes nos primeiros sete anos de operação
a céu aberto. Entretanto, a mina possui
potencial para estender a vida útil da
operação através de lavra subterrânea e
do desenvolvimento de recursos adicionais associados às demais ocorrências
de kimberlito nas áreas de concessão da
empresa. Em janeiro de 2013, a empresa

Robledo Delatorre Ribeiro, vice president,
Administration and Finance da Mineração
Duas Barras

mesmo ano, apenas 24 mil quilates, em
virtude de não ter fonte primária em produção”, informa.
Apesar disso, de acordo com Ribeiro, há
potencial para a retomada no Brasil, em
função da ocorrência de áreas promisso-

ras a serem exploradas, nos Estados de
Minas Gerais, Mato Grosso e Rondônia.
“Existem estudos com 1.300 possíveis
fontes primárias no Brasil, além das nossas reservas. A grande questão é saber
quais dessas fontes são mineralizáveis e
economicamente viáveis”, argumenta Ribeiro, lembrando as estimativas de reservas brasileiras estão próximas da África
do Sul. No Brasil, os cálculos indicam
103 milhões de quilates, enquanto o país
africano registra 150 milhões de quilates.

Usina da mina Duas Barras, em Olhos D'água (MG)

Lavra em Duas Barras movimentou em 2013 ao todo 215.075 t

Brazil Minerals cria 2ª equipe de produção
em Duas Barras
Visando manter seus altos níveis de produção, a Mineração Duas Barras, subsidiária da
Brazil Minerals e com atuação em Borba, no Amazonas, anunciou a contratação de novos
funcionários para atuarem, diariamente, incluindo fins de semana e feriados, nas atividades
de lavra e processamento de ouro e diamante.
De acordo com o plano da companhia, iniciado no final de agosto, a planta de processamento de ouro e diamantes terá duas equipes, cada uma com escala de trabalho de quatro
dias. A área de lavra, que envolve as operações de escavação, desmonte e carregamento,
permanece com uma equipe, já que um dia de escavação gera de dois a cinco dias de minério
para abastecer a unidade de beneficiamento.
A Mineração Duas Barras tem a maior planta de processamento aluvial para diamante e
ouro da América Latina. Na área de 1.404 hectares, a empresa tem dois direitos minerários,
incluindo uma concessão de lavra para produzir diamantes e ouro.
www.revistaminerios.com.br

Fotos: Brazil Minerals

Duas Barras

Localizada às margens do Rio Jequetinhonha, entre os municípios de Diamantina e Olhos D’agua, a Mineração Duas
Barras está em um local historicamente
conhecido pela produção de diamante e
ouro. Explorado anteriormente no leito do
rio pelas empresas Mineração Tejucana e
Rio Novo (Grupo Andrade Gutierrez) as
margens do aluvião permanecem intactas
de atividades de mineradora.
Foram investidos US$ 10 milhões na
implantação do projeto, em 2006, pela
antiga proprietária. Pela Mineração Duas
Barras, foram mais US$ 3,7 milhões na
aquisição dos direitos minerários, cerca
de US$ 2,5 milhões na construção da
planta de beneficiamento, por volta de
US$ 2 milhões em pesquisas e programa de sondagem, e em torno de US$ 2
milhões na remoção de estéril das cavas
hoje em operação.
Em 2014, foi iniciada a exploração da
Cava 02, frente de lavra decapiada, além
disso, a empresa obteve a licença para
comercialização de areia na construção
civil e fez a verticalização da cadeia produtiva com lapidação própria e venda direta a joalherias nacionais.
Atualmente, 97% dos diamantes produzidos em Duas Barras são de qualidade gema
para utilização na indústria joalheira mundial, além de ser um depósito aluvionar com
alto teor de ouro e planta de recuperação,
trabalhando conforme a legislação vigente
com ênfase nas melhores práticas e favorecimento à mão de obra local.
Mineração Duas Barras
"Mineração de diamantes no Brasil
e investimentos"
Palestrante: Robledo Delatorre
Ribeiro, vice president,
Administration and Finance
Equipo Mining 2014
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Estudos de geometalurgia dão
suporte ao beneficiamento

E

Processo

m um depósito mineral, além da
variação de teor, existem inúmeros outros parâmetros que impactam diretamente no rendimento final
da mina e planta. Exemplos destes parâmetros são a variação de dureza, mineralogia, grau de liberação do mineral
minério, porosidade, entre outros
Os parâmetros geometalúrgicos quebram barreiras entre as áreas operacionais ao identificar previamente a variabilidade do comportamento metalúrgico
de diferentes tipos de minérios e, além
disso, dão suporte à estabilidade dos
processos. A busca deste conhecimento deve envolver uma caracterização
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geológica mais detalhada, associada e
correlacionada com as características
metalúrgicas. Isso pode identificar a necessidade de uma adequação no processo do tratamento de minérios, para levar
ao aumento da eficiência do sistema
minério - tratamento - metalurgia, além
da previsibilidade do comportamento
do mineral. A integração das diferentes
áreas com este objetivo conduzirá a uma
maior produtividade e a um menor custo
operacional.
Essa foi a proposta da palestra apresentada pela consultora de Geologia,
Mariana Gazire Lemos, da Votorantim
Metais. Ela mencionou os dois cami-

nhos possíveis para a operação. Um é
alimentar a planta de beneficiamento
com recurso máximo, com teores ótimos
independente dos tipos de minério, sem
analisar seus potenciais, mesmo os de
baixo teor - o que ela chama de “produção bola de cristal”. Ou a partir de detalhados estudos geometalurgicos, alinhados com boas práticas de planejamento,
partir para a produção consciente.
Ela explica que um depósito mineral
não é homogêneo e para conseguir mensurar todas as características que regem
a heterogeneidade é necessário conhecer
cada parâmetro e, assim, dar estabilidade
ao processo, com consequentes ganhos

Foto: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Mariana Gazire Lemos, consultora de Geologia
da Votorantim Metais

na produção. O trabalho de geometalurgia
na Unidade Vazante da Votorantim Metais
foi iniciado em meados de 2013 com o
objetivo de conhecer as propriedades mineralógicas e de processo, separadamente, por blocos a serem lavrados, levando
à previsibilidade do comportamento metalúrgico. Para composição das pilhas de
minério, são utilizadas as informações da
geometalurgia. Atualmente, além do teor
de alimentação também são analisadas
as recuperações esperadas, priorizando a
alimentação da planta.
Mariana ressalta que sem utilizar as informações dos blocos de geometalurgia
para a operação do circuito Pb/Ag, continuariam entrando blocos com baixa recuperação e materiais com baixo teor de Pb.
“Portanto, estaríamos deixando de arrecadar R$ 22 milhões, pois a recuperação de
Pb permaneceria em torno de 21%. Além
dos impactos na estabilidade do processo, há aumento do custo fixo”, diz.
Todos os testes são acompanhados por
caracterização de mineralogia, facilitando assim o conhecimento das dificuldades tecnológicas a serem vencidas. Os
dados são gerenciados por um sistema
que integra a informação dos testes com
furos de sonda e stopes e usados na britagem. “Com o uso das ferramentas geometalúrgicas, melhoramos a produção
e por consequência o faturamento para a
Unidade Vazante”, conclui.
Votorantim Metais
Geometalurgia – integrando
"Mina e Beneficiamento para
aumento de produtividade"
Palestrante: Mariana Gazire Lemos,
consultora de Geologia
Equipo Mining 2014
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Lubrificação

A

Samarco implantou o programa Lean Seis Sigma (LSS)
com o objetivo de reduzir os
seus custos com lubrificantes, que
representavam mais de 9% do orçamento de materiais de manutenção na
unidade de Ubu, localizada em Anchieta (ES). O primeiro projeto LSS
de redução de custos com lubrificantes foi iniciado em 2013 e possibilitou ganhos de aproximadamente R$ 2
milhões, após um ano de funcionamento.
O custo da Samarco com lubrificantes entre os anos de 2010 e 2013
chegou a R$ 4,75 milhões, o que motivou a implantação de todo o processo. Somente nos fornos, houve uma
redução de R$ 500 mil por ano. “Além
da redução dos desembolsos com o
insumo, uma melhora significativa
na confiança das áreas em relação à
prática de otimização de lubrificantes.
Outras melhorias foram a diminuição
no custo com geração de resíduos e o
aumento da confiabilidade dos equipamentos”, destaca o engenheiro Rodrigo Werneck.
Para análise da situação existente e
determinação das ações necessárias

Resumo das
principais ações
Regulagem das Unidades de Lubrificação
com base no manual do fabricante;
Redução da utilização de tambores nos fornos;
Elaboração/Revisão de instruções de trabalho;
Treinamento de conscientização com relação ao “excesso” de lubrificante;
Treinamento em técnicas de lubrificação;
Redução da contaminação;
Revisão da estratégia de análise de óleo;
Filtragem de óleo de alta performance;
Procedimentos de inspeção.
Fonte: Samarco
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foi realizado um amplo estudo, que
detectou os problemas dos seis lubrificantes que apresentaram maior custo
e também, do ponto de vista administrativo. Foram levantadas 46 causas,
sendo 29 priorizadas para o plano de
ação.
O projeto contemplou a implantação de sistemas automatizados
e centralizados de lubrificação,
compostos de um recipiente e uma
bomba pneumática que transfere o
lubrificante até os pontos de lubri-

Foto: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Programa gerou economia
de R$ 2 milhões

Rodrigo Werneck, engenheiro Mecânico
da Samarco

ficação. Normalmente, são programados para acionar a bomba por um
determinado período até que a quantidade suficiente de lubrificante seja
inserida no equipamento. “Após um
ano de implantação, houve melhoria
no clima de trabalho, eliminando o
estresse gerado pelas práticas ina-

dequadas de lubrificação, aumento
da confiabilidade dos equipamentos
e redução significativa no custo com
geração de resíduos. O trabalho proporcionou a criação de um programa
de lubrificação na planta e contribuiu para uma mudança cultural na
empresa”, comemorou.

Samarco
"Utilização da metodologia LSS para
redução de custos com lubrificantes"
Palestrante: Rodrigo Werneck,
engenheiro Mecânico da Samarco
Equipo Mining 2014

Dificuldades apresentadas no sistema de lubrificação existente
Elevado custo específico da graxa A (15,64/Kg);
Ajuste inadequado das ULs do forno 3;
Inexistência de operador de empilhadeira habilitado na empresa contratada;
Número insuficiente de contêineres;
Problemas estruturais do forno 2;
Atraso na devolução dos containers por parte do fornecedor de lubrificante dos fornos;
Atraso na devolução dos containers por parte da contratada;
Falta uma rotina de inspeção com check list;
Sistema de lubrificação inadequado
(Material da mangueira e posição do distribuidor);
Facilidade de alteração da lógica das ULs;
Utilização de pontos de lubrificação adicionais ao projeto do forno;
Ajuste inadequado nas Uls do forno 1 e 2;
Lógica inadequada das Uls dos discos da Usina 1 e 2;
Elevado custo do lubrificante Graxa D (R$6.815,00 / tambor);
Elevado custo do lubrificante Graxa E (R$7.757,00 / tambor);
Lógica inadequada das Uls dos discos da Usina 3;
Elevado custo do lubrificante Graxa F (R$14.560,00 / tambor);
Lógica inadequada das Uls dos Roller Press das U1, 2 e 3;
Equipamentos não possuem blindagem;
Viscosímetro obsoleto;
Plano de análise de óleo desatualizado;
Inexistência de instruções técnicas para manuseio de lubrificantes;
Falta de treinamento no manuseio para o quadro da empresa contratada;

www.revistaminerios.com.br

Oficina de lubrificação não oferece adequadas condições de trabalho;
Falta de equipamentos e ferramentas para o manuseio adequado de lubrificantes;
Galpão inadequado de armazenamento de lubrificantes;
Equipamentos como rolamentos deixados expostos no almoxarifado;
Inexistência de prática de filtragem de óleo novo;
Estruturas das Uls existentes danificadas nas Usinas 1 e 2;
Vedação ineficiente entre tambor e propulsora;
Lubrificantes cadastrados por fornecedor;
Existência de lubrificantes em desuso;
Fornecedor de equipamento homologado como fornecedor de lubrificante;
Método de cálculo desconhecido das quantidades de relubrificação;
Falta de conhecimento do lubrificador quanto à quantidade correta de relubrificação;
Paradigma de que com “excesso não tem problema”;
Falta procedimento de relubrificação;
Falta gestão que direcione para a análise de causa raiz dos principais vazamentos;
Lubrificantes utilizados para funções diferentes;
Impossibilidade de bombear a graxa residual dos tambores;
Falta de profissional de filtragem dedicado;
Falta de ferramentas para filtragem;
Oficina de lubrificação não oferece uma boa condição para filtragem;
Elevado backlog das notas técnicas da contratada;
Software de gerenciamento da lubrificação não possui interface SAP;
Inexistência de uma rotina de atualização dos planos de lubrificação.
Fonte: Samarco
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Planta de agregados conta com
novas peneiras no mercado

Peneiramento

H

aver & Boecker Latinoamericana,
fornecedora de soluções em peneiramento para grandes operações de minério de ferro, como Brucutu,
S11D e Carajás + 40, apresentou seus produtos desenvolvidos especialmente para
minas produtoras de agregados.
A peneira vibratória para areia betuminosa, por exemplo, com capacidade de 15
mil t/h já em operação no norte do Canadá,
atua temperatura mínima de menos 45 °C,
com desempenho satisfatório. “Todas as
peneiras foram desenvolvidas com análise
de elementos para garantir performance e
durabilidade das mais diversas aplicações
em plantas de agregados”, explica a coordenadora de Marketing, Paula Wright.
Outro produto com alta performance da
empresa é o sistema de lavagem de mi-
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nério Hydro-Clean que minimiza o consumo de água e energia. “Adequamos os
diversos tipos de materiais a granel para
capacidades de produção entre 50 e 160
t/hora de material de saída”, ressalta. O
equipamento, por não ter partes móveis,
facilita a operação e expõe apenas o material processado à umidade, além disso,
por ser instalado em uma área pequena da
planta e ter desgaste, energia e uso água
reduzidos, minimiza o Capex da operação.
O objetivo, segundo a coordenadora, é a liberação e lavagem de materiais para a separação
de partículas finas e minimização de desgaste
nos equipamentos. “O processo gera economia de recursos (água e energia) e tem como
vantagem o uso eficiente da energia, sem desgaste no rotor de lavagem e apenas o material a
ser processado está exposto a água“, concluiu.

Paula Wright, coordenadora de Marketing

Haver & Boecker Latinoamericana
"Peneiras para agregados"
Palestrante: Paula Wright,
coordenadora de Marketing
Equipo Mining 2014

Uso de aços especiais confere
mais resistência e menor peso

www.revistaminerios.com.br

Leonardo M. Parreiras, diretor da Inmeco

O conceito da solução desenvolvida
pela Meia Cana Europa foi aplicado
na Meia Cana Lameira. “Com um ano
em operação, o equipamento possui os
berços de suporte de caixa de carga e

utiliza chapas de aço mais finas em sua
construção”, explicou Leonardo Parreiras. A diferença está apenas na vedação
aplicada à tampa traseira, que permite
o transporte de lamas com o máximo
de vazamentos no trajeto. “No carregamento não há necessidade de se forrar
a traseira da caçamba com material
seco, gerando melhor aproveitamento
do equipamento e reduzindo custos de
manutenção de vias, além de dar maior
segurança operacional. Eliminamos
ainda o vazamento de lama nas estradas
de serviço”, disse.
Inmeco
"Caçamba Lameira Inmeco: economia
do transporte de lamas e rejeitos"
Palestrante: Leonardo M. Parreiras,
diretor da Inmeco
Equipo Mining 2014
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Implemento

Foto: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

G

argalos recorrentes como o processo demorado de licenciamento
de barragens, plantas de concentração com alto volume de minérios pobres, vazamento de material nas estradas
internas, riscos à segurança ao tráfego de
veículos nas vias enlameadas e o transporte ineficiente são fatores que prejudicam as
operações cotidianas da mineração.
Diante desse cenário, considerando o
alto custo de operação das baias, a Inmeco criou em 2013 uma nova linha de caçambas basculantes Meia Cana. O uso de
aços especiais, de menor espessura reduziu o peso do equipamento em 40 kg. Berços de poliuretano para suporte de caixa
de carga trouxeram maior durabilidade ao
fundo da peça, além de melhor proteção
aos chassis da caçamba, e o travamento
da tampa traseira contribuiu para maior
segurança operacional.

Mapas de multivariáveis torna
mineração mais rápida
e eficiente
A metodologia tem sido intensamente aplicada pela Vale Fertilizantes com bons resultados na elaboração de planos de lavra de curto e médio prazo e no seu sequenciamento
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mina e geologia uma perfeita compreensão
da jazida em termos de geologia e das características geometalúrgicas.
A unidade da Vale Fertilizantes situada no
município de Catalão, em Goiás, que antes
se chamava Fosfertil, iniciou suas operações produtivas em 1982 e por quase três
décadas suas atividades de lavra ocorreram em duas cavas, denominadas Frente 1
e Frente 4, localizadas no Complexo Alcalino Carbonatítico Catalão I. Em 2010, a Vale
adquiriu os ativos de mineração de fosfato
e fábricas de produção de fertilizantes

das empresas Fosfertil e Bunge, os quais
foram reunidos sob sua subsidiária Vale
Fertilizantes. Ainda em 2010, foi iniciada
a abertura de uma nova cava no complexo
mineral, estendendo a atual na direção sul
do domo de Catalão I, na qual são produzidas cerca de 6.200.000 t/ano de ROM,
com uma produção de aproximadamente
1.050.000 t/ano de concentrado fosfático.
Atualmente, o planejamento de curto prazo de mina da Vale Fertilizantes, unidade
de Catalão, utiliza os resultados dos furos
de sonda distribuídos em uma malha qua-
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apresentação dos mapas de multivariáveis de forma integrada possibilita uma compreensão imediata
das principais características da jazida, tais
como, distribuição de teores, espessuras e
qualidades geometalúrgicas. Esse é um dos
principais resultados apresentados no trabalho Aplicação de mapas de multivariáveis no
planejamento de mina e pesquisa mineral,
Mina Catalão, do engenheiro geólogo Rodrigo Moura de Alcântara e do geólogo Raphael
Henrique Soares, da Vale Fertilizantes.
A metodologia tem sido extensivamente
aplicada pela empresa na elaboração de
planos de lavra de curto e médio prazo e
no seu sequenciamento, tornando a atividade muito mais rápida e assertiva. Além
de sua aplicação no planejamento de mina,
os mapas também são utilizados para planejar as futuras campanhas de sondagem,
direcionando o foco da pesquisa nas áreas
com potencial mineral real e impactando
de forma muito positiva na otimização dos
recursos financeiros destinados para a
pesquisa mineral.
O principal objetivo do trabalho de Alcântara e Soares é apresentar os resultados das campanhas de sondagem de forma
integrada, auxiliando os profissionais que
atuam nas áreas de planejamento de mina
e geologia a entenderem os comportamentos geológicos da jazida de forma rápida
e objetiva, assim como para direcionar as
futuras campanhas de sondagem.
Hoje, a utilização dos resultados das análises de testemunhos de sondagem no planejamento de mina muitas vezes se resume
na composição de um banco de dados, que
servirá como base para realizar o modelamento geológico de uma jazida, cubagem
e estimativa de teores. No entanto, quando
estes dados são visualizados em formato de
mapas de teores, espessuras e reunidos de
forma integrada, possibilitam aos profissionais que atuam na área de planejamento de

drada de 50 x 50 m como base para estimar o modelo de blocos, que é utilizado
na elaboração dos planos de lavra de curto
prazo. Esse banco de dados reúne todas as
informações químicas, geológicas e geometalúrgicas necessárias para elaboração
de um plano de lavra assertivo para atender
aos planos de produção da unidade.
No entanto, um modelo de blocos é de
difícil visualização das múltiplas variáveis
simultaneamente,
sendo
necessário
alterar os bancos para visualização das
informações a todo o momento. Por causa
dessa dificuldade, o planejamento de mina
criou uma rotina de análises em formato de mapas de isoteores e isópacas das
múltiplas variáveis de alta relevância ao
processo de planejamento de mina e beneficiamento, no qual são apresentados
simultaneamente em apenas uma visualização. Os mapas são gerados a partir da
interpolação dos resultados obtidos nas
campanhas de sondagem de curto prazo,
e estratificados de acordo com o horizonte

de interesse, que são a camada de estéril
e a camada mineralizada. A camada mineralizada ainda é detalhada e estratificada
entre as tipologias de minério existentes.
Para cada tema abordado são apresentados
mapas que resumem as características gerais da jazida, onde é possível estabelecer
correlações diretas entre os contaminantes
e os resultados dos testes geometalúrgicos,
assim como visualizar suas distribuições
em toda a área pesquisada, tais como: Apresentação integrada dos mapas da camada
de estéril; Espessura do estéril; Relação Estéril/Minério pontual (REM); Teor de TiO2;
Conteúdo metálico de TiO2; Teor de ETR; e
Conteúdo metálico de ETR.
Também são apresentados mapas contendo: Apresentação integrada dos mapas
da camada de minério; Espessura do minério; Teor de P2O5 (substância de interesse); Conteúdo metálico de P2O5; Teor
de SiO2 (contaminante); Teor de Fe2O3
(contaminante); Recuperação metalúrgica;
e Recuperação em massa.

Os mapas estratificados das tipologias de
minério possuem as mesmas informações
da camada de minério, pois a utilização
será a mesma. Em toda análise de teores
é utilizado o mapa de conteúdo metálico, para eliminar a distorção causada por
amostras de pequena espessura com teores elevados dos óxidos analisados. Dessa
forma é possível identificar as áreas com
alto potencial mineral real.
Na verdade, os mapas, quando analisados conjuntamente, fornecem todas as
informações necessárias à compreensão
da geologia da jazida no que se refere ao
planejamento de mina e processo mineral.
É possível, por exemplo, visualizar onde
na mina existe a menor espessura de estéril ou a maior de minério, a distribuição
dos teores de P2O5, onde ocorre o efeito
pepita, a relação inversa da recuperação
metalúrgica e recuperação em massa com
os teores de SiO2, além de relacionar a
distribuição dos teores de TiO2 e ETR com
os mapas geológicos.

Utilização de dados integrados
no desenvolvimento
da mina de Vazante
A complexidade no processo de desenvolvimento da mina de Vazante se constitui
um desafio para geologia, geomecânica e hidrogeologia
Por Lucas Martins da Costa*

V

azante, munícipio localizado no noroeste do Estado de Minas Gerais,
conta com uma das maiores reservas nacionais de zinco. A mineralização
ocorre em meio a sequências dolomíticas/
metapelíticas, sendo explotada por meio de
lavra subterrânea.
Devido ao fato da mina se localizar em uma
área cárstica, com intensos fluxos hídricos
subterrâneos, durante a atividade de lavra,
o rebaixamento do nível freático ocorre por
meio da interceptação de estruturas geológicas condutoras de água, pelas galerias
da mina em desenvolvimento e adução por
www.revistaminerios.com.br

gravidade da água até a cota inferior da mina
sendo bombeada até a superfície.
A mina Vazante tem em média o bombeamento de 12.400 m³/hora, o que a coloca
como a segunda mina com maior bombeamento de água no mundo. Atualmente sua
produção é exclusivamente de willemita, minério extraído da lavra subterrânea. Devido à
alta produção, torna-se de grande importância a segurança e conhecimento do processo
de escavação, bem como a resposta do maciço às solicitações impostas pela mesma.
Minerar em uma região cárstica e polideformada necessita de muita informação para

não se deparar com imprevistos que venham
a gerar custos não orçados. Visto isso, a hidrogeologia e mecânica de rochas caminham
juntas no que objetiva delimitar as estruturas
e repassá-las para o planejamento da mina e
fazem uso do trabalho da sondagem (superfície e subsolo) que chega a furar 10.000 m/
mês, o que se constituí uma gama de informações de grande valia e rápido acesso.
Com o trabalho desenvolvido pelo geomecânico Lucas Martins da Costa, utiliza-se
de informações de disponíveis para formular mapas temáticos com as condionantes
geológicas. O primeiro passo do processo
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Utilização de furos de sondagem
para delimitar áreas críticas

Planta Geotécnica (com classificação e estruturas)
utilizada pelo planejamento de lavras

é utilizar os furos de pesquisa da geologia
em superfície e subsolo para mapear os intervalos com alteração, dissolução e baixa
recuperação.
Utiliza-se de classificação geotécnica, litologia e conhecimento do maciço para delimitar regiões que requerem maior atenção.
Com um laboratório exclusivo de mecânica
de rochas localizado na unidade, têm-se todos os parâmetros geotécnicos que auxiliam
na simulação e confecção de modelos nos
softwares disponíveis.
Posteriormente, planejam-se furos horizontais para confirmar as estruturas anteriormente previstas. Em parceria com o setor de
hidrogeologia obtém-se um mapa com todas
as estruturas e respectivas vazões de água

que poderão impactar no processo produtivo.
Ao se confirmar a real situação, delimita-se
o processo de contenção ou se a área for de
grande periculosidade, estudam-se outras
soluções para o desenvolvimento de galerias.
Com todas as informações fornecidas pela
sondagem, somando-se ao mapeamento
estrutural de galeria e superfícies, têm-se um
modelo muito aproximado das estruturas da
área, sendo estas condutoras de água ou não.
Essa metodologia também está sendo utilizada na mina Extremo Norte (18 km a norte da
mina Vazante), que começou o desenvolvimento em 2013 e já cumpre as metas de desenvolvimento graças ao trabalho da equipe
de especialista em contenção de áreas críticas
e a este trabalho de previsibilidade. Ressalta-

-se que a complexidade geológica/estrutural da área mineralizada é alvo de temas e
estudos frequentes, e a unidade incentiva e
apoia os trabalhos de alunos e professores
de diversas universidades como Unb, UFMG,
UFop, Usp, UFV e Unesp.
Os benefícios desta metodologia resultam
no melhor planejamento/orçamento, segurança e menor diluição do minério. O valor
da informação é imensurável, e só pode ser
tangível quando a falta de informação gera
custos adicionais nos projetos. Por isso,
utilizam-se todas as informações disponíveis para aumentar a assertividade nos processos decisórios.
*Lucas Martins da Costa, é geomecânico jr. do Planejamento
de Lavras, Dpt. de Mecânica de Rochas da Votorantim Metais.

Otimizar o mix de equipe
própria com terceirizados
Visando aumentar a competitividade e reduzir custos, companhias buscam
o desenvolvimento de suas atividades de lavra e transporte

R

eadequação dos modelos de lavra, otimização de máquinas e
equipamentos, investimentos em
cursos e treinamentos, primarização das
atividades principais e terceirização de
serviços complementares são algumas
das medidas que o setor de mineração
vem utilizando para alavancar a produtividade

AngloGold Ashanti obtém
ganhos com primarização

Em consonância com sua estratégia de
estar focada em seu core bussiness, formar mão de obra especializada e buscar o

28 | Agosto 2014

Foto: AngloGold Ashanti

Lavra

Galpão de sondagem com testemunhos

Unidade da AngloGold Ashanti, em
Crixás (GO), possui cerca de 1.400
funcionários, sendo 80% próprios

www.revistaminerios.com.br

Todo o trabalho de gestão integrada levou a empresa a expressivos ganhos de
produtividade. Nos últimos 24 meses a
companhia aumentou em 14% a tonelagem de minério tratado na planta metalúrgia e em 30% a produtividade na abertura
de rampas e galerias.
No âmbito da redução de custos, a
empresa trabalha em projetos para um
melhor aproveitamento do consumo de
explosivos (lavra, desenvolvimento e pit),
materiais de manutenção dos Jumbos e
Simbas, materiais de perfuração e desempenho operacional da perfuração.

Novo modelo
de decapeamento
reduz em 10% os custos

Com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir as despesas operacionais,
o sistema de lavra da Mineração Rio do
Norte (MRN), localizada em Porto Trombetas (PA), passou por modificações no
processo de decapeamento nos últimos
meses. Na prática, o solo passou a ser
nivelado de forma concomitante ao processo de corte para a extração da bauxita,
o que resultou no aumento da produtividade e na diminuição do combustível
consumido para a movimentação anual
de 58,8 milhões t de minério e estéril.
Segundo Takehiro Moraes, um dos engenheiros de minas envolvidos no processo, o impacto da mudança de filosofia
em uma operação unitária foi significativa. “Tivemos um acréscimo de 10% na
produtividade do decapeamento, redução
de 10% nas despesas operacionais, além

de reduzirmos em 3,5% o consumo de
diesel; isto, tendo os mesmos equipamentos e mantendo o mesmo quadro de
480 operadores”, afirma Moraes.
Para o processo de extração da bauxita, a companhia utiliza tratores de 850
HP, como o modelo D11 da Caterpillar e
D475 da Komatsu. Além disso, a empresa
faz uso de caminhões pipa com capacidade de 25 mil litros, motoniveladoras 16H
e 160M, caminhões rodoviários 8x4 440
HP, escavadeiras Liebherr 874 e 864 e
carregadeiras Caterpillar 992 e 982.
Na MRN, a lavra segue um planejamento que visa movimentar o menor volume
possível de material e assim minimizar o
impacto ambiental gerado, além de otimizar a vida operacional de cada mina.
Sendo assim, as equipes de lavra conseguiram chegar a um novo modelo de
decapeamento, chamado método Wave,
que executa a remoção do estéril para a
exposição do minério no método “strip-mining” (lavra em tiras de 35m de largura).
O novo processo, desenvolvido pela
Caterpillar, usa um software par simular o
trabalho de decapeamento, dimensiona a
logística desses processos, a quantidade
de combustível utilizado, a capacitação
dos empregados envolvidos, a diminuição do tempo necessário para o decapeamento e a manutenção dos equipamentos.
“Em uma operação que utiliza 120
equipamentos de mineração a mudança
foi necessária. A retirada do minério em
escala, adotada até então na MRN, exigia
dos equipamentos maior desgaste, segui-

Unidade em Porto Trombetas (PA), da MRN, passou
por modificações no processo de decapeamento

Foto: MRN

desenvolvimento sem que haja perdas de
produtividade e competitividade, as atividades de lavra e transporte da Unidade
de Negócio Serra Grande, da AngloGold
Ashanti, que envolvem as operações de
perfuração, detonação, desmonte, carregamento e transporte, são realizadas por
funcionários da própria empresa.
O complexo industrial da companhia,
localizado na cidade de Crixás (MG), é
formado por três minas de ouro subterrâneas e uma a céu aberto, além da planta
de tratamento de minério. Ao todo, a unidade possui 1.400 empregados, sendo
que apenas 20% são terceirizados, que
trabalham nas áreas de alimentação, limpeza e conservação, obras civis, sondagem geológica, desenvolvimento e transporte dos empregados.
De acordo com Ricardo de Assis, gerente-geral da Serra Grande, as empresas
terceirizadas realizam as atividades onde
a empresa não possui especialização,
como a abertura de poços de ventilação
e rampas de acesso, esta última realizada
pelo Toniolo Busnello.
“A estratégia da empresa é desenvolver
internamente as atividades core e terceirizar aquelas especialidades onde a empresa não tem know-how ou não são o foco,
mas que impactam diretamente em seu
negócio”, afirma Assis.
Atualmente, a companhia opera três
minas subterrâneas com profundidade
de até 700 m, denominada Mina III. Para
isso, utiliza 11 Jumbos (Atlas Copco),
sete Simbas (Atlas Copco), duas perfuratrizes (Sandvik e Atlas Copco), 12 caminhões rebaixados de 30 t (Caterpillar)
e nove carregadeiras LHDs (Caterpillar),
sendo cinco operadas por controle remoto, que proporciona, sobretudo, mais segurança aos operadores. A empresa opera ainda dois scalers (Normet), utilizados
para as operações de contenção do teto e
das bordas das galerias da mina.
Nos trabalhos de superfície, a empresa
possui seis caminhões Volvo (28t), duas
escavadeiras, duas perfuratrizes e um trator de esteira, além de plataformas, tratores e motoniveladoras.
Para realizar a gestão de sua frota, a
empresa conta com o Centro de Controle
Operacional (COO), formado por profissionais especializados que cuidam especificamente da operacionalização desses
veículos. Eles utilizam o software Simin,
fabricado pela Uaimax, para auxiliar no
controle e gestão da frota.
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Anglo American adota
filmagem para monitorar
desmonte

Programas de benchmarking, melhoria
no planejamento de lavra, terceirização
dos serviços de transporte de minérios,
cursos e treinamentos para operadores de
máquinas e equipamentos são alguns dos
processos adotados pela Anglo American
para desenvolver suas atividades de lavra
e transporte na Mina Boa Vista (nióbio),
localizada em Catalão (GO).

Nos próximos meses, esses fatores serão ainda mais determinantes, quando a
empresa irá intensificar a mineração do
subsolo em razão da exaustão das reservas superficiais. Nesta nova etapa,
chamada de fase II, serão utilizadas perfuratrizes e explosivos para o desmonte de
rochas. Até o final de 2014, a companhia
prevê o desmonte de 1,5 milhão t. Para
2015, a perspectiva é que esse volume
mais que dobre, atingindo 3,5 milhões t.
Os trabalhos de perfuração, detonação,
desmonte, carregamento e transporte à
planta são realizados com o apoio de duas
perfuratrizes Sandvik DX800 de 3,5 polegadas, quatro escavadeiras hidráulicas,
sendo três CAT 336 e uma Volvo EC700
– operadas por 11 funcionários da Anglo
American e quatro da Fagundes (empresa
contratada), 28 caminhões Scania P420
(utilizados para transporte de minério e
estéril dentro da mina), e nove caminhões
rodoviários Mercedes Benz 2644, que levam o minério da mina até a unidade de
beneficiamento.
“A mina de Boa Vista fica a 25 km da
planta, tendo em seu trajeto 7 Km de rodovias federais e estaduais. Esse transporte
é feito por empresa tercerizada, especializada na área, o que nos permite estarmos
focados nas operações de lavra e processsamento de minério”, afirma Joselito
Dásio da Silva, gerente de Operações de
Nióbio da Anglo American.
A companhia conta ainda com duas
motoniveladoras Caterpillar 140H, dois
tratores esteira Caterpillar D6T, um rompedor hidráulico, um caminhão comboio

(equipado com 5 lubrificadores) e dois
caminhões pipa Mercedes-Benz.
Além disso, todas as operações de detonação e desmonte de rochas da mina
Boa Vista são gravadas por uma câmera
de alta precisão, que disponiliza imagens
em câmera lenta, com precisão de 1 milesegundo. Granulometria das rochas desmontadas, vazamento de gás, tampão do
furo são alguns dos aspectos verificados
e analisados no vídeo. “Com a gravação,
temos parâmetros e ajustamos possíveis
detalhes, que aprimoram a operação e
aumentam a nossa produtividade. O desmonte é a principal etapa, ele dita a produtividade da planta”, ressalta Dásio.
Para um melhor desempenho das operações de lavra, a mineradora utiliza-se
também do sistema Grade Control, que
combina os métodos de circulação reversa e sondagem diamantada para incrementar a informação de teores e gerar um
modelo de curto prazo para uso de lavra
seletiva. O método reduz e identifica áreas
com altos teores na região de borda de
mina, o que favorece ao aumento da produção a custos unitários reduzidos.
Esses recursos ajudaram a reduzir o desperdício de lavra devido ao erro de classificação, resultando em uma diminuição
dos custos de transporte e transformação.
Agora, o estéril é melhor classificado e
destinado para os depósitos. Na unidade
de nióbio da Anglo Americam trabalham
557 funcionários, 80% nas áreas da planta e manutenção e 20% na mina.

Yamana planeja otimizar
transporte de minério

Cursos e treinamentos para
operadores de máquinas e
equipamentos são algumas
das atividades realizadas
pela Anglo American em
Catalão (GO)

Foto: Anglo American
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do de mais manutenção e um consumo
maior de combustível, uma vez que o solo
removido deixava desníveis que posteriormente deveriam ser percorridos pelas
máquinas.”, ressalta Moraes.
Com a novo modelo de lavra, a empresa
obteve um ganho de 11,4% na produtividade do decapeamento, produzindo 54,3
m3 / h a mais do que era praticado antes.
Além disso, a companhia obteve economia expressiva de combustível. “Antes
usávamos uma média de 130 litros de
diesel para decapear 480 m³, agora usamos a mesma quantidade de diesel para
movimentar 530 m³ de estéril”, completa
o engenheiro.
As boas práticas adotadas na realização
da tarefa envolveram também a reciclagem e realocação de operadores na execução das tarefas, melhorias no sistema
de acompanhamento de operadores em
operação de equipamentos novos, alocação de equipamentos adequados para
a sua atividade específica, além de foco
total na atividade de produção.
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Um dos grandes desafios da Jacobina
Mineração e Comércio (JMC), empresa
pertencente à canadense Yamana, será
o aumento das distâncias de transporte
devido ao aprofundamento de algumas
minas. Para isso, a empresa está desenvolvendo estudos, em conjunto com
cosultorias internacionais, para a revisão
de layout, cálculo de frota e utilização de
correia transportadora, como oportunidade de melhoria.
Em pararelo, a empresa planeja seguir
com os seus programas, já consolidados,
de qualidade e gestão, que envolvem os
projetos Six Sigma, Aplicação do Gerenciamento da Rotina (PDCA), planejamento
de produção com foco na otimização dos
recursos, adequação da frota de carga e
transporte e operacionalização do sistema
Smartmine (software de gestão).

Sama opta por mix
de funcionários próprios
e terceirizados

A Sama, uma das três maiores produtoras
mundiais de amianto crisotila, optou pela
combinação entre funcionários contratados
e terceirizados para a mina de Cana Brava
(Minaçu, GO), na proporção de 60% e 40%,
respectivamente. A empresa reverteu um
quadro de terceirização adotado nos últimos
anos e passou a contratar diretamente os
profissionais, o que resultou em benefícios
operacionais como redução de custos, aumento da produtividade, segurança e maior
satisfação dos funcionários.
De acordo com Édson César de Souza,
gerente de Extração, Planejamento e Manutenção de Equipamento de mina da
Sama, os modelos de contratação são
analisados anualmente. No entanto, a primarização tem se mostrado mais vantajosa. “Os resultados da primarização são
evidentes. Retemos mão de obra qualificada e, consequentemente, aumentamos
a nossa produção. Além disso, investimos
constantemente em cursos e treinamentos
para os nossos funcionários, o que impulsiona esse formato”, afirma Souza.
Atualmente, os equipamentos da empresa
incluem 28 caminhões Volvo FMX-460 de
32 t, quatro escavadeiras Liebherr e quatro
carregadeiras Volvo. A Serra Negra, prestadora de serviços, utiliza 16 caminhões
rodoviários Volvo de 32t e 10 caminhões
Mercedez-Benz. A AGN possui uma escavadeira Komatsu e a empresa TNC opera
seus 10 caminhões pipa utilizados na umidificação das pistas e das frentes de lavra.
www.revistaminerios.com.br

Além do apoio às operações de transporte e carregamento de desmonte, as
empresas contratadas realizam o tratamento e destinação do estéril e rejeito da
fibra de crisotila.

Empresa terceiriza
o desmonte com explosivos

Nas operações da Kinross, localizadas
em Paracatu (MG), o manuseio, transporte e uso de explosivos, utilizados nos trabalhos de detonação da mina, são feitos
pela Maxam, empresa especializada em
desmontes. Além de ser responsável pela
aplicação, a companhia é a fabricante dos
explosivos utilizados na mina.
“Com a expertise desse nosso parceiro, podemos focar nossos esforços
nas outras fases, como transporte, britagem e beneficiamento”, afirma Márcio Vivas, chefe de Departamento de
Desmonte da Kinross.
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Desafio da JMC será o aumento
das distâncias de transporte
devido ao aprofundamento de
algumas minas

Já o transporte de minérios é realizado
por empregados próprios, que utilizam
oito caminhões Caterpillar modelo 777C,
dois caminhões Caterpillar modelo 777D
e 13 caminhões Caterpillar modelo 793D.
A empresa conta ainda com sete pás carregadeiras (Caterpillar), seis tratores esteira (Caterpillar), quatro motoniveladoras e cinco perfuratrizes; três Atlas Copco
(duas DM50 e uma DM45), uma Bucyrus
35HR e uma Roc D7-11.
“Utilizamos o despacho eletrônico, com
o gerenciamento da frota, para a otimização do transporte de carga. Também
aplicamos a metodologia Six Sigma na
melhoria contínua para a redução de perdas que afetam a produtividade da frota”,
conclui Vivas.
Ao todo, a mineradora possui 554 colaboradores na área de lavra, sendo 462
próprios e 92 terceirizados. Em 2013, a
unidade processou 55.699.068t (ROM).
Foto: Sama

Na área de transporte, a empresa conta
com o apoio de uma empresa terceirizada
para as operações de remanejo de minérios
dos pátios. São 24 veículos, sendo oito caminhões Mercedez-Benz; modelo 2726, três
carregadeiras Volvo L120, três manipuladoras Icarus modelo 3814, um jumbo Rocker
Boomer; modelo 281, um caminhão betoneira e oito veículos de apoio.
Já a frota da empresa é composta por 64
veículos, entres caminhões, jumbos, carregadeiras, LHDs, retroescavadeiras, fandrills etc. Entre os principais equipamentos estão os três caminhões Caterpillar
AD45B, dez caminhões Scania P400 CB
6X4, uma escavadeira Caterpillar 320D,
seis Fandrill Sandvik, quatro jumbos
Sandvik Axera 6226C, cinco carregadeiras (quatro Caterpillar e uma Volvo), seis
LHDs Sandvik e cinco plataformas.

Sama optou pela combinação
entre funcionários contratados e
terceirizados para Cana Brava
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Evento discutirá economia
de energia e água nas mineradoras
Energia

Revista Minérios & Minerales lança evento técnico, que será realizado em agosto de 2015,
em São Paulo, para discutir soluções para esse importante tema

N

o atual cenário brasileiro no qual
a escassez de água – e por consequência energia, já que boa parte
do sistema elétrico está baseado na geração hidrelétrica – já é uma realidade, reduzir
o consumo desses itens é um tema que interessa às mineradoras e pedreiras. Por isso,
a revista Minérios & Minerales criou um
novo evento, específico sobre esse assunto, o
1º Workshop Economia de Energia e Água,
que será realizado em São Paulo (SP), em
agosto de 2015.
Estudo da EY mostra que o acesso a
esses recursos entra pela primeira vez no
ranking das dez preocupações mais importantes para as mineradoras – no ano
passado, ele ocupava a 12ª posição. Em
32 | Agosto 2014

2013, as mineradoras gastaram US$ 11,9
bilhões em infraestrutura para água no
mundo todo, aumento de 250% em relação
a 2009, quando foram gastos US$ 3,4 bilhões. Da mesma forma, os preços globais
de energia saltaram 260% desde 2000.
Diante desse cenário, muitas das maiores empresas de mineração estão avaliando uma maior utilização de usinas de
energia renovável. “A tendência deve se
intensificar, como parte de uma estratégia para, dentre outros pontos, garantir o
acesso a esses recursos e minimizar a exposição a mudanças regulatórias e preços
de mercado”, afirma Daniel Peixoto, diretor de auditoria do Centro de Energia e Recursos Naturais da EY. De acordo com o

estudo, o entendimento crescente das mineradoras é o de que a energia renovável
deve se tornar centro das operações. Em
2018, o investimento das mineradoras da
América Latina em energia renovável deve
ficar em torno de US$ 532 milhões – em
2013, o total foi de US$ 37 milhões. No
Brasil, a Vale investiu mais de US$ 120
milhões em recursos hídricos em 2013,
e aproximadamente US$ 200 milhões em
projetos de fontes renováveis, de acordo
com o relatório de sustentabilidade de
2013 da empresa.
Para obter mais informações sobre
o 1º Workshop Economia de Energia
e água entre em contato pelo e-mail
eventos@revistaminerios.com.br.

Monitoramento preditivo
reduz consumo energético
e aumenta produtividade

A

GE Intelligent Platforms acaba de
lançar no mercado brasileiro o
Mine Performance, tecnologia de
monitoramento preditivo que permite aumentar a produtividade e reduzir o consumo energético e as emissões ambientais
em unidades de produção. A empresa tem
contratos em andamento e deverá implantar a solução ainda esse ano.
Mine Performance foi desenvolvido para
auxiliar as equipes de manutenção, operação e processo em tomadas de decisões
críticas, desta forma gerando maior disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos instalados na unidade de produção
do cliente. Por meio de alertas preditivos, a
solução antecipa possíveis falhas em equipamentos muito antes que eles ocorram.
“Nossos algoritmos preditivos conseguem
detectar falhas em equipamentos com semanas de antecedência em relação aos
sistemas de monitoramento tradicionais,
o que aumenta a disponibilidade de ativos
e reduz custos com paradas inesperadas”,
comenta Bernardo Torres, gerente Regional
de Mine Performance da GE Intelligent Platforms para a América Latina.
Embarcado com os principais conceitos
da industrial internet – como análise automática de dados e monitoramento remoto
das operações – a solução permite identificar ineficiências de processo e até mesmo
ajustá-los em tempo real, o que auxilia a
mineradora a reduzir gastos energéticos e
a aumentar a sustentabilidade operacional
da unidade de produção. Para otimizar a
eficiência do serviço prestado, equipes da
GE monitoram juntamente com o cliente os
principais equipamentos e etapas do processo produtivo.

África do Sul

Disponível também em outros mercados, o Mine Performance tem auxiliado
empresas mineradoras de diferentes porwww.revistaminerios.com.br

tes a alavancar seus resultados operacionais e a reduzir custos. Na África do Sul,
a solução foi adotada pela mineradora Lonmin, a terceira maior
produtora mundial de metais
do grupo platina (MGP).
Com o preço da platina em
alta, a partir de 2007 a companhia
teve a percepção de que era necessário
maximizar sua eficiência e identificar novas oportunidades em seus processos
produtivos. Tendo este cenário à frente, a
mineradora incorporou a solução da GE
em sua seção de filtro e secagem para
auxiliar na identificação e remoção de
gargalos operacionais. Com os resultados
alcançados, mais tarde a tecnologia foi incorporada a outros processos críticos presentes na unidade de produção da Lonmin.
Segundo a GE, com a adoção do Mine
Performance foi possível: aumentar em
mais de 10% o rendimento na seção de
filtro e secagem, deste modo permitindo
alcançar o máximo da capacidade operacional do circuito; reduzir em 25% a variação de consumo e em 45% o nível de
pressão verificado na seção de moagem;
limitar os níveis de emissão de dióxido
de enxofre (SO2) aos valores permitidos.
“Sem a solução Mine Performance, terí-

Foto: GE

Mine Performance, da GE Intelligent Platforms, obteve bons resultados quando aplicado na mineradora
Lonmin, localizada na África do Sul, terceira maior produtora mundial de metais do grupo platina

Desenvolvido
para auxiliar
as equipes de
manutenção, operação e
processo em tomadas de decisões
críticas, Mine Performance
gera maior disponibilidade e
confiabilidade dos equipamentos

amos custos adicionais com ineficiências
devido às dificuldades em controlar processos da mesma forma que um sistema
analítico o faz”, comenta Percy French,
engenheiro de automação da Lonmin.
Segundo estimativas da GE, a introdução do Mine Performance pode gerar a
economia de US$ 2,6 milhões ao evitar
falhas em equipamentos, além de aumentar em 20% a disponibilidade das soluções instaladas na unidade de produção
dessa mineradora.

Pedreira reduz custos de energia com
instalação de painel solar
Com o incremento do custo de energia elétrica nos últimos anos, a Stony Point Rock Quarry, pedreira localizada na Califórnia (EUA), implementou um sistema avançado de painéis
solares para geração de energia, fornecidos pela Soiland. A implementação permitiu que a
empresa mantivesse os preços dos seus insumos para o setor de construção civil.
Atualmente, a pedreira gasta cerca de US$ 3.000 com energia elétrica, esse custo chegou a
US$ 30.000 antes do projeto, de acordo com porta-vozes da empresa. No entanto, o sistema
solar não supri totalmente a demanda da companhia, sendo necessário um sistema adiocional formado por baterias capaz de produzir 280 kilowatts. O investimento da empresa nos
painéis solares foi da ordem de R$ 1, 1 milhão.
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Guerra contra o desgaste
Por meio de implementos, uso de novos materiais e planos detalhados de manuntenção,
mineradoras buscam minimizar desgaste e aumentar a vida útil das ferramentas
Guilherme Arruda
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Foto: Anglo American

manutenção preventiva e preditiva específicos, com o intuito de aumentar a longevidade dos equipamentos ou atingir o
limite de vida previamente estabelecido.
“Estamos sempre atentos para a utilização de novos materiais, que aumentem a
vida útil, como ligas de aço, titânio, óleos
e graxas especiais. Somado a isso, revemos constantamente os planos de manutenção visando a prolongar o uso dessas
ferramentas sem que afete o desenvolvimento da produção”, destaca Dásio.

Joselito Dásio da Silva,
Gerente de Operações de
Nióbio da Anglo American

Adaptações nas brocas
e hastes reduzem custos
de perfuração

da cava, aumenta a resistência do material a ser perfurado, diminuindo assim a
vida útil, a produtividade das máquinas e
aumentando os custos. Para que isso não
afete a empresa, testes são realizados para
obter dados para análise de custo e performance operacional dos materiais de desgaste das perfuratrizes, melhorando assim
as condições operacionais”, afirma Vivas.
Lucas Steffen, engenheiro de minas da
Kinross que também participou do projeto,
explica que antes da implementação, os
botões das brocas das perfuratrizes eram
revestidos com um carbeto de tungstênio
com menor grau. “Foram feitas modificações nas linhas de botões periféricos (linha
de corte principal) e nas linhas internas,
com maior resistência a quebras/arranque
dos botões. Colocamos um melhor grau
de carbeto de tungstênio nos botões, especialmente na fila exterior (botões periféricos) e os internos.”, afirma Steffen.
Periodicamente, fornecedores da empresa analisam os principais materiais
de desgaste, como hastes, brocas, bits,
amortecedor de choque e bucha guia,
sendo as brocas e as hastes as mais consumidas pelo Departamento de Perfuração e Desmonte da mineradora.

De acordo com o seu plano de melhoria
contínua do desenvolvimento construtivo e
operacional, a Kinross aprimorou o revestimento das linhas periféricas e internas de
botões das brocas de quatro perfuratrizes,
com a utilização de um novo grau de carbeto de tungstênio. Além disso, a empresa
passou a utilizar o aço SAE 4340, mais resistente, nas hastes desses equipamentos.
De acordo com Márcio Vivas, chefe de
Departamento de Desmonte da Kinross,
com essas ações, a companhia obteve
uma redução de 12% no custos de perfuração, em função da redução do número
de brocas consumidas nesta operação,
assim como as máquinas requeridas.
“Com a tendência de aprofundamento

Kinross aprimorou o revestimento
das brocas de suas perfuratrizes

Foto: Kinross

Abrasão

D

iante de um ambiente crítico, com
rochas e minérios com características distintas, muitas dessas
abrasivas às atividades de máquinas e
equipamentos, o setor de mineração busca
incessantemente ferramentas e materiais
com maior resistência e longividade, que
atendam suas necessidades e provêem
uma produção de acordo com o planejado.
Neste cenário, as empresas procuram
trocar informações com os fornecedores
de equipamentos, com o intuito de obter
melhorias que atendam as suas demandas específicas. Além disso, as mineradoras investem constantemente em cursos e
treinamentos para uma melhor operacionalização dessas máquinas e criam adaptações para estender sua durabilidade.
Uma dessas soluções foi a instalação de
chapas de aço nas caçambas dos caminhões da Sama, que operam na mina Cana
Brava, em Minaçu (GO). “É uma medida
relativamente simples, mas que prolongou
a vida útil das caçambas dos nossos caminhões”, ressalta Édson César de Souza,
gerente de Extração, Planejamento e Manutenção de Equipamento de mina da Sama.
Ao todo, 16 caçambas receberam chapas de aço, dos tipos 1020 e 1045, para
o revestimento das suas bases laterais e
estruturais, respectivamente. Os materiais
foram fornecidos pelas empresas goianas
Cerpal e Aço Itália.
De acordo com Souza, antes da implementação, as estruturas das caçambas
duravam, em média, seis meses. Com o
novo revestimento, a previsão é de uma
vida útil de quatro anos ou mais.
Na mesma linha, a unidade de nióbio da
Anglo American, localizada no município
de Catalão (GO), optou pela colocação de
borracha no fundo das caçambas das escavadeiras na época de chuva. A medida,
realizada pela própria equipe de engenharia da empresa, facilitou o despreendimento do minério das pilhas de estoques.
Joselito Dásio da Silva, gerente de Operações de Nióbio da Anglo American,
conta que a empresa segue planos de

Proteção metálica
dobra vida útil de shut
de alimentação

A Samarco, após uma série de testes, im-

Revestimento de borracha
aumenta longevidade
de moinho

Após um levantamento interno, realizado em agosto, a Jacobina Mineração
e Comércio (JMC), empresa da Yamana,
decidiu pela troca do espelho metálico do
moinho por um revestimento de borracha
com cap metálico. Com a implementação,
a empresa conseguiu aumentar em 5% a
longevidade do equipamento.
“O modelo utilizado anteriormente pesava mais de 200 kg. Já estamos na terceira
troca desse revestimento novo e os números de produção estão muito próximos
do metálico.”, afirma Sergio Jorge Saliba,
gerente-geral da JMC.
A borracha natural do novo revestimento
tem dureza de 63 +/- 5 Shore “A”, conwww.revistaminerios.com.br

Foto: Samarco

Proteção metálica dobrou vida útil de shut de alimentação

Reforço nas conchas
das carregadeiras

forme norma ABNT, além de altíssima
resistência a abrasão e impacto. Já o cap
metálico é feito com liga de ferro fundido
alto cromo, com dureza de 450 HB (para
eliminar trincas e resistir ao impacto). “As
peças foram projetadas para possuírem
pesos máximos de 60 kg. Isto resulta em
maior facilidade e rapidez na montagem
durante trocas”, ressalta o gerente.
Com a mudança, houve uma redução
de mais de 7 horas na parada programada para troca do revestimento, quando
comparado às trocas anteriores do revestimento metálico. Somado a isso, a
empresa segue a risca os programas Six
Sigma, ligados à preservação e aumento
de produtividade dos equipamentos, que
envolve, por exemplo, o acompanhamento semanal dos desgastes das caçambas e
conchas dos equipamentos.
“Com essas análises periódicas e detalhadas podemos programar a troca ou
reforma antes de se comprometer a estrutura das ferramentas”, conclui Saliba.
Desenho mostra chapas metálicas instaladas
nas conchas das carregadeiras AngloGold
Ashanti

Imagem: AngloGold Ashanti

plementou um revestimento metálico, de uma
liga especial, no shut de alimentação da moagem primária, no concentrador 2, na mina de
Germano, localizada em Mariana (MG).
De acordo com Danilo Mota Campos, engenheiro de materiais do Departamento de
Manutenção da Samarco, houve um incremento na produtividade da planta em função do menor número de intervenções para
manutenção. “Trata-se de um shut revestido
internamente com chapa de desgaste metálica, feita com uma liga auto cromo tipo
ASTM 532 classe 3 Tipo A. Anteriormente,
aplicávamos um tipo de material fundido
(Ni-Hard) e substituímos por esta liga especial, com maior resistência a abrasão, duplicando sua vida útil”, afirma Campos.
Os antigos shuts da moagem primária tinham vida útil média de seis meses – após
esse período, era realizado o reparo em campo com a substituição das chapas de desgaste. Com a utilização do novo material, a
durabilidade média passou para 12 meses.
Os engenheiros da empresa identificaram uma redução de custo em material
de R$ 32 mil e uma perda de produção
de R$ 480 mil com menos horas paradas
para manutenção.
Segundo Campos, o desenvolvimento
de novos materiais com maior resistência
ao desgaste é uma atividade constante do
Departamento de Engenharia de Materiais
da Samarco. “No momento da aquisição
de novos ativos, a empresa tem como estratégia a compra de equipamentos que já
são utilizados em situações similares de
operação. Utilizar os revestimentos corretos irá prolongar a vida útil dos equipamentos”, completa o engenheiro.

A mina de Córrego do Sítio – CDS
I, localizada em Santa Bárbara (MG) e
pertencente a AngloGold Ashanti, implementou um projeto de Analyse & Improve (Análise e Melhoria) com o intuito de
aumentar a vida útil das conchas de suas
carregadeiras LHDs. Com a instalação
de FPS (Ferramentas de Perfuração do
Solo); do tipo bico de pato, e de chapas
metálicas na parte inferior das conchas,
fabricadas com o material resistente à
abrasão Hardox 450, a durabilidade dessas ferramentas passou de 600 HTR para
1500 HTR (Horas Trabalhadas Reais) e a
vida útil das conchas de 1000 HTR para
3300 HTR.
“Por meio do projeto de melhoria
contínua, o engenheiro Ítalo Lopes, um
dos responsáveis pelo projeto, está
sempre monitorando as FPS, e buscando
materiais de maior eficiência em desgaste”, afirma Paulo Henrique Martins, chefe
de Departamento de Manutenção da Anglo Gold Ashanti.
Ao longo de análises dos desgastes
dessas ferramentas, foram identificados
alguns pontos vulneráveis e a possibilidade de trabalhar com um material
de maior resistência mecânica. Sendo
assim, a empresa buscou parceria com
a Esco Soldering para o desenvolvimento, fornecimento e instalação das
chapas metálicas. Após 700 horas de
trabalho das carregadeiras, a equipe
de manutenção da própria mineradora
realiza um trabalho de reforço desses
revestimentos.
No projeto, foram investidos R$ 8.800
em cada uma do total de quatro carregadeiras, do modelo ST 1030, da
fabricante Atlas Copco. Este montante
envolve o Bico de Pato e a chapa metálica, ao custo de R$ 8.000 e R$ 800,
respectivamente.
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Equipo Mining 2014

Da esq. para dir.: Antônio
Padovezi, diretor de Ferrosos
Sudeste da Vale; José
Fernando Coura, presidente
do Sindiextra e Ibram; Joseph
Young, diretor Editorial da
Revista Minérios & Minerales

100 marcas promovem
tecnologias de ponta
Durante os quatro dias da feira, realizada em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte (MG),
empresas apresentaram soluções e cases de inovação

A

Equipo Mining 2014, única feira
de demonstração ao vivo de mineração e processamento mineral da
América Latina, promovida pelas revistas
Minérios & Minerales e O Empreiteiro, reuniu mais de 100 marcas e a tecnologia ficou novamente em evidência. O
evento, que teve duração de quatro dias,
foi realizado no Mega Space, em Santa
Luzia, de 5 a 8 de agosto.
Os visitantes puderam conhecer detalhes dos equipamentos e máquinas nos
estandes e ainda conferir muitos deles em
operação nos dois pits – um dedicado à
demonstração ao vivo, simulando condições reais e outro para test-drive, para
operadores e profissionais de mineração.

Solenidade de Abertura

De acordo com Joseph Young, diretor editorial da Revista Minérios & Minerales, o
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menor crescimento da economia chinesa
e a estagnação do PIB mundial nos últimos anos exigem das mineradoras brasileiras foco em redução de custos, com
o uso das novas tecnologias que a feira
apresentou”, destaca.
Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), sinais de retomada do
crescimento na China e a demanda interna por obras de infraestrutura contribuem
para as boas expectativas do setor no médio prazo, que deve receber até US$ 53,6
bilhões em investimentos nos próximos
cinco anos. Deste total, quase metade
(41,8%) deve ser investido apenas em
Minas Gerais.
Para o presidente do Ibram, do Sindiextra e vice-presidente da Fiemg, José Fernando Coura, apesar do cenário atual de
incertezas econômicas com queda de preço das commodities e ajustes de projetos,

o momento é propício para as empresas
promoverem suas ações. “A Equipo Mining é importantíssima no ponto de vista
de intercâmbio tecnológico, pois estimula
e promove negócios entre profissionais
da rica cadeia produtiva da mineração”,
acrescenta.

Tecnologia reduzindo custos

Equipamentos que utilizam menos
óleo, que se desmontam cada vez mais
facilmente para serviço, possibilitando
manutenção otimizada e com custo reduzido. Em tempos de retração econômica,
máquinas e processos com foco na maior
produtividade ganharam destaque na
12ª edição da feira. “O setor tem focado
em tecnologias para redução de custo e
ganho de produtividade, especialmente
neste momento de baixa. A expectativa
neste momento é de recuperação gradual.

Estagnação do PIB mundial exige que
mineradoras foquem na redução de
custos e aprimoramento tecnológico

Para contribuir com isso, as mineradoras
precisam continuar investindo nessas
tecnologias”, destaca Joseph Young, diretor editorial das revistas e organizador
da Equipo Mining 2014.
A XCMG, empresa chinesa, por exemplo, montou em junho deste ano uma
fábrica em Pouso Alegre, no Sul de

Minas, com foco na produção de guindastes, carregadeiras, escavadeiras,
rolo compressores e motoniveladoras.
A partir da vinda da empresa para o
Brasil, foram gerados mais de cinco mil
empregos diretos e indiretos. A RRX,
empresa distribuidora da marca chinesa no País, conta hoje com concessio-

ExpoPlanetaVerde
Diversas empresas mostraram suas iniciativas e atividades em prol do meio ambiente, como por exemplo
a mineradora Yamana, que apresentou seus projetos
socioambientais. Uma das atrações da ExpoPlanetaVerde foi a Vertical Green, fundada há 30 anos, na Itália,
por Maurizio Sponga Coelho, que também é o diretor
presidente da empresa no Brasil. Há 14 anos no País,
a empresa é responsável pela tecnologia Vertical Green
Wall, uma solução de engenharia integrada com o meio
ambiente, utilizada para contenção de encostas, no reparo de taludes, fechamento de minas, entre outros.
A empresa usa uma forma de aço pré-fabricado sobre
uma geogrelha de poliéster ou fibra de vidro que ainda
fica sobre um geocomposto antierosivo, que contém o
solo. Tudo isso é coberto com uma hidro semeadura
especial para solo reforçado. A tecnologia, patenteada
pela empresa, permite que em alguns anos a intervenção
humana não seja percebida. A empresa também tem uma
biomanta de fibra de coco exclusiva, mais resistente e
biodegradável que serve de adubo para o solo. Em alguns meses, a terra contida fica coberta por vegetação.
www.revistaminerios.com.br

nárias em Contagem e Uberlândia, em
Minas Gerais, e em Itaboraí, no Rio de
Janeiro, sendo que mais uma base de
atendimento será inaugurada em Montes Claros (MG), ainda este mês.
Para a feira em Santa Luzia, a XCMG
deu destaque para a pá carregadeira
LW1200k, um dos maiores equipamen-

ExpoPlanetaVerde contou com
empresas preocupadas com o
impacto ambiental da mineração
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XCMG deu destaque para a pá
carregadeira LW1200k, um dos maiores
equipamentos fabricados pela chinesa

Equipo Mining 2014

Guindastes utilizados para apoio em
manutenções e projetos estiveram
presentes na feira

tos fabricados pela empresa. 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 guindaste 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.
Outra máquina com diferencial é o
trator 850J da John Deere, distribuído
pela Inova Máquinas. Não dá nem para
“sentir” a troca de marchas com a transmissão hidrostática, que não gera perda
de potência e torque e ainda economiza
combustível. Ele ainda é o único com

cabine basculável. Enquanto são necessários até dois dias para desmontar e
montar uma máquina similar para manutenção, em apenas cinco minutos o 850J
bascula a cabine e possibilita acesso ao
motor e sistemas elétrico e hidráulico.
Já a BHM LiuGong apresentou na feira
seu carro chefe, a escavadeira hidráulica CLG922DII. Ela possui profundidade
máxima de escavação de 6,615 mm,
peso operacional de 22 t, capacidade da

Túnel do Conhecimento
A Vale apresentou na Equipo Mining
2014 com um espaço interativo, no qual o
público conhecia suas atividades e ações
socioambientais. A Experiência Vale, como
o projeto foi batizado, consistia em um estande multissensorial no formato de túnel
no qual os visitantes conheciam os projetos
de sustentabilidade da mineradora, como o
cultivo de plantas nativas e preservação de
área verde. Ao entrarem no espaço, os participantes eram imersos em uma simulação
de ambiente ecológico natural, com estímulos auditivos e visuais virtuais da fauna e
flora nativas. Sensores de movimento detectavam a passagem das pessoas, fazendo
com que projeções de árvores e folhas se
movimentassem nas paredes do estande.
Totens digitais mostravam curiosidades
sobre plantas e animais, além de explicar
as atividades sustentáveis que estão sendo
desenvolvidos pela Vale.
Também exista interação em mesas digitais, onde os visitantes poderiam inserir um
card recebido no começo da experiência,
para a abertura de um menu com informações sobre variadas espécies de plantas nativas, para que o interessado escolhesse o
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Túnel do Conhecimento foi
uma das atrações da feira

Totens digitais mostravam
curiosidades sobre plantas e animais

Mesas digitais
para interação

Árvores e folhas eram
projetadas nas paredes

tipo de árvore que desejava e fizesse a simulação do plantio. Ainda era possível ter acesso a
dicas sobre plantio, plantas e dicas ambientais

para promover maior conscientização dos
participantes, que ao final da experiência
recebiam uma semente para plantio.

Equipo Mining 2014

Simplex apresentou soluções
em britagem móvel

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.
Outro componente crítico para o custo das máquinas mineradoras é o pneu.
Seu custo com trocas e manutenções
pode chegar ao mesmo valor da máquina em alguns anos. Por isso a Yokohama
oferece soluções em pneus OTR, para
máquinas de grande porte. O analista
técnico da empresa, Walmyr Júnior, explica que é necessário adaptar o pneu a
cada tipo de operação. “Além de oferecermos vários tipos de pneus, também
avaliamos para o cliente qual o melhor
tipo para sua operação. Fazemos pneus
com diferentes compostos de borracha
e reforços específicos para cada uso, de
modo que ele tenha o melhor desempenho”, explica.
O caminhão G 440 8x4 da Scania é

Máquinas da LiuGong
demonstraram sua operação no Pit

equipado com a caixa de transmissão
totalmente automatizada Opticruise, que
dispensa o uso do pedal de embreagem
e traz os novos modos de condução Potência e Off Road. Ele também conta com
o Driver Support e outras características
que o caracterizam como a melhor solução para operações fora de estrada,
como o Scania Retarder, Hill Hold (assistente para partida em rampas) e sistema de suspensão reforçada, que proporcionam PBT de 50 t e CMT de 150
t, os maiores da categoria. O G440 8x4
é parte da linha Off Road 2014 da Scania, que disponibiliza aos clientes que
atuam nas aplicações de mineração uma
completa gama de modelos, versões de
tração, distâncias entre eixos, pacotes
de itens de série e opcionais e produtos
customizados.
Outro veículo exposto na Equipo Mining foi o Actros 4844 K 8x4 basculante,
da Mercedes-Benz, que tem capacidade
para 48 t de PBT técnico e 123 t de CMT.
Sua capacidade técnica para carga mais

carroçaria chega a aproximadamente 37
t. O motor do Actros 4844 – 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 – atende com folga às demandas da mineração e construção civil
pesada, que necessitam de velocidades
operacionais constantes e maior capacidade de subida em rampa.
A Palfinger levou para o evento alguns
dos seus recentes lançamentos no Brasil, como os guindastes MD60007, da
linha MD-Madal, de guindastes para
aplicação de carga e descarga. O PK
42502-EH, da linha PK, de guindastes
customizados, com diversos acessórios
e utilizados em movimentações para longos alcances, também foi apresentado.
A Equipo Mining 2014 também mostrou opções para qualificação profissional. O Senai-MG expõe duas escolas
móveis montadas em carretas: soldagem
e automação. A escola de soldagem é
equipada com máquinas para realizar
todo o processo industrial de solda, e a

Caminhões Scania para
operação fora de estrada
estavam disponíveis
para test drive

Mercedes-Benz levou o modelo Actros 4844
K 8x4 basculante para o Pit de test drive
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Palfinger mostrou em seu estande
equipamentos da linha MD-Madal,
MD 60007 e MD 30007

carreta de automação conta com painéis
hidráulico e pneumático, além de um
robô automatizado controlado por software, para treinamento.
Para conferir todos os produtos e serviços apresentados na Equipo Mining
2014 acesse a edição julho (n.362) da
Minérios & Minerales, disponível
gratuitamente para consulta e download
no site da revista (www.revistaminerios.
com.br). As informações também estão
disponíveis no site do evento, na seção
Notícias (www.equipomining.com.br).

Ciclo de Palestras:
cases inovadores

Na programação de palestras, tecnologia e inovação também ficaram em evidência. A Vale, por exemplo, apresentou
diversas iniciativas com foco em ganho
de produtividade e redução de custos.
A mineradora falou sobre um sistema
robotizado lavador de caminhões, composto por dois robôs industriais que
se deslocam linearmente sobre trilhos
de forma a alcançar todas as partes do
veículo. Graças ao sistema, a empresa conseguiu uma redução de 50% no
consumo de água utilizada na lavagem
de caminhões.
A Vale destacou ainda seu projeto de
Biodiesel, em operação desde 2012. Garantir sustentabilidade às operações, reduzir a emissão de gases de efeito estufa,
além de potencializar as práticas ambientais estão entre os objetivos da Biopalma,
empresa do grupo Vale com potencial de
captura de 2 milhões t de CO2.
As razões da escolha da Vale pelo óleo
de palma, em vez da soja (principal matéria-prima do biodiesel nacional), são a
disponibilidade de 5 milhões ha de terras
para plantio e boas condições climáticas
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adequadas, além da proximidade das
operações da Vale no Pará. “Cerca de 60
mil ha de palma já foram plantados e a
produtividade do óleo extraído é 10 vezes maior do que o da soja”, destacou o
executivo de Bioenergia da mineradora,
André Bonelar. Segundo ele, para 2015
está previsto início do segundo módulo
da unidade extratora de óleo de palma.
“Isso gerará um impacto positivo na região, com fortalecimento de um modelo
de desenvolvimento socioeconômico,
gerando melhoria na qualidade de vida
da população. Além de gerar cerca de 6
mil empregos na região”, destacou.
No Ciclo de Palestras, a Vale também
destacou os investimentos em novos
projetos em Minas Gerais. “A expectativa de crescimento do consumo de aço,
até 2017, é de 33%. Observamos que
há um espaço ainda muito grande a ser
explorado na China, maior país produtor
de automóveis do mundo”, disse Charles Valadão, gerente técnico de Tecnologia de Ferrosos da empresa.
Segundo Valadão, que apresentou no
evento a palestra “Investimentos da Vale
em Minas Gerais”, a mineradora prevê
investimentos para os próximos anos,
já que o consumo de minério da China
se manterá em constante crescimento.
As maiores reservas de minério estão
situadas no Brasil e na Austrália, que
produziram cerca de 81% do volume
transoceânico, em 2013. Ao todo, foram
produzidas cerca de 65 bilhões de toneladas. O Brasil apresenta como principal
desvantagem competitiva a distância em
relação à China.
Ele destacou ainda que uma das estratégias para amenizar esse entrave são investimentos em navios com capacidade
de 400 mil t para transporte de minério

Unidade móvel do Senai capacitada para
oferecer treinamento nas empresas,
esteve presente na Equipo Mining

de ferro. “Minas Gerais e Pará contribuem com mais de 95% da produção
de minério no Brasil. A Vale opera em
quatro sistemas, compostos por minas,
usinas, ferrovias e portos. São 24 minas
de minério de ferro, onde foram produzidos 306 milhões t em 2013”, afirma.
Entre 2000 e 2012, o aumento da capacidade produtiva se deu através da
aquisição de minas existentes no Quadrilátero Ferrífero. Para o futuro, Valadão
prevê crescimento fortemente apoiado
na Região Norte (Pará). “Entre 2014 a
2018, a Vale projeta um crescimento de
9% na sua produção de minério de ferro.
Para este ano, já estão aprovados U$$
989 milhões em projetos em itabiritos”,
anunciou.
Outro destaque da programação de
palestras foi a Mineração Usiminas, que
falou sobre sua experiência de transformação e crescimento com o Projeto Friáveis. Já a Ferrous Resources do Brasil
analisou em palestra o cenário atual para
o mercado de minério de ferro. A Anglo
American Nióbio Brasil destacou seus
projetos em Minas e no País. No 1º dia
de palestras, Mineração Usiminas, Jaguar
Mining, Mineração Duas Barras, Amarillo
Mineração do Brasil e Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM),
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e Sindicato da Indústria de
Mineração de Pedra Britada do Estado de
São Paulo (Sindipedras) também participaram com palestras.
No 2º dia do Ciclo de Palestras, empresas de equipamentos e metalurgia
também apresentam seus cases. Um dos
destaques da programação foi o Projeto
de Geometalurgia, da Votorantim Metais, que integra a modelagem geológica
à mina e beneficiamento para aumento

de produtividade, e reduziu o consumo
de minério na refinaria, com aumento de
produtividade. Destaque também para a
Haver & Boecker Latinoamericana que expõs seu case de redução de custo da produção e aumento de durabilidade de telas,
utilizando o novo conceito Pro-Deck.
Ainda participaram do Ciclo de Palestras empresas como a Rossetti Equipamentos Rodoviários, Inmeco, Itaipu Máquinas e Veículos, Samarco Mineração,
Mercedes-Benz do Brasil, Pollyrubber,
Maptek, Esco Corporation, Sama Minerações Associadas, TMSA Tecnologia
em Movimentação, Santiago & Cintra,
Seva, Usiwal, Wolf e Rimex Supply.
Uma das principais atrações do Ciclo
de Palestras da Equipo Mining 2014 foi
o painel “Quarry Day – As novas tecnologias para uso nas pedreiras e extração
de calcário para cimento”. O gerente geral
de Mineração da Votorantim Cimentos,
Juliano Kuster Anjos, falou sobre a otimização no processo de fabricação de
Cimento Portland. Também participaram
palestrantes das empresas Simplex, LBX
do Brasil e Haver & Boecker Latinoamericana, que apresentaram sistemas para
produção de areia artificial; peneiramento
na indústria de agregados, e um teste de
produtividade da escavadeira Link-Belt na
pedreira Anhanguera (Cajamar/SP).
Após o Quarry Day, ainda foram ministradas palestras sobre os cases da
Vallourec Mineração; Itaipu Máquinas
e Veículos; Seva; Vale, que fala sobre
seus projetos de inovação; Inmeco;

Usiwal; Sama Minerações Associadas;
Vertical Green; Votorantim Metais; Wolf;
Samarco Mineração, que mostrou seu
projeto de expansão de concentrador, e
Briskcon.
Por questões de espaço, a cobertura
completa do Ciclo de Palestras da Equipo Mining 2014 foi dividida em duas
partes. A primeira etapa pode ser conferida nas próximas páginas e o restante
será disponibilizado na edição seguinte.
A Equipo Mining é uma realização das
revistas Minérios & Minerales e O
Empreiteiro, com patrocínio da Vale,
além de apoio 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 Estado
de Minas Gerais (Sindiextra) e Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Instituto Brasileiro de
Mineração (Ibram), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
e Associação Nacional de Entidades de
Produtores de Agregados para Construção Civil (Anepac), Associação 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 (Sindipedras) e
Sindicato das Indústrias de Extração de
Areia do Estado de São Paulo (Sindareia), e Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).
Ciclo de palestras atraiu
público diversificado e
técnico à Equipo Mining
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Guindaste do
Grupo Cesar

Guindaste XCMG

Britador móvel Simplex
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Escavadeira hidráulica Link Belt

Carregadeira de rodas LiuGong

Escavadeira hidráulica LiuGong

Caminhão pipa Gascom
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Caminhão Scania com caçamba com
balança embarcada Rossetti

Carreta de perfuração hidráulica
PW Hidropneumática

Haver & Boecker

LiuGong

Inova Máquinas

Gascom

Inmeco

Esco

XCMG

Rossetti Equipamentos Rodoviarios
Estande da Pastre

RUD Correntes Brasil
Pollyrubber

Scania
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Mina de cobre e zinco
tem chaminé de ventilação
escavada por tecnologia
raise boring

A Esco, para solucionar o problema de abrasão e impacto de
uma mina de cobre no Pará, aplicou de julho a agosto de 2014
numa escavadeira hidráulica shovel Komatsu, modelo PC5500,
o sistema Nemisys, composto por lábio, pontas, adaptadores e
protetores fixados mecanicamente, apresentando encaixe que
dispensa o uso de marretas para montagem e remoção de seus
componentes de desgaste.
A performance do jogo de pontas anterior apresentava média
de 78,7 horas de operação havendo procedimento de rodízio ao
longo do período de trabalho, visando ao maior aproveitamento
possível do material de desgaste. Com a aplicação do novo sistema, a mineradora conseguiu aumentar a vida útil média de operação para 124,5 horas (aumento de 58,1%), a produção média do
período de 2.150 horas para 2.656 horas (aumento 23,5%), com
economia anual em reais estimada em 17,9 %.

Mineradoras locam
equipamentos de apoio
e módulos habitacionais
Composto pelas empresas Cesar Transportes e Guindastes,
Cesar Containers, Cesar Construção Modular e Cesar Box Guarda Tudo, o grupo Cesar atua no segmento da construção civil,
mineração e eventos, oferecendo soluções para movimentação
de cargas, locação de módulos habitacionais e armazenamento.
Na mineração, a empresa presta diversos tipos de trabalho, como
é o caso de uma mineradora em Crixás (GO), que periodicamente
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Foto: Esco

Sistema Nemisys aumenta em
mais de 20% produção média

Empresa
oferece locação
de módulos
habitacionais e
armazenamento

solicita a locação de guindastes telescópicos de 100 t e 60 t
para içamento, movimentação
e manutenção equipamentos. São movimentados, por
exemplo, britadores com mais
de 20 t em casos de manutenção e feitas montagens de equipamentos com menor porte, em que o peso varia de 1 t a 4 t, em alturas
de 30 m, como caixa de alimentação de moinho, peneira vibratória,
instalação de tanque de distribuição de polpa e tubulações. Em
outro caso, em uma mineradora em Ouvidor (GO), para atender a
necessidade de seus colaboradores, reduzir custos e evitar agredir
o meio ambiente com a construção de edificações convencionais,
a empresa faz a locação dos containers e módulos habitacionais.

Foto: Grupo Cesar
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Imagem: Drillcon

Em dezembro de 2012 a
Somincor, em Neves Corvo,
Portugal, maior mina subterrânea de cobre e zinco em
operação na União Europeia,
teve sua chaminé principal de
ventilação (CPV 21), com 627
m de profundidade a partir
da superfície e com 4,10 m
de diâmetro, concluída pela
Drillcon Iberia. A mineradora
contratou a escavação dessa
chaminé para aprofundar a
mina, destinada a renovar e
refrigerar o ar nas frentes de
trabalho no subsolo.
Para a instalação, foi utilizado o método de raise boring, que consiste na perfuração de um
furo piloto que em seguida é alargado (reaming) ao diâmetro final.
Trata-se de um método seguro, pois não há presença humana dentro da chaminé na fase de perfuração.
No caso da mina em Neves Corvo, existiam condicionantes da
localização para o ponto de partida na superfície e para o ponto
final no subterrâneo, de modo que a chaminé tinha que obedecer um traçado rigorosamente vertical. Para isso, foi utilizado no
furo piloto o sistema RVDS-Rotary Vertically Drilling System, da
Micon, que permite efetuar perfuração vertical com um desvio
mínimo. Foram ao todo 627 m com um desvio no furo piloto de
0,06%, aproximadamente 37,62 cm, executada por um equipamento Indau 250.
O furo piloto foi feito a um diâmetro de 12 ¼” e demorou 83
dias, em três turnos/dia, sete dias por semana. Já o reaming foi
no diâmetro final de 4,10 m e demorou 136 dias, no mesmo sistema de trabalho. Com o método de raise boring, o resultado final
é uma chaminé com paredes mais lisas quando comparado com
outros métodos, e mais resistentes devido à seção circular.

Sistema aumenta
em 58 % a vida útil
de pontas em escavadeira

Iniciada em setembro de 2013 com a demonstração do caminhão Scania G440 8x4, a Itaipu buscou a redução dos
custos operacionais comparados aos caminhões fora de
estrada linha amarela. A empresa realizou testes em uma
mineradora de produção e beneficiamento de cal na região
de Arcos (MG), que buscava a redução dos custos de manutenção e operação em geral. Portanto, era necessário testar
outra configuração de equipamento e estrutura de atendimento “in loco”.
Foi feita então a apresentação com demonstração estática
e dinâmica do caminhão G440 8x4 (euro 5) para a mineradora. O modelo conta com sistema de transmissão automatizada sem pedal de embreagem, proporcionando segurança
e conforto operacional, e é equipado com o sistema de freio
auxiliar Retarder Scania, que entrega 4.100 N.m de torque
de frenagem sem utilizar os freios de serviço.
A partir desse ponto houve a negociação da estrutura de
atendimento em serviços na modalidade de contrato full-service R$/HT, proporcionando ao cliente menor envolvimento com as tarefas de manutenções preventivas e corretiwww.revistaminerios.com.br

Foto: Scania

Sistema full service
proporciona maior
produtividade

Mineradora escolheu frota de
caminhões rodoviários para
aplicação fora de estrada

vas, que pode se dedicar à produção e extração de minério,
sendo que os serviços são realizados pelo técnico local fulltime nas dependências da mineradora.
Com a aplicação, a operação obteve resultado positivo
com redução no consumo de combustível, maior capacidade
de subida de rampas, redução do ciclo de trabalho, melhor
ergonomia e conforto operacional, e aumento da produtividade t/HT.
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Correntes em pneus ajudam
a aumentar aderência

Os elevados níveis de chuva, comuns em várias regiões do
Brasil durante longos períodos do ano, dificultam consideravelmente a utilização dos caminhões fora-de-estrada devido às más
condições de trafegabilidade e perda de tração dos pneus dos
caminhões. A manutenção dos acessos acaba sendo insuficiente
para manter o tráfego na mina nessas estações, ainda aliada à
baixa competência das litologias disponíveis para serem utilizadas como base, sub-base e revestimento dos acessos.
Dessa maneira, o grupo multinacional Rud dispõe de uma
solução para a tração em caminhões fora-de-estrada com a
utilização de correntes nos pneus de equipamentos de diversos portes. O uso amplia a tração nos acessos com lama,
mantém a produção independentemente das condições meteorológicas e ajuda a estabilizar o equipamento evitando acidentes por derrapagem.
Os resultados obtidos em minas que adotaram as correntes nos pneus são satisfatórios, pois a utilização proporciona
também a proteção aos pneus, principalmente em relação aos
cortes nas condições mais severas, além de reduzir os custos
operacionais.

Computador de bordo
auxilia na operação de
equipamentos em minas
A Seva desenvolveu para o computador de Bordo SV-Pro que
utiliza tecnologia aplicada aos sistemas de gestão e controle de
veículos e frota combinada com outros recursos, como inclinômetro, rotograma, controle de logística, comunicação GPRS e Wi-Fi,
telemetria. Tudo isso resulta no controle total da operação, com o
máximo em eficiência e segurança, desde a gestão logística até a
redução dos custos com combustíveis, manutenção e pneus.
O SV-Pro disponibiliza informações com precisão, registradas
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a cada segundo, como a velocidade do veículo, rotação e as funções customizadas: velocidade excessiva, “banguela”, encaixe
do cinto de segurança, marcha lenta excessiva e consumo de
combustível por trecho, entre outros. O dispositivo possui antena Wi-Fi interna para trabalhar em áreas cobertas por redes sem
fios; utiliza mídia digital (cartões SD) para descarga de dados,
proporcionando economia e segurança nos relatórios. Além disso, o SV-Pro conta com impressora interna para impressão de
relatórios a qualquer momento e local.
Quando aplicado em uma mineradora, seu sistema de comunicação permite unificar toda a gestão das informações em
tempo real de todos os veículos da empresa na mina, mesmo
que estes estejam divididos em diferentes localizações e até
em outras minas, concentrando todos os dados e o controle
total da frota em um mesmo escritório ou centro de operação.
Além de tudo, o SV-Pro auxilia no uso correto de equipamento
e no melhor aproveitamento da máquina, gerando economia e
aumento de produtividade.

Espessador reduziu
consumo de água
em pedreira
Sistema de filtragem de
lama Matec foi instalado
em pedreira de granito pela
Simplex, em São Paulo

Foto: Simplex

Foto: Rud

Correntes em pneus
evitam acidentes
por derrapagem

A baixa disponibilidade de água para a lavagem de agregados e areia, e ausência de espaço físico e licença ambiental
para construção de tanques de decantação e descarte da lama
(rejeito do processo) fizeram com que uma pedreira de granito, em São Paulo, procurasse a Simplex para buscar uma
solução.
Foi então proposta a utilização do sistema de filtragem de
lama Matec, composto por tanque espessador de 130.000 l,
unidade automática preparadora, analisadora e dosadora de
floculantes; e filtro-prensa com 100 placas de 1200 mm x
1200 mm; com capacidade de tratamento de 300 m³/h de polpa contendo 20 t/h de sólidos.   
Graças a tecnologia HPT (alta pressão de trabalho), que fornece recuperação de até 97 % da água para ser reutilizada
no processo, o rejeito é gerado com até 20 % de umidade,
facilitando seu manuseio e descarte. A mineradora conseguiu
redução no consumo de água nova, além de obter um rejeito
seco, que pode ser facilmente descartado ou usado em outras
finalidades, com significativos ganhos ambientais.

Samarco reduz tempo de
parada dos ventiladores
radiais dos fornos

Construídos para resistir ao
trabalho pesado e acesso à ambientes hostis, em uma emergência com produtos perigosos, por
exemplo, os drones permitem a
avaliação do cenário do acidente,
propiciando à equipe de atendimento uma análise precisa dos
impactos da ocorrência e dos riscos associados. Dessa maneira, a
Suatrans, empresa especializada
no atendimento emergencial ao
Drones auxiliam na
vazamento de produtos perigoprevenção e avaliação de
sos, já utiliza essa tecnologia
acidentes na mineração
desde julho de 2013.
Os equipamentos da empresa
contam com até três câmeras de monitoramento e têm a capacidade de carregar medidores de gases tóxicos. Além disso, com
o drone é possível identificar comunidades habitada ao redor da
uma emergência, assim como inspeções industriais aéreas.
A empresa realiza a transmissão em tempo real para a central de
comando das imagens captadas, tornando o atendimento emergencial mais efetivo. Na mineração, por exemplo, há o suporte aos
acidentes com veículos que transportam combustível, pois, muitas
vezes, trafegam em locais de difícil acesso, sendo possível detectar
um vazamento e antecipar ações de contenção em rios.

A Tungstec realizou na usina de pelotização da Samarco Mineração, em Anchieta (ES), de 2012 até o final do ano de 2013, melhorias nas chapas dos ventiladores radiais usados para insuflar ar
dentro dos fornos para a queima das pelotas.
Com o aumento crescente da produção, houve ampliação da
altura do leito de pelotas sobre os carros de grelha e também do
fluxo de gases e combustíveis para a queima de mais pelotas.
Com o maior do fluxo de gases e da camada de pelotas, uma
maior quantidade de particulado acaba indo para os ventiladores,
provocando desgaste.   
A usina utilizava nos ventiladores chapas de SAE 1045 no início
de operação, com a redução da vida útil (máximo de 90 dias), passaram a usar USI-AR 400 e em seguida se mudou para o Creusabro
8000, mais resistente a temperaturas altas. Gráficos de temperatura
foram analisados e picos indicaram possíveis perdas de dureza de
materiais temperados.
Com o contínuo aumento da produção e consequente diminuição
da vida útil das chapas dos ventiladores, foram iniciados testes
com chapas de desgaste revestidas com solda dura convencional.
Porém, nesse período, ocorreram acidentes por falha de fixação e
peso excessivo das placas. A partir de 2007, foram desenvolvidas
aplicações com chapas de desgaste revestidas com solda PTA contendo 40 % de carbeto de tungstênio em base níquel, isentas de
trincas superficiais aparentes, com boa diluição.
Inicialmente, a durabilidade das chapas revestidas com PTA
(Plasma Transfer Arc) era de 12 meses; porém, com o aumento
da produção crescente e modificação no processo de queima, a
durabilidade das chapas caiu para três a quatro meses em 2012. A
partir desse momento, iniciou-se um processo para a busca de um
material com melhor rendimento e menos paradas de manutenção.
Após uma análise crítica das informações encontradas nos gráficos comparativos, principalmente com os dados de desempenho em situações de alta erosão, a Tungstek, em conjunto com
a equipe da mineradora, chegou à conclusão de que o material
ideal para aplicação seria a chapa revestida com manta de carbeto de tungstênio.
O jogo de chapas de desgaste do ventilador da Usina II é revestido com manta de carbeto de tungstênio sintetizado tipo WC 210,
66% de carbetos na composição, ligação metalúrgica superior a
70.000 PSI, menos de 3 % de porosidade, dureza 60-66 HRC, chapa base SAE 4140 (temperado e revestido) com espessura de 1/4
polegada e revestimento 1/16” (1,59 mm) no corpo da chapa e 2,0
a 2,5 mm no topo da chapa.
Com o trabalho, conseguiu-se menor rugosidade e irregularidades, mais homogeneidade e melhor controle de peso e adesividade. Isso promoveu o aumento considerável na vida útil das chapas
de desgaste nos ventiladores de processo das usinas I e II e houve
diminuição de trocas, em 18 meses, de seis para uma vez.
A redução de custo prevista, considerando que o jogo de chapas atual tem preço 20 % superior ao jogo de chapas revestido
com solda PTA, medindo-se os 18 meses em utilização, é da
ordem de cinco vezes, com a mesma economia observada no
tempo de trocas.

Foto: Ronaldo Guimarães / Gláucia Rodrigues

Uso de drones em
emergências com produtos
perigosos e poluentes

3,2 km de correias

Foto: Divulgação

A TMSA contribuiu recentemente com o projeto Vale Carajás +40,
já totalmente entregue e em operação, que consolidou a mineradora
como uma das mais importantes produtoras de ferro do mundo. Considerada a maior mina de ferro a céu aberto do planeta, Carajás teve sua
capacidade de produção ampliada de 100 milhões t/ano para 140 milhões t anuais e a TMSA proveu os 44 transportadores e alimentadores
de correia para minério de ferro nesse projeto de expansão.
São ao todo 3,2 km de correias de até 2.200 mm de largura e
potência de até 4.000 CV, com capacidade para até 9.600 t/h.
Com seis casas de transferência, o sistema tem peso fornecido
de 6.800 t (equivalente a 8000 carros populares), tendo sido entregue no primeiro semestre de 2014.
TMSA proveu os 44
transportadores e alimentadores
de correia para o projeto de
expansão da Vale

www.revistaminerios.com.br
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Telas metálicas x
telas de borracha

N

o processo de classificação de
agregados, a tela metálica ainda é
o meio de peneiramento mais utilizado e atende à maioria das aplicações.
Quando bem especificada e produzida
com aço de boa qualidade, oferece o melhor custo-benefício e eficiência satisfatória na separação desejada.
De fato, não é somente a tela que responde por um peneiramento eficiente,
existem outros fatores. Podemos citar
dois deles: as condições do processo
com suas variáveis e o próprio equipamento vibratório, que têm grande importância na separação independente de qual
seja o tipo de tela utilizado.
Hoje, muitas empresas estão substituindo as telas metálicas por telas de borracha. Isso porque suas características,
principalmente no que se refere à durabilidade e facilidade de substituição, são
capazes de reduzir significativamente o
tempo de parada do equipamento e o nível de ruído. Entretanto, esta substituição
pode não ser recomendável. Por exemplo,
uma tela metálica com uma determinada
abertura de malha pode oferecer área
aberta superior a 50%, ao passo que em
uma tela de borracha com a mesma aber50 | Agosto 2014

tura de malha este percentual fica em
torno de 35%. Esta redução na área
livre pode inviabilizar a substituição
que, quando associada às variáveis
do processo, pode prejudicar a eficiência do peneiramento. Por outro lado,
se esta e outras questões que envolvem
o processo forem consideradas, as telas
de borracha podem ser a melhor escolha.
Para o processo de classificação, normalmente as telas de borracha são fabricadas em módulos de troca rápida e nas
dimensões de 600x300 mm. A instalação
do sistema na peneira é muito simples e a
substituição dos módulos de tela é feita em
alguns minutos e por apenas uma pessoa.
Ao contrário, a substituição de painéis de
telas metálicas requer horas de trabalho e,
no mínimo, duas pessoas treinadas para
executar esta tarefa. Com a utilização do
sistema de troca rápida, a redução no tempo de parada do equipamento é bastante
significativa e o custo de mão de obra de
manutenção é sensivelmente reduzido. Temos que considerar também a durabilidade das telas de borracha que pode ser de
8 a 10 vezes maior que a da tela metálica.
Com tudo, é importante salientar que
a substituição de telas metálicas por te-
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Peneiramento

*Por Armando Bottley Vidal

Tela Metálica e de
Borracha Vimax

las de borracha requer um
estudo detalhado do processo
para que seja possível prever os
resultados desta alteração.
*Armando Bottley Vidal é diretor técnico da Vimax

Tecnologia já existente tem grande potencial para diminuir o consumo de energia e aumentar a segurança operacional do processo, inspirando-se no sucesso em outras atividades industriais

A

tecnologia já existente da automação industrial tem grande
potencial para melhorar a produtividade, diminuir o consumo de energia e aumentar a segurança operacional da britagem e peneiramento em pedreiras. Esta é a principal conclusão
do trabalho Automação nos processos de produção de agregados,
de autoria do engenheiro de Vendas Sênior, Boris Volavicius, da
Metso Brasil. O estudo mostra, de forma geral, como a automação pode trabalhar em benefício de plantas de britagem e peneiramento, indicando de que forma isto ocorre nas etapas da britagem
primária e rebritagem e também como a operação de cada equipamento, como alimentadores, transportadores, peneiras, britadores
de mandíbulas e britadores cônicos, pode ser beneficiada.
Na atual realidade do Brasil, como um País de economia emergente, a demanda por melhoria e ampliação de sua infraestrutura
é muito elevada. Considerando a atual demanda de 696 milhões t
de agregados para construção civil, correlacionada a projeção de
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), o consumo de cimento nos próximos 10 anos deverá atingir o significativo volume de
1,12 bilhão t.
Essas altas taxas de crescimento esperadas vão exigir do mercado da construção civil alta produtividade, muita mão de obra,
eficiência e segurança humana. Todos esses fatores são grandes
desafios enfrentados pelas empresas e construtoras, que, por isso,
buscam ferramentas para auxiliá-las na superação deles. Uma dessas ferramentas é a tecnologia de automação industrial, que pode
auxiliar – e muito – cada um dos fatores citados.
A automação pode ser definida como um conjunto de técnicas
que podem ser aplicadas sobre um processo, com o objetivo de
torná-lo mais eficiente, ou seja, maximizando a produção com
menor consumo de energia e emissão de resíduos e melhores
condições de segurança, tanto humana e material quanto das informações inerentes ao processo. Esses benefícios já são explorados há algumas décadas por outros setores industriais, como, por
exemplo o automobilístico, o de óleo e gás, e o de papel e celulose.
Na indústria de agregados, no entanto, ainda há muito por fazer.
Hoje, pode-se dizer que, com poucas exceções, o nível de automação existente nas plantas de britagem se limita à segurança das
máquinas, com o objetivo de proteger os equipamentos de falhas
que possam causar danos ou transbordamento de material em britadores e transportadores, por exemplo. Mas, segundo Volavicius,
o que lamentavelmente se verifica é que este tipo de evento é frequente em plantas de britagem, pois o processo de alimentação
delas é instável e o material muito heterogêneo. Em outros casos a
automação possui apenas o papel de ligar e desligar equipamentos
de forma mais segura.
Além desses fatores, outro complicador é a falta de qualificação
da maior parte das equipes de operação, que, em face aos distúrbios do processo, não possui conhecimento suficiente para alterar
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os parâmetros da planta para minimizar as perdas de produção e de
eficiência. Além disso, são raros os casos nos quais é possível ser
verificado algum tipo de algoritmo de controle aplicado em áreas
da planta, com o objetivo de reduzir perdas, aumentar a eficiência
e tornar ações de correção automáticas, sem a dependência de um
operador experiente.
Para resolver isso, no trabalho de Volavicius é apresentada a proposta de uma arquitetura de automação para plantas de britagem.
Nessa arquitetura é sugerida a aplicação de algoritmos de controle
e sequenciamentos lógicos, com o objetivo de proporcionar menor
dependência da ação humana, maior produtividade e segurança da
equipe de operação, menor perda produtiva e custo de operação.
Como o estudo abrange a aplicação da automação para a indústria, ou seja, para as plantas de britagem e peneiramento, a arquitetura da automação proposta é definida em quatro níveis: de Campo
(constituído pelos elementos a controlar – como motores –, e de

Pedreira

Potencial da automação
industrial na britagem

Pedreira
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detecção – como sensores); de Controle
(elementos que vão controlar o processo,
como, por exemplo, painéis com controladores); de Supervisão e Aquisição de
Dados (composto pelos softwares de interface homem-máquina de operação e monitoramento da planta – o que inclui computadores industriais ou displays do tipo
tela de toque) e de Software Especialistas
(tecnologias de sensoreamento avançado
integrado a softwares especialistas para
endereçar diferentes demandas).
No nível de campo o sensoreamento
aplicado ao processo possui diferentes
funcionalidades, as quais podemos distingui-las em:
Intertravamento de processo: São os
sensores que em geral indicam o estado
de determinado equipamento ou parte do
processo e que estão associados ao sequenciamento do processo, permitindo ou
não que o este avance ou efetue um desligamento controlado – como exemplo podemos citar os indicadores de presença de
material, sensores de rotação para transportadores de correia, sensores de nível de
silos, chutes e pilhas de material, etc.
Otimização de produção: Em sua maioria
são sensores de nível de material em moegas e câmaras de britadores que associados a outras informações como a potência
consumida pelos mesmos permite incrementar – e muito – a produtividade das
máquinas ou também estabelecer um ritmo
mais eficiente de alimentação de material
proveniente do desmonte de rocha.
Segurança humana e de equipamentos:
Chaves de desalinhamento de correias,
detectores de metal em transportadores,
chaves de emergência para transportadores, chaves de vibração em máquinas, sensores de temperatura, pressão e
contaminação de sistemas hidráulicos,
sensores de temperatura de mancais, são
alguns exemplos de sensores utilizados
para proteção de equipamentos da planta
e também para a função de máxima prioridade em qualquer instalação industrial – a
segurança humana.
Gestão de manutenção e produção: Alguns sensores, principalmente os de pressão, temperatura, contaminação e vibração
informados acima além de possuírem a finalidade de garantir o bom funcionamento
e a segurança do equipamento são ótimos
indicadores de saúde das máquinas e - se
forem acompanhados de forma sistemática
através de relatórios de tendência e registradores - podem auxiliar muito as equipes

Interface homem e máquina
em cabine de operação

de manutenção permitindo um melhor planejamento de recurso humano, peças em
estoque e paradas dedicadas as trocas de
peças que realmente necessitam de substituição. Também com função de gestão
mas, neste caso, da produção as balanças
integradoras que utilizam células de carga
ou feixes de laser instaladas nos transportadores de correia permitem acompanhar e
registrar a produtividade de toda a planta
ou até de produtos individualmente.
No nível de controle, o objetivo maior é o
desenvolvimento de algoritmos dedicados
a um correto sequenciamento do processo
e principalmente permitir que cada equipamento trabalhe em sua capacidade máxima
de produção pelo maior tempo possível
com a mínima intervenção humana. Desafio este hoje possível de ser superado
utilizando os modernos sistemas de controle disponíveis no mercado e uma larga
experiência de processo e de campo.
O nível de supervisão e aquisição de
dados é parte integrante da arquitetura
dos sistemas de controle e disponibilizam
interfaces homem-máquina muito amigáveis, geralmente utilizando computadores
do tipo desktop comuns de mercado. As
telas representativas do processo podem ser customizadas para cada layout
de planta em seu mínimo detalhe e além
de auxiliar os operadores trazendo-lhes o
maior número de informações possíveis
das ocorrências do processo podem trazer
também relatórios dedicados de produção
e manutenção.
O autor destaca outras tecnologias que
vêm ganhando mais espaço a cada dia
para empresas que buscam a máxima
eficiência: os softwares especialistas. Comumente associados a um sensoreamento
mais avançado estes softwares estão dedi-

cados a realizar tarefas de controle muito
específicas ou extrair informações do processo que sensores de grandezas comuns
não conseguem. Estas informações podem
então ser utilizadas em tempo real para
alterar parâmetros de máquinas e rearranjar todo o processo de forma a conseguir
resultados de produtividade e redução de
custos ainda maiores. Aqui podemos citar
os softwares de controle avançado de processo que utilizam lógicas fuzzy, módulos
de otimização e modelamento dinâmico,
redes neurais e algoritmos de análise de
imagem e de som.
Para a indústria de agregados uma tecnologia já disponível e provada é a de análise de
distribuição granulométrica por imagem e de
forma on-line. Uma câmera especial direcionada a um transportador de correia em movimento envia as imagens em tempo real para
o software que trata e analisa as informações
devolvendo imediatamente a resposta de estimação granulométrica da amostra. Informação esta muito importante para a tomada de
decisão de mudanças de parâmetros da britagem que inclusive pode ser realizada pelo
próprio sistema de controle da planta, sem
a intervenção humana, já que os softwares
especialistas possuem comunicação transparente com outros tipo de sistemas.
De acordo com Volavicius, com o cenário
atual onde a maioria das plantas de agregados deixam a decisão de parâmetros importantes de controle e eficiência da planta
com os operadores, que por várias razões
não possuem qualificação adequada, fica
visível no desenvolvimento deste trabalho
que há muito potencial para melhoria de
desempenho, produtividade, menor consumo de energia e segurança operacional
quando se utiliza a tecnologia já existente
da automação industrial.
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Reciclagem atinge 80%
do material descartado
Vale dobra ganho operacional com gestão de resíduos entre 2012 e 2013

A

Vale praticamente dobrou o ganho
operacional com a gestão de resíduos e inservíveis entre 2012 e
2013, passando de R$ 5 milhões para R$
9,5 milhões. É o segundo ano consecutivo em que o resultado é superavitário. A
destinação sustentável também tem crescido ano a ano. Em 2013, 82% do total
de resíduos produzidos pela Vale, como
correias transportadoras de minério de
ferro, sucatas metálicas, óleo lubrificante, pneus fora-de-estrada usados, além
de outras sucatas, foram reciclados. Em
2011, este percentual era de 73%. O estoque de resíduos também caiu nos últimos
três anos, de 49 mil t para 37, 5 mil t uma redução de 23% no período.
A receita de venda chegou a R$ 95 milhões em 2013 (dos quais R$ 78 milhões
são relativos a resíduos e R$ 17 milhões
a inservíveis), ficando 4,3% acima do
resultado de 2012 (R$ 91,2 mi) e 27,6%
acima de 2011 (R$ 74,5 mi). Houve ainda uma queda da despesa com a cadeia
de materiais descartados e inservíveis
de 11% em 2013, contra o ano anterior,
ajustando os aumentos de escopo referente às novas operações.
www.revistaminerios.com.br

“O processo de gestão de resíduos dentro da Vale tem se mostrado uma atividade
altamente sustentável, pois, além de gerar
receita para a empresa, traz benefícios para
o meio ambiente e para a sociedade, ao alimentar diversas cadeias produtivas”, afirma Marcio Valente, gerente de Destinação
Sustentável de Resíduos da Vale.
O aumento da receita na gestão da sucata e inservíveis é consequência de programas de destinação sustentável que a
empresa vem adotando nos últimos anos.
É o caso da reciclagem de correias transportadoras de minério de ferro, tiras e
mantas, que gerou o reaproveitamento de
10 mil t do material - feito de borracha.
O projeto, desenvolvido em parceria com
uma empresa de Minas Gerais, permitiu
transformar uma despesa anual com incineração e aterro em receita obtida com
a venda da sucata. O material descartado,
que vinha se acumulando em algumas
unidades operacionais no Brasil, é transformado em forros de caminhões e de
caminhonetes, cabos de aço para currais,
lameiras de aço, cocho para animais e, até
mesmo em correias recicladas.
Outro exemplo é a transformação do

óleo de cozinha usado em restaurantes
industriais em biodiesel. O projeto vem
sendo desenvolvido em duas unidades
e 19 minas localizadas em Minas Gerais. O recolhimento do produto, feito por
uma empresa especializada, começou em
2012. No ano passado, foram destinados
16,5 mil litros do material à reciclagem,
gerando economia de custos com o coprocessamento (destruição). Depois de
beneficiado em unidades de tratamento
de Belo Horizonte, o óleo de cozinha é
vendido para usinas de biodiesel de São
Paulo e Goiás.
A Vale também conseguiu aumentar a venda de óleo lubrificante usado, proveniente
de equipamentos e máquinas. O produto
passa por um processo de rerrefino e volta ao mercado de lubrificantes. Em 2013, a
empresa comercializou 8,3 milhões de litros
de óleo no mercado de reciclagem, quase
um milhão de litros a mais que no ano anterior. Em 2013, foram vendidos mais de 60
mil t de sucata ferrosa para a indústria siderúrgica; e ainda 1,2 mil t de pneus de carros
usados, que são transformados em sola de
sapatos, tapetes de borracha e outros aplicações industriais.
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Vale obtém ganho operacional
com gestão de resíduos

S11D contrata sistemas
elétricos e de automação
A mina do futuro será equipada com sistema completo de transporte, sem uso de caminhão (truckless),
controlado por subestações inteligentes para ajudar a reduzir as emissões e os custos com combustível

Modelo de transportador da ABB, que fará
parte do sistema truckless de S11D
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sustentável do futuro na Amazônia. O
S11D se coloca à frente da indústria em
20 ou 30 anos. Para conseguir isso, a
ABB desenvolveu soluções altamente
personalizadas e com capacidade de implementar com êxito e em uma grande
escala. Estou orgulhoso de que a estreita
relação entre a ABB e a Vale, ao longo de
mais de 10 anos, resultou neste projeto
pioneiro, que estabelece um novo padrão de produtividade, sustentabilidade
e segurança,” disse Veli-Matti Reinikkala, responsável global pela divisão de
Automação de Processos da ABB. “Neste projeto, a colaboração entre divisões
está permitindo uma sólida integração
de automação e energia, um importante
diferencial para a ABB”, acrescenta.
O primeiro contrato da ABB para o S11D,
anunciado em setembro de 2012, compreendeu a instalação e comissionamento
com êxito da subestação de transmissão
primária; a primeira deste tipo implantada
no Brasil. Agora, nesta próxima fase, foi

contratada a ABB para estender o sistema de eletrificação às escavadeiras, empilhadeiras, recuperadoras e sistema de
correias transportadoras na própria mina.
O transporte truckless (sem caminhões)
usará correias transportadoras para movimentar o minério na mina, com baixas
emissões de carbono, redução nos custos operacionais e com maior segurança,
quando comparado ao sistema tradicional
que utiliza caminhões. Esta é a primeira vez
que tal solução terá sido utilizada em larga
escala em uma mina de minério de ferro.
Se a mina de S11D tivesse que ser operada por meios de sistemas convencionais, seria necessário cerca de 100 caminhões fora de estrada, que consomem
77% de diesel a mais por ano. A produção de minério de ferro esperada para o
Projeto S11D é de 90 milhões t anuais.
A Vale é o maior produtor de minério de
ferro do mundo e o Brasil está classificado em terceiro no ranking mundial de
países produtores.
Foto: ABB

Investimento

A

ABB fechou contrato de US$ 103
milhões com a Vale para instalar
sistemas elétricos e de automação no projeto S11D, em Carajás. Este
pedido dá continuidade ao contrato anterior de US$ 140 milhões, firmado com a
ABB para fornecimento da primeira fase
do projeto S11D, que inclui a instalação
de equipamentos elétricos e de automação para a usina que processa o material
extraído da mina, separando o minério
de ferro das impurezas. Com este pedido, a ABB irá fornecer uma subestação
de alimentação de 230 kV para conectar a mina à rede elétrica, bem como 42
subestações secundárias. Estas serão
fabricadas em eletrocentros, cabines
pré-fabricadas em estruturas metálicas,
modulares e projetadas para abrigar uma
variedade de equipamentos elétricos e
de automação. A empresa também irá
fornecer motores para acionar a correia
transportadora da mina.
“A Vale está desenvolvendo uma mina

Vale divulga
balanço
dos seus
investimentos

N

o segundo trimestre, os investimentos da Vale foram
de US$ 2,469 bilhões, dos quais US$ 1,563 bilhão
em execução de projetos e US$ 906 milhões em
manutenção. Dos US$ 1,563 bilhão investidos de maio a
julho, os minerais ferrosos representaram 53% dos aportes
e, somados, metais básicos e carvão representaram 40% do
total. No semestre, os investimentos da companhia totalizaram US$ 5,056 bilhões, compostos de US$ 3,398 bilhões
em execução de projetos e US$ 1,658 bilhão em manutenção
Neste cenário, o projeto S11D, localizado em Canaã dos
Carajás (PA) e com start-up previsto para 2016, alcançou
32% de avanço físico no final de junho. De maio a junho, a
mineradora iniciou a montagem das bases pré-moldadas do
transportador de correias de longa distância (de 9 km de extensão), executou a primeira detonação na mina e concluiu
a moagem e o peneiramento secundário para as fundações
da planta.
A maior parte dos investimentos com o projeto Itabiritos
no segundo trimestre foi dedicada ao projeto Vargem Grande Itabiritos (MG), alcançando US$ 108 milhões. O empreendimento iniciou o comissionamento do transportador de
correias de longa distância e concluiu o comissionamento
da britagem primária.
Investimentos para os projetos de Cauê Itabiritos e Conceição Itabiritos II, também em Minas Gerais, somaram US$
73 milhões e US$ 66 milhões, respectivamente. De acordo
com a empresa, Conceição Itabiritos II alcançará a conclusão mecânica este ano.
O segmento de metais básicos concluiu sua principal expansão de crescimento para os próximos anos, entregando
Salobo II dentro do prazo, com investimentos totais de US$
1,220 bilhão até o momento.
A expansão aumentará a capacidade de produção de cobre
de Salobo em 100%, passando de 100.000 tpa para 200.000
tpa, através da construção de uma nova linha de britagem
primária, do aumento da capacidade do
transportador de correias de 12 Mtpa para 24 Mtpa de minério, da instalação de duas prensas de rolos, dois novos
moinhos de bolas e nova área de flotação e filtragem.
A conclusão do Salobo II, no segundo trimestre, finaliza a
fase de investimentos nas operações de cobre, com os projetos de Salobo entrando em operação dentro do prazo e abaixo
do orçamento. O total de investimentos foi de US$ 3,727 bilhões, dentro de um orçamento de US$ 4,214 bilhões.
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Ermírio de Moraes, um dos
principais empreendedores
industriais

A John Deere Construção inaugura em setembro, na cidade de Parauapebas, sua primeira loja no Pará, sob a bandeira
da Deltamaq, distribuidor dos produtos da marca na região. O
espaço oferecerá todo o portfólio de produtos premium da empresa no segmento de construção, que inclui pás-carregadeiras,
retroescavadeiras, escavadeiras, motoniveladoras e tratores de
esteira. Ainda em setembro, a Deltamaq vai apresentar a linha
de equipamentos de construção da companhia na sua loja de
Ananindeua (PA). As apresentações irão apoiar a expansão do
mercado de construção no Pará e na região Norte.
De acordo com Roberto Marques, líder da divisão de C&F
(Construção e Florestal) da John Deere no Brasil, o Pará é um
Estado estratégico para o segmento de construção da empresa.
“O Estado tem um papel importante na mineração brasileira, hospedando algumas das maiores jazidas de ferro do País. A chegada das lojas de construção da John Deere ajuda a desenvolver
cada vez mais este setor no Estado, proporcionando geração de
empregos e o crescimento da economia”, conta.
Ainda de acordo com o executivo, outros segmentos importantes
para a economia do Pará serão beneficiados com as novas lojas.
“Nos últimos anos o Pará vem recebendo diversos investimentos,
como a duplicação e construção de rodovias e ferrovias e a implantação de hidrelétricas, obras que utilizam maciçamente máquinas de
construção. Dessa maneira, a chegada de duas lojas ao Estado objetiva auxiliar na melhoria da infraestrutura local”, ressalta Marques.
O segmento de Construção vem se tornando estratégico no modelo de negócios da John Deere Brasil. Em fevereiro deste ano,
a empresa inaugurou duas fábricas de equipamentos de construção em Indaiatuba (SP), uma delas em parceria com a Hitachi,
com investimentos de US$ 180 milhões.
A empresa também mantém no Brasil um centro de distribuição
de peças e uma rede de distribuição para agilizar o atendimento
ao cliente. “A nacionalização dos produtos viabiliza o financiamento via Finame/PSI, o que facilita o acesso ao nosso portfólio.
Além disso, os clientes podem contar com o Banco John Deere
para adquirir máquinas, tornando viável o acesso às mais modernas tecnologias”, finaliza Marques.
Em 2014, a John Deere Construção já inaugurou três lojas,
duas no Nordeste (Bayeux/PB e Fortaleza/CE) e uma no Sul (Biguaçu/SC). No ano passado, a empresa já havia inaugurado lojas
e oficinas em Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Barueri/SP, Recife/
PE, Petrolina/PE, Belo Horizonte/MG. Cinco distribuidores são
responsáveis pelo segmento de construção na John Deere no
Brasil. Somados, eles atingem a todos os Estados brasileiros.

Fonte: Grupo Votorantim

Antônio Ermírio de Moraes, um dos mais
bem sucedidos empresários do País, faleceu
em São Paulo (SP) no dia 24 de agosto, aos
86 anos. O empresário era o presidente de
honra do Grupo Votorantim criado em 1918
por seu pai por meio da aquisição de uma
fábrica de tecidos na cidade paulista de Votorantim.
Com forte atuação no ramo de mineração,
com negócios nos setores de cimento, extração de alumínio, metalurgia, siderurgia,
entre outros, Doutor Ermírio, como era comumente chamado, foi o responsável pelo
crescimento e consolidação do Grupo, que
comandou por quatro décadas.
Antônio Ermírio
de Moraes
Formado em Engenharia Metalúrgica pela
H 04/06/1928
Colorado School of Mines (EUA), Antônio
? 24/08/2014
Ermírio de Moraes começou a sua carreira
na empresa do pai em 1949 e, em 1955 criou a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA).
O executivo também se dedicou às atividades literária e artística, tendo lançado três peças de teatro e diversos livros, ganhando uma cadeira na Academia Paulista de Letras. Na política, em
1986, candidatou-se ao cargo de governador de São Paulo.
Na área social, Dr. Ermírio presidiu a diretoria-administrativa do
Hospital Beneficência Portuguesa, que entre seus serviços presta
atendimento a pessoas de baixa renda. Foi também, ao longo
de sua vida, um dos mais proeminentes líderes empresariais
brasileiros, presente no debate público sobre os rumos do
Brasil, em entrevistas, livros e artigos, sempre emitindo opiniões
contundentes sobre temas econômicos e políticos. Em 1978,
assinou, com outros sete empresários, o “Documento dos Oito”,
manifesto que pedia a volta da democracia e mudanças na política econômica.
Antônio Ermírio de Moraes casou-se com Maria Regina Costa
de Moraes, com quem teve nove filhos. Por motivos de saúde,
afastou-se da gestão do Grupo Votorantim em 2008. Atualmente,
o conglomerado conta com mais de 43 mil funcionários e uma
receita líquida de mais de R$ 31 bilhões

Metso fecha parceria com
Universidade de Queensland

John Deere inaugura em setembro
primeira unidade no Pará

Foto: John Deere
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John Deere inaugura
primeira loja no Pará
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A Metso e a Universidade de Queensland (Austrália) fecharam
um acordo para o desenvolvimento de novas tecnologias de processamento mineral, com foco na eficiência energética, alta produtividade e baixo consumo de água. Os trabalhos de pesquisa
e testes serão realizados com mineradoras chilenas e tem como
objetivo a construção de um concentrador de minerais de última
geração. O projeto, com cincos anos de duração, engloba quatro
frentes de pesquisa: moagem primária, moinho de bolas, classificação e flotação de partículas.

Largo Resources renomeia
projeto Vanádio Maracás

Fonte: Largo Resources

A canadense Largo Resources anunciou que o Projeto
Vanádio Maracás, localizado em Maracás (BA), passará a
se chamar Maracás Menchen Mine, em homenagem à Kurt
Menchen, presidente das operações brasileiras da empresa.
Menchen, formado em Engenharia de Minas, possui experiência de mais de 30 anos em gestão de projetos de mineração no Brasil. O executivo ingressou na companhia em 2006
e foi responsável pelo desenvolvimento do projeto desde
a aquisição inicial, até a produção, incluindo estudos técnicos, licenciamento, financiamento, construção e relações
governamentais e com a comunidade.
A fase de processamento do projeto será chamada de “Fa-

cility Ford”, em referência à Les Ford, vice-presidente sênior
e diretor-técnico da Largo no Brasil. O depósito de Gulcari
será renomeado para depósito Campbell, em reconhecimento ao vice-presidente de exploração da companhia, Andy
Campbell.
A empresa concluiu a primeira produção de pentóxido de
vanádio no projeto Vanádio de Maracás, na Bahia. De acordo com a empresa, o minério foi testado em laboratório e
atende todas as especificações exigidas nos acordos de pré-venda firmados com a Glencore Xstrata.
A mineradora espera que a produção atinja a média de
9.600 t de pentóxido de vanádio por ano nos próximos 12
meses. Uma segunda fase de expansão almeja aumentar
esse volume para 14.400 t anuais nos próximos três anos. A
empresa tem um contrato de seis anos para vender 100% de
sua produção para a Glencore.

Andy Campbell, vice-presidente de exploração; Les Ford, vice-presidente sênior e
diretor-técnico; e Kurt Menchen, presidente das operações brasileiras da empresa

Fonte: CETEM

“Tecnologia de Rochas OrnamentaisPesquisa, Lavra e Beneficiamento” é a
nova contribuição editorial do Centro
de Tecnologia Mineral (Cetem/MCTI)
dirigida ao setor mineral brasileiro.
O livro do Cetem, em parceria com a
Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação (SGM/MME), destaca,
em 11 capítulos, o uso sustentável das
rochas ornamentais; granitos e mármores, apresenta o estado da arte da tecnologia aplicável ao segmento e identifica soluções inovadoras para capacitar
o desempenho técnico, econômico e
socioambiental do setor.
“Tecnologia de Rochas
A atividade de rochas no País moOrnamentais- Pesquisa,
vimenta anualmente US$ 1 bilhão,
Lavra e Beneficiamento”
produz 9 milhões t/ano e é responsável por 120 mil empregos diretos e 360 mil indiretos. A
cadeia produtiva do setor é composta por 10 mil empresas,
na sua maioria de porte pequeno e médio. A publicação, editada pelos pesquisadores Francisco Holanda, Hélio Azevedo
e Núria Castro, segue a orientação institucional do centro de
promover o conhecimento e o desenvolvimento tecnológico
dos recursos minerais brasileiros.

Caterpillar atinge marca de
75 mil unidades produzidas
de motoscrapers
Fonte: Caterpillar

Livro do Cetem
aborda tecnologia
para rochas ornamentais

www.revistaminerios.com.br

Motoscrapper de rodas Caterpillar

Funcionários da Caterpillar comemoram a marca de 75 mil
unidades produzidas do motoscraper de rodas (wheel tractor-scrapers), alcançada na fábrica de Decatur, em Illinois (EUA).
A máquina, equipada com um motor gêmeo de 627k e caçamba
aberta, foi desenvolvido para movimentar grandes volumes de
material de forma rápida, econômica e com eficiência no consumo de combustível.
Segundo Tom Bluth, vice-presidente para produtos de mineração da Caterpillar, desde a última recessão, as vendas do
“trator raspador” foram se recuperando gradualmente na América do Norte. Bluth prevê um crescimento ainda maior com a
nova série K dessas máquinas e um aumento da demanda por
parte do setor de construção civil na América Latina.
Os motoscrapers foram uma das três famílias de produtos,
juntamente com tratores de esteiras e motoniveladoras, sobre
a qual a Caterpillar construiu seu negócio depois da Segunda
Guerra Mundial.
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Nova técnica de reabilitação
ambiental gera economia

Com o objetivo de centralizar a
administração e possibilitar tomadas de decisões mais assertivas, o
Grupo Calpar realizou um upgrade
para a versão mais recente do ERP,
software de gestão da Totvs. O projeto foi iniciado em fevereiro do ano
Paulo Bertolini,
passado e a previsão de conclusão é
diretor da Calpar
até o início de 2015.
De acordo com Paulo Bertolini, diretor da Calpar, a nova versão
da solução, o Totvs 11, é mais dinâmica e conta com melhorias
frequentes. “Por ser um produto em constante atualização, utilizaremos sempre a versão mais recente do software, o que nos
ajudará a atuar em conformidade com as legislações do segmento”, destaca Bertolini.
O diretor afirma ainda que a ferramenta permite uma melhor
compreensão e análise sobre cada setor da empresa. “Com a
centralização das informações em um único sistema, é possível
acompanhar, nos mínimos detalhes, o andamento da companhia”, explica o executivo”, conclui Bertolini.
As empresas do Grupo, que atuam nos setores de mineração,
agroindústria, metal mecânica e agricultura, utilizam o ERP da
Totvs e as ferramentas de gestão ambiental, gestão agrícola
(PIMS) e o Totvs Colaboração. Aproximadamente 150 colaboradores são usuários frequentes do sistema. Além da atuação em
território nacional, com capacidade instalada de 1,8 milhão de
toneladas por ano de produtos para o agronegócio, a companhia
atende países da América Latina, com capacidade de escoamento
diário de 14 mil toneladas de produtos.

A Alcoa, maior produtora de alumínio do mundo, conseguiu reduzir em cerca de 20% os seus custos de plantio para áreas em
processo de reabilitação, realizado após a mineração de bauxita.
O projeto, em fase experimental na unidade da empresa em Poços
de Caldas (MG), utiliza um hidrogel, polímero de alta desempenho que proporciona uma maior retenção de água e nutrientes pela
planta. Além dos ganhos com menor uso de adubos e água, as
mudas podem ser plantadas durante o inverno, período de baixa
incidência de chuvas.
A técnica de plantio utiliza também uma lona no entorno da
muda para auxiliar na proteção contra espécies de gramíneas
exóticas. O método, bastante empregado nas culturas de café e
eucalipto, nunca havia sido testado pela indústria de mineração.
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Calpar faz upgrade
de solução Totvs

Programa visa desenvolver
cadeia de fornecedores em Goiás
Como parte do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, iniciativa da Anglo American, AngloGold Ashanti, Votorantim Metais e IEL Goiás, micro e pequenas empresas, fornecedoras de produtos e serviços às indústrias de Uruaçu, Crixás,
Niquelândia, Barro Alto e Goianésia, áreas de influência das
mineradoras, participaram das reuniões de diagnóstico no em
julho. Nos encontros, os participantes apontaram os setores
de gestão que necessitam de capacitação para melhor atender
ao setor de mineração, além de indicarem os treinamentos e
cursos que podem alavancar seus negócios.
Em geral, o diagnóstico mostra que as maiores lacunas de gestão das fornecedoras nos cinco municípios concentram-se nas
áreas de planejamento estratégico, financeiro, gestão de pessoas,
saúde e segurança no trabalho e, regularidade em processos.
Com esta apresentação, as mineradoras e o IEL iniciarão, a
partir de setembro, a preparação da cadeia de fornecimento,
que tem a parceria da prefeitura local, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária (Aciau) e do Sebrae que
entra como executor das atividades iniciais de capacitação
das fornecedoras.
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Estudo mostra aumento do
consumo de minérios nos EUA
A Minerals Education Coalition (MEC), entidade pertencente à
Society for Mining, Metallurgy & Exploration (Sociedade de Mineração, Metalurgia e Exploração), dos EUA, apresentou o seu gráfico anual sobre o consumo médio per capita de minérios e combustíveis energéticos, no qual traz um aumento de 24 mil libras, cerca
de 11 t, na utilização desses elementos durante o ciclo de vida de
cada americano em relação aos números do ano anterior.
O estudo, baseado em análises de especialistas do setor, enfatiza a dependência de cada americano em relação aos insumos
gerados pela indústria de mineração. Com a expectativa de vida
nos Estados Unidos em torno de 78 anos, cada cidadão estadunidense precisará de 38.524 libras, aproximadamente 17,5 t, de recursos minerários por ano para a geração de produtos e materiais
dos quais ele precisa, como itens de construção civil, alimentos
e bebidas, remédios, eletroeletrônicos, bens duráveis, combustíveis, veículos, rodovias etc. De acordo com a MEC, durante toda
a vida, a média de consumo de minérios por cada americano é de
3 milhões de libras, aproximadament 1,3 mil t.

Rio Tinto pretende se desfazer
de mina de cobre na África
Após o cancelamento das licenças de exploração da sua mina de
cobre Panguna, localizada na ilha de Bougainville, em Papua Nova
Guiné, a Rio Tinto deve reduzir ainda mais sua carteira de projetos secundários. A companhia, que controla Panguna por meio de
uma participação de 53,8% na Bougainville Cooper Limited (BCL),
operadora da mina, anunciou que a legislação tornou o momento
oportuno para rever as opções para sua participação.
De acordo com levantamento da mineradora, para reabrir
a mina, fechada desde 1989, seria necessário uma injeção de
capital em torno de US$ 5,2 bilhões. Sendo assim, a Rio Tinto
considera que a venda do ativo é o melhor negócio, já que mantém projetos mais estratégicos de cobre na Mongólia, Indonésia,
Chile e Estados Unidos.
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