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Funcionário faz orientações em
canteiro de obras em Xangai, China

Editorial

Foto: Lucas Jackson

Trabalhadores constroem andaime
de bambu em Hong Kong, China
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O peso da China no
curto e médio prazo
mbora oficialmente o governo chinês tenha decidido fixar uma taxa
moderada de crescimento para a economia, da ordem de 7,5% ao ano
em termos do PIB, enfatizando que as reformas precisam ser priorizadas para que esta expansão seja sustentável a médio prazo, sem medidas
adicionais de estímulo como o farto crédito dos bancos estatais liberado
em 2009, tem havido desde abril passado uma série de intervenções no
mercado—algumas públicas, outras discretas. O primeiro pacote foi de
incentivos fiscais para pequenos negócios, junto com novos investimentos
em ferrovias e habitação pública.
A seguir, o governo anunciou mais recursos para ferrovias, num total de
US$ 128 bilhões, e projetos ambiciosos para gestão de recursos hídricos—
um problema secular na China. Baixou ainda diretrizes para os governos
locais intensificarem os seus programas de investimento. O Banco Central,
que faz um ano que não intervém no mercado financeiro, liberou um total de
US$ 100 bilhões para ser emprestado a municipalidades pobres, através do
Banco de Desenvolvimento da China. Outra medida foi reduzir as reservas
legais dos bancos que dedicassem uma percentagem expressiva dos seus
empréstimos aos pequenos negócios e à agricultura.
Números oficiais divulgados em agosto passado mostraram queda generalizada em investimentos, vendas no varejo e contratação de crédito. A produção
industrial cresceu a uma taxa inferior ao final de 2008, em plena crise global.
As vendas de imóveis continuam caindo e já indicam queda de 8% este ano.
Embora o governo tenha recorrido a medidas similares de estímulo nos dois
anos passados, o remédio tem se mostrado inócuo em 2014.
O que está travando a economia chinesa é o setor imobiliário, que responde por 15% do PIB. Estoques de imóveis prontos vazios já podem ter
chegado a 65% dos ativos das empresas imobiliárias listadas em bolsa, um
nível jamais alcançado. Essa crise está chegando a cidades grandes, como
Xangai. Uma habitação standard valia 12 vezes a renda média de uma família chinesa em 2010—esse índice caiu para 9 este ano.
Mesmo sem ter anunciado uma guinada na sua política de estímulos discretos à economia, o Banco Central chinês injetou recentemente US$ 80
bilhões no mercado através de empréstimos a grandes bancos – uma prática
usual quando se aproximam os dois grandes feriados no país que duram
uma semana, a primeira no início de outubro. Esse montante é várias vezes
superior ao efetuado em anos passados—e comprova que o Banco Central
tem poder de fogo.
Mesmo que a China não saia dos 7,5% este ano em expansão do PIB, no
longo prazo ela continuará sendo a locomotiva da economia global. Para
efeito de comparação, pode-se citar a taxa de urbanização no país que ainda
não alcançou 50%, e o número de automóveis por mil habitantes continua
sendo um dos menores do mundo. Há uma demanda enorme reprimida.
A urbanização da Índia está por perto de 20%; na África, mal começou. Ela
é ainda a grande força motora do progresso humano, que se concentra no
entorno das cidades. A densidade demográfica cria pressões enormes sobre
a infraestrutura, o que obriga os governantes a investir em obras. E estas
demandam agregados, cimento, aço, cobre, máquinas, etc. A carência de
infraestrutura pode até destruir velhas tecnologias, como as linhas telefônicas terrestres na África, que nem sequer chegaram a ser instaladas e foram
simplesmente substituídas pelo celular. Não existem agências bancárias por
perto? Os pagamentos passam a ser feitos por celular. E este complexo aparelho de bolso, de aparência simples, demanda centenas de materiais de origem
metálica e não metálica—todos produzidos pela Mineração.

A

s campeãs da mineração brasileira em 2014 – a CBMM, segundo a Revista Valor 1000, e a Samarco,
pela Exame Melhores E Maiores – , nas pessoas dos seus respectivos Presidentes, Tadeu Carneiro, da
CBMM, e Ricardo Vescovi , da Samarco, em suas respectivas entrevistas publicadas nas revistas acima
citadas, permitem-nos destacar uma visão comum a ambas: fé no futuro.
Assim, Tadeu – após lembrar que “o mercado de venda de nióbio foi desenvolvido do zero pela CBMM ao
longo de meio século” e que o nióbio é utilizado “na fabricação do aço para deixá-lo mais maleável e leve e
está presente hoje em uma variedade de produtos, de carros a lâminas de barbear, de turbinas de avião e telas
de LCD” –, assinala que a CBMM “mantém uma equipe de mais de cem técnicos em vários países trabalhando
para conquistar mais clientes – principalmente na China, país que se tornou um dos maiores consumidores
de nióbio do mundo”.
E enfatiza sua fé no futuro: “A CBMM tem grande expectativa em relação aos grandes projetos que estão
sendo realizados na Ásia e na Europa, sobretudo os gasodutos que ligarão a Rússia à China, as novas ligações
entre Rússia e Europa que não passem pelo território da Ucrânia e outras duas linhas do gasoduto oeste-leste,
que traz o combustível da Ásia Central para o Leste da China”.
Por sua vez, Ricardo, após lembrar que “desde 2010 a Samarco tem um grande problema, mas um daqueles
bons de ter: opera no limite de sua capacidade instalada”, esclarece que a pelota de minério de ferro da Empresa é um “material valorizado pelas siderúrgicas por aumentar a produtividade dos altos-fornos, ou seja, da
fabricação de aço, e tem um mercado cativo no exterior”.
Quanto à meta da companhia, informa que a mesma é “elevar o faturamento para 4,2 bilhões de dólares já em
2014. Para manter os lucros num patamar alto, a Empresa mantém o foco em projetos que buscam a excelência
operacional. Atualmente, a Samarco tem cerca de 1000 funcionários envolvidos em programas de redução de
custos e de ampliação de eficiência”.
Como podemos ver, também, esta meta tem como alicerce, sem sombra de dúvida uma clara fé no futuro, fé
no futuro esta que também pode ser constatada pela recente concretização, pela Empresa, do investimento em
mais uma Usina de Pelotização, a 4ª, no total de 6,4 bilhões de reais, Usina essa que já está em produção e
com sua atividade plena prevista para 2015.
E o nosso Brasil está precisando muito desta fé no futuro, fonte de energia que nos propiciará construir um
país melhor para nossos filhos e netos: como bem sabemos que não conseguiremos concretizar esta meta sem
os produtos da Mineração, minha visão é que necessitamos novas abordagens para “Comunicar Mineração”
às novas gerações, como aquelas de João Furtado e Eduardo Urias em seu livro “Recursos Naturais e Desenvolvimento: Estudos sobre o potencial dinamizador da Mineração na economia brasileira”(Editora dos Autores/
IBRAM), cuja leitura recomendamos, que contém visões bastante interessantes, tais como “Os recursos naturais têm tanto ou mais potencial para gerar agregação de valor do que a indústria de manufatura”.
Nossos parabéns, pois, ao Tadeu e ao Ricardo – que aqui, novamente, cumprimentamos pelas belas vitórias
da CBMM e da Samarco –, os quais nos mostram que vale a pena ter fé no futuro, fé no futuro esta particularmente importante para todos nós no mundo de hoje.

*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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As campeãs
da mineração
brasileira: fé no futuro

Indústria cimenteira investe em
expansão em diversos Estados
Brasil é o quarto produtor do mercado global, mas o baixo consumo per capita tem potencial para crescer

Nova unidade da Apodi, em Sergipe,
receberá investimento de R$ 1 bilhão
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milhões e, em 2012, com 68 milhões. A
expectativa é de que até 2016 o consumo
chegue a 75 milhões t e, até 2020, 85 milhões t.
O parque industrial cimenteiro do Brasil
é formado por cerca de 12 grupos, onde
se destacam: Votorantim, João Santos,
Cimpor, Holcim, Camargo Corrêa, Lafarge,
Ciplan, Itambé etc.
Este ano, o consumo de cimento no País
deve aumentar 1,4%, 1% a menos dos
2,4% registrados em 2013, quando a atividade da construção civil, sobretudo, no
setor de imóveis residenciais, foi mais
intensa. Recentemente, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
proibiu o Sindicato Nacional da Indústria
do Cimento (SNIC) de publicar seus balanços mensais devido à uma condenação
por prática de cartel. O SNIC vai recorrer
da decisão.

Apodi terá nova unidade
no Nordeste

Visando aumentar a sua participação no
mercado do Nordeste, a Apodi irá investir
R$ 1 bilhão para a construção de uma nova
fábrica em Sergipe, com previsão de entrar em operação em 2016. A empresa, que

ainda vai definir o município que abrigará
a planta, espera crescer de 8% para 20%
de participação no mercado de cimento,
aumentando em 30% a sua produção.
“A nova unidade operacional integrará
o share de ocupação da marca na região.
O cimento é um produto que os custos
logísticos oneram muito os preços finais.
Uma nova posição nos ajudará a marcar
presença com custos compatíveis com o
mercado”, afirmou Ricardo Hatsuo Nishioka, diretor da Apodi em entrevista à Revista
Minérios & Minerales.
Para a nova planta, a companhia irá encomendar diversas máquinas e equipamentos típicos do setor, como frota de caminhões, britador de calcário, sistema de
homogeneização, moinho de farinha, forno
de clinquer, moinhos de cimento, ensacadeiras, paletizadoras, entre outros.
“Com a aquisição de um maquinário
moderno, com consumos menores, buscamos uma melhor eficiência elétrica e
térmica, que implica em 70% do custo de
produção do cimento. A empresa tem cotado com fornecedores de ponta em quesitos
tecnológicos e de qualidade, mas ainda
não definimos o fornecedor principal”, ressalta Nishioka.
Foto: Apodi/Divulgação

Cimento

C

omponente básico do concreto,
que é o material mais consumido
no planeta depois da água, a produção de cimento é um dos indicadores de
desenvolvimento do país. Isto porque o insumo é utilizado intensamente pelo setor de
construção civil para a construção de estradas,
pontes, indústrias, residências, estabelecimentos comerciais, ou seja, empreendimentos que
demandam muitos materiais, mão de obra e
produtos acabados.
Neste cenário, as empresas de cimento investem no aumento de suas capacidades e puxam,
consequentemente, o consumo de insumos
de base-mineral utilizados para a sua fabricação, como calcário, argila e gipsita (gesso).
Proporcionalmente, o calcário apresenta maior participação na combinação de
substâncias exigidas para a produção de
cimento, calculando-se uma relação da ordem de 1,4 t de rochas calcíticas para cada
tonelada de cimento produzida.
Nos últimos 10 anos, a indústria brasileira de cimento dobrou de tamanho, passando da 10ª colocação em consumo no
mundo para o 4º lugar, ficando atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Em
2010, por exemplo, o mercado doméstico
consumiu 59 milhões t. Em 2011 com 64

A paranaense Companhia Vale do Ribeira (CVR) fechou uma parceria com a chinesa CITIC HIC para a construção de uma
nova fábrica de cimentos em Adrianópolis
(PR). A unidade, com aportes de R$ 518
milhões, terá uma capacidade anual de 1
milhão t. As obras, com previsão de início
para 2015, vão durar cerca de 30 meses e
devem gerar 2 mil empregos: 240 diretos e
1.800 indiretos.
Henrique Bica Zaffari, sócio diretor majoritário da CVR, que é proprietário de uma
terra com 1.000 ha em Adrianópolis, onde
também está localizada a mina de calcá-

Mina de calcário:
para cada tonelada
de cimento produzida
é necessário 1,4 t de
rochas calcíticas

rio, diz que o local da planta é estratégico
pelo fato de estar na divisa com o estado
de São Paulo, maior mercado consumidor
do País, pela disponibilidade da matéria-prima e a facilidade de escoamento da
produção.
“Em função do empreendimento, haverá o
desenvolvimento das comunidades locais
do entorno, que também irão se beneficiar
com os impactos sociais positivos gerados
pela implantação da fábrica, melhorando o
IDH da região, que é um dos mais baixos
do Estado do Paraná. Tudo isso, devido ao
aumento da geração de impostos, à melhoria da renda, do comércio e da necessidade
de mão de obra qualificada”, ressalta Zaffari.
De acordo com Luiz Henrique Wiecho-

Brasil fará
“Mapeamento Tecnológico do Cimento”
Conhecida com uma indústria de alto consumo de energia, o Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável-Iniciativa do Cimento Sustentável e a Agência Internacional de
Energia (IEA) lançaram o “Mapeamento Tecnológico do Cimento – Brasil”, que tem como
objetivo mapear atuais e potenciais tecnologias que contribuam para a redução do consumo
de energia e das emissões de gases de efeito estufa pela indústria do cimento.
O projeto, que está sendo desenvolvido junto com o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) e a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), será construído sobre
o escopo das tecnologias existentes e futuras e seu potencial tendo como horizonte o ano
de 2050.
O SNIC e a ABCP irão desenvolver trabalhos técnicos que avaliam estas tecnologias nas
áreas de: desenvolvimento tecnológico, eficiência energética, combustíveis alternativos, adições para substituir clínquer, captura, armazenamento e utilização do carbono, entre outros.
Segundo os organizadores, a iniciativa, pioneira no país, irá mostrar um retrato da atual
situação do setor e indicar caminhos a serem seguidos pela indústria para mitigar ainda mais
as emissões de gases de efeito estufa.
10 | Setembro 2014

reki, diretor comercial da CVR, a CITIC
vai fornecer os equipamentos da fábrica.
“A nossa parceira está no mercado desde
1950, possui um banco próprio e atua em
diferentes setores da indústria. Eles têm
participação de 65% no mercado chinês
de equipamentos para construção, atuando também em mineração e produção de
cimentos. É uma aliada para este novo negócio que vamos lançar para os paranaenses”, comenta Wiechoreki.

Município atrai outros projetos

Também em Adrianópolis, a cimenteira
Tupi Mineradora, do Rio de Janeiro, anun-

Em 2014, o consumo de cimento
no País deve aumentar 1,4%
Foto: Stock XCHNG Wireworks

Cimento

CVR anuncia aportes para
nova fábrica no Paraná

Foto: Grupo Vitti

A nova unidade terá capacidade de produzir 5.000 t de cimento por dia e vai operar com todas as fases de produção, da
mineração ao empacotamento do produto
final. Segundo o diretor, a escolha de Sergipe se deve à posição estratégica, próxima
aos mercados da Bahia e Pernambuco, facilitando a logística de entrega do produto.
“Acreditamos que o País manterá o ritmo
de crescimento com fortes investimentos
na infraestrutura e área habitacional. As
perspectivas para a região do Nordeste em
2015 são otimistas, onde se percebe um
crescimento acima da média nacional”,
completa.
A empresa possui duas unidades em funcionamento no Ceará, uma para moagem
de matéria-prima importada, em Pecém, e
outra com produção completa em Quixadá.
Em calcário, a empresa tem uma produção
média anual de 1,6 milhão de toneladas.

FÁBRICAS NO BRASIL
CIPLAN
Sobradinho – DF

ITAMBÉ
Balsa Nova – PR

INTERCEMENT
João Pessoa – PB
Cabo de Santo Agostinho – PE
São Miguel dos Campos – AL
Campo Formoso – BA
Brumado – BA
Cezarina – GO
Bodoquena – MS
Santana do Paraíso – MG
Pedro Leopoldo – MG
Ijaci – MG
Apiaí – SP
Cajati – SP
Jacareí – SP
Cubatão – SP
Nova Santa Rita – RS
Candiota – RS

LAFARGE
Caaporã – PB
Candeias – BA
Cocalzinho de Goiás – GO
Montes Claros – MG
Matozinhos – MG
Arcos – MG
Santa Luzia – MG
Cantagalo – RJ
Itapeva – SP

Principal insumo na fabricação de cimento, o clínquer é resultado da calcinação da
mistura entre calcário (80% a 95%), argila
(5% a 18%) e pequenas quantidades de
importantes componentes químicos oriundos de fontes naturais como areia (silício),
bauxita (alumínio) e minério de ferro.
A companhia siderúrgica iniciou a produção
de cimento em maio de 2009 com as operações Usina Presidente Vargas, em Volta
Redonda (RJ). É nessa unidade que se localiza a operação de moagem de cimento,
com capacidade para 2,4 milhões de toneladas por ano. Já em Arcos (MG) funciona
desde maio de 2011 a planta de clínquer,
que produz 2.500 toneladas diárias do insumo e abastece 100% da moagem instalada na Usina Presidente Vargas.

ciou que irá investir R$ 915 milhões para
a construção de uma fábrica. A empresa,
que já possui três unidades, localizadas
em Volta Redonda (RJ), Carandaí (MG) e
Mogi das Cruzes (SP), terá a sua primeira
unidade na região sul. A fábrica, que deve
iniciar suas operações em 2016, terá capacidade total de produção de 1,5 milhão t de
cimento por ano.
Além da Tupi e da CVR, o grupo brasileiro Supremo, que é controlado em 50% pela
Semapa, está investindo R$ 700 milhões em
uma unidade em Adrianópolis, que deverá abrir
ainda este ano. Benefícios fiscais, oferecidos
pelo estado e município, além do local ser
estratégico geograficamente, são os principais
atrativos para os investimentos das cimenteiras
na região.

CSN investe R$ 400 milhões
em Arcos, MG

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)
está investindo cerca de R$ 400 milhões
para a implantação de uma nova fábrica
em Arcos (MG). Com a planta, que terá
capacidade de 3 milhões t por ano de
cimento e deve ficar pronta em 2016, a
empresa pretende aumentar sua atual
participação no mercado interno, que gira
em torno de 3%.
Com uma rede interligada de ferrovias
e centros de distribuição, a nova unidade
atenderá aos estados de Minas Gerais, São
Paulo e Rio de Janeiro. O clinquer, que será
processado em Arcos, terá capacidade para
produzir 6.500 toneladas por dia. Será o
maior forno de clínquer da América Latina.
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Cimento

Fonte: SNIC

JOÃO SANTOS
Manaus – AM
Capanema – PA
Itaituba – PA
Codó – MA
Fronteiras – PI
Barbalha – CE
Mossoró – RN
Goiana – PE
N. Sra. Socorro – SE
C. de Itapemirim – ES

VOTORANTIM
Porto Velho – RO
Barcarena – PA
Primavera – PA
Xambioá – TO
São Luís – MA
Sobral – CE
Pecém – CE
Poty Paulista – PE
Laranjeiras – SE
Sobradinho – DF
Goiás – GO
Nobres – MT
Cuiabá – MT
Corumbá – MS
Itaú de Minas – MG
Rio Negro – RJ
Volta Redonda – RJ
Sepetiba – RJ
Santa Helena – SP
Salto – SP
Cubatão – SP
Ribeirão Grande – SP
Rio Branco – PR
Itajaí – SC
Vidal Ramos – SC
Imbituba – SC
Esteio – RS
Pinheiro Machado – RS

OUTROS
Apodi – CE
Mizu – RN
Mizu – SE
Liz – MG
Holcim Barroso – MG
Holcim P. Leop. – MG
Tupi – MG
CSN – MG
Brennand – MG
Holcim – ES
Mizu – ES
Holcim – RJ
Tupi – RJ
CSN – RJ
Mizu – RJ
Holcim – SP
Tupi – SP
Mizu – SP
SP cim – SP
Supremo – SC

CPX anuncia investimentos
em Bela Vista, MS

A cimenteira CPX Sul-Mato-Grossense
Mineração e Participações anunciou investimentos de R$ 567,7 milhões para a construção de uma nova unidade de cimento,
argamassa e concreto, em Bela Vista (MS).
Apesar de estar distante dos grandes centros consumidores, como as capitais da
região Sudeste do País, a companhia foi
atraída pelos incentivos fiscais oferecidos
pelo governo de Mato Grosso do Sul. O
benefício concedido foi correspondente à
dois terços da futura receita da mineradora.
Com o início das obras, programados
para 2015, a empresa espera empregar
1.500 a 2.000 pessoas, além de gerar benefícios no entorno da planta.
CSN objetiva aumentar
sua participação no
mercado de cimentos

Avanços e conquistas
dos produtores de areia
em São Paulo
Por Antero Saraiva Junior, presidente do Sindareia*

Agregados

H

oje novamente nos reunimos na
Assembleia Legislativa de São
Paulo, para comemorar o Dia
Estadual da Mineração. Notamos com satisfação a presença de mineradores, autoridades do governo e pessoas ligadas à
nossa atividade.
Nas palavras do ilustre deputado João Caramez, coordenador da Frente Parlamentar
de Apoio à Mineração e autor do projeto de
lei que criou este Dia, “a instituição dessa
data, além de fazer jus a todos que atuam
na área da mineração, é uma oportunidade
para destacar, anualmente, a importância do
setor e ampliar a sua divulgação e os seus
benefícios junto à sociedade”.
Gostaríamos de acrescentar que é também
a oportunidade de destacarmos os avanços
e conquistas obtidos nos últimos anos e renovarmos energias para as muitas lutas que
estamos enfrentando e que teremos de enfrentar nos próximos tempos, para colocar
a mineração num patamar sólido, tanto perante as instituições governamentais quanto
diante da opinião pública, que muitas vezes, equivocadamente, ainda nos vê como
meros predadores dos recursos naturais,
sem atentar para a nossa contribuição ao
desenvolvimento sustentável e à produção
de bens essenciais à própria existência da
sociedade moderna.
É bom lembrar, nesta oportunidade, que
as últimas duas décadas trouxeram notáveis
conquistas para o setor mineral paulista, antes conhecido apenas pelos que nele militavam, seja como produtores ou adquirentes
diretos dos bens produzidos. Esta situação
mudou substancialmente, e hoje já somos
reconhecidos como um elo importante da
cadeia produtiva industrial, o que nos faz
sermos ouvidos nos principais fóruns da
economia nacional, e na formulação de políticas públicas.
Não foi por outra razão que a Fiesp, nesse
período, criou o Comitê da Cadeia Produtiva de Mineração, o Comin, para abrigar os
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pleitos e discussões de interesse da mineração paulista, ao lado dos mais importantes
setores industriais do Estado. E, através do
Comin, temos acesso hoje à Confederação
Nacional da Indústria (CNI), que dá sustentação política e legal aos nossos interesses
junto ao governo federal, em Brasília, coisa
inimaginável há menos de dez anos.
Neste contexto de avanços institucionais,
de extrema relevância foi a criação, nesta
Assembleia Legislativa, da Frente Parlamentar de Apoio à Mineração, que através dela,
entre várias outras intervenções positivas
junto ao governo estadual, foi criada pelo
governo Alckmin a Subsecretaria Estadual
de Mineração, junto à Secretaria de Energia,
e que tem tido participação marcante junto
aos demais órgãos governamentais, no encaminhamento das demandas legítimas do
setor mineral paulista.
Não menos relevante é a nossa participação, hoje, no respeitável Instituto Brasileiro
de Mineração, o Ibram, criado e mantido
pelas mais importantes minerações do País,
e que, ao lado da CNI, nos representa em
Brasília, nos defende em Brasília, acompanhando de perto e intervindo positivamente
na movimentação federal em tudo que diga
respeito às decisões de interesse da mineração brasileira.
Temos, sim, o que comemorar nesta
data. Este breve retrospecto mostra isto.
Porém, algumas situações ainda preocupam o nosso setor, e demandarão grandes esforços para superá-las com êxito,
pois, além das contingências de produção e mercado que fazem parte do nosso
dia a dia empresarial, dependeremos da
compreensão dos governos em atender
nossas legítimas reivindicações.
No âmbito dos municípios, uma ameaça
bastante séria emana de Prefeituras que, a
pretexto de protegerem o meio ambiente,
simplesmente inviabilizam a produção de
minerais agregados, através de leis municipais de uso e ocupação do solo, editadas na

contramão do desenvolvimento sustentável.
Já existem casos de Prefeituras que simplesmente proibiram a extração de areia
em seu território, mesmo possuindo jazidas abundantes e sendo municípios consumidores do produto para obras públicas
e privadas. Se tal tendência se alastrar – e
novos casos estão surgindo – poderemos
chegar à situação de desabastecimento do
produto nesses municípios, com as consequências previsíveis.
É preciso impedir essa esterilização de jazidas. Muito embora a preservação do meio
ambiente deva ser prioridade do poder público e da sociedade, ela haverá de ser compatibilizada com a extração mineral, através
de técnicas adequadas de recuperação, e
fiscalização dos impactos ambientais, e não
pelo impedimento, puro e simples, das atividades de extração.
Neste sentido, apelamos aos nossos
legisladores que encontrem o caminho
jurídico para, possivelmente através de
emenda constitucional, coibirem as municipalidades de assim atuarem, em prejuízo
da utilização dos bens minerais que servem à própria população.
No tocante à carga tributária das minerações, a comercialização da areia vem pleiteando do governo estadual a redução do
ICMS. A areia é considerada, por resolução
do Conama, um bem mineral de interesse
social, sendo merecedora de tratamento
tributário que venha a barateá-la para os
consumidores. Tal ponderação vem sendo,
há um bom tempo, apresentada ao governo
do Estado, sendo que, o que se pleiteia, é
a equiparação ao ICMS da pedra britada,
que tem redução na sua base de cálculo. É
incompreensível que produtos de utilização
quase idêntica sejam tributados de forma
desigual. Temos de finalizar essa luta.
Temos incessantemente pleiteado a melhoria das condições de funcionamento
das agências ambientais da Cetesb, delas
cobrando mais agilidade nos processos

de licenciamento, a padronização de procedimentos e exigências entre elas, e a
presença, em cada uma, de técnicos de mineração – geólogos e engenheiros de minas. A ausência desses profissionais, em
muitas agências, dificulta sobremaneira o
andamento dos processos, tornando-os
demorados e onerosos, o que desestimula novos investimentos no setor. É preciso
corrigir estas falhas, em benefício da racionalidade e fluidez no licenciamento de
minerações.
Aproveitamos para apelar ao sr. Secretário
do Meio Ambiente que assine e publique a
nova resolução disciplinadora do licenciamento ambiental das atividades minerárias,
elaborada no âmbito da Câmara Ambiental
de Mineração da Cetesb, e que vai revogar
as resoluções 51, de 2006, e 130, de 2010.
Esta nova Resolução vai racionalizar alguns
procedimentos. Esperamos que o Secretário
Bruno Covas agilize o quanto possível a sua
edição, pois será dado um passo importante
para a melhoria do licenciamento das minerações paulistas.
Finalmente, e já no âmbito federal, está em
www.revistaminerios.com.br

discussão no Congresso Nacional o projeto
de um novo Marco Regulatório da Mineração, que revogará o atual código de mineração, substituirá o DNPM por uma agência
nacional de mineração e criará o Conselho
Nacional de Política Mineral, entre outras
providências.
Um workshop promovido recentemente
pela Subsecretaria de Mineração do Estado
de São Paulo, com representantes de entidades e órgãos governamentais de todo
o País, anotou vários questionamentos,
dúvidas e críticas ao projeto, que foram encaminhados ao presidente e ao relator da
matéria na Câmara dos Deputados, sob a
forma de um documento denominado Carta de São Paulo.
Nossa preocupação, e que se encontra
expressa neste documento, é que as novas
regras não venham a ferir direitos adquiridos sob a égide da legislação ora em vigor;
não venham a aumentar a carga tributária do
setor, especialmente a CFEM, e que o hoje
depauperado DNPM, carente de recursos financeiros e humanos para o seu importante
papel, tenha aproveitado o seu patrimônio

técnico e a experiência de seus profissionais, na criação da nova agência.
Através da Fiesp, de nossos representantes em Brasília, especialmente o Ibram e a
CNI, e parlamentares ligados à mineração,
estamos presentes a mais esta batalha do
setor mineral brasileiro, da qual esperamos
sair vitoriosos, pois temos a razão ao nosso lado.
Conforme dissemos ao início, o Dia Estadual da Mineração é uma data a ser comemorada,, como estamos fazendo hoje, pelas
muitas conquistas que obtivemos nos últimos tempos, mas é também uma data para
renovarmos energias, para o enfrentamento
das lutas que aí estão, e outras que virão, na
certeza de que nossos propósitos, enquanto
empresários e cidadãos, serão sempre voltados para o progresso das nossas empresas aliado ao bem estar das coletividades
onde nos encontramos, e sempre afinados
com o desenvolvimento econômico e social
sustentável do nosso país.
*Discurso presidente do Sindicato das Indústrias de Extração
de Areia do Estado de São Paulo (Sindareia), Antero Saraiva
Junior, durante comemoração do dia da Mineração em São
Paulo (09 de setembro).
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Kinross utiliza espoleta eletrônica em suas
atividades de detonação em Paracatu

Desmonte

Operação dita o ritmo
da produção
O uso de softwares especialistas agiliza o planejamento dos desmontes

E

specialistas da área de mineração são unânimes em afirmar
que uma das atividades mais
importante do setor é o desmonte
de rocha. Segundo eles, a operação
dita o ritmo de produção da planta, e
consequentemente, influencia no seu
desempenho operacional. Neste cenário, para definir o melhor método
de desmonte, as mineradoras avaliam
preliminarmente as características do
depósito que envolvem o tipo de rocha, morfologia da jazida, estrutura de
lavra e até mesmo a região periférica
das operações, se há áreas urbanas,
comunidades rurais etc.
“Essa atividade (desmonte) bem
executada tem consequências vitais
no desempenho da mina. O desmonte
está diretamente relacionado com os
níveis de produção da planta”, afirma
Joselito Dásio da Silva, gerente geral de Operações de Nióbio da Anglo
American.
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No caso do desmonte com uso de
explosivos, há a necessidade de um
trabalho minucioso para calcular bem
o diâmetro dos furos, pois ele varia
dependendo da detonação desejada,
o tamanho almejado dos fragmentos,
tipo de explosivo e vibração admissível no solo.
As etapas de desmonte por explosivos
envolvem as atividades de perfuração,
carregamento e detonação, remoção
dos gases e limpeza da frente. Após o
desmonte, é feito o carregamento de
estéril-minério e o transporte do material para a unidade de processamento.

Kinross usa softwares
para simular o desmonte

Com um planejamento de mina detalhado, que envolve a otimização do
uso de máquinas e equipamentos, a
utilização de softwares de gestão e a
experiência da mão de obra, a Kinross
conseguiu aprimorar suas atividades

de perfuração e desmonte, obtendo
melhorias operacionais em sua mina
de ouro de Paracatu (MG).
Na etapa de perfuração, a empresa
implementou um programa de controle
de desgastes das brocas e hastes de
suas perfuratrizes, no qual identificou
os motivos de redução de vida útil
dessas ferramentas e as oportunidades
de melhoria. Com o desenvolvimento
e aplicação de materiais mais resistentes, como novos grades de aço,
realizado em parceria com os seus
fornecedores, a mineradora conseguiu
um aumento de 20% na longevidade
desses materiais quando comparado a
2013.
Atualmente, a empresa possui cinco
perfuratrizes, sendo uma Atlas Copco
ROC D7, utilizada para regularizações
e abertura de galerias na mina, além de
uma Bucyrus 35 HR, duas Atlas Copco
DM 50 e uma DM 45, essas últimas
com diâmetro de 6.3/4”.

sismográfico, temos expertise na utilização de instrumentos que medem a
força do movimento do solo durante
a detonação. O nosso objetivo é fazer um desmonte mantendo o foco
na sustentabilidade e com atenção
aos efeitos que possam ser sentidos
no entorno”, destaca o engenheiro.
Nas detonações, realizadas todos os
dias úteis, a mineradora utiliza espoleta eletrônica, uma das tecnologia mais
avançadas do mercado, que resultam
em operações com maior qualidade e
menor impacto sísmico. Além disso, a
empresa adquiriu dois softwares que
auxiliam nos projetos das detonações,
o JKSimBlast, fornecido pela australiana Soft-blast, e o Wipfrag, pertencente
à canadense WipWare. As ferramentas
fazem a simulação da detonação e ajudam na obtenção da granulometria de
rocha desejada, respectivamente.
“Apesar do custo mais alto, a espoleta eletrônica permite que o processo tenha maior qualidade com menor
impacto, por isso é mais adequada às
operações localizadas próximas à comunidades”, afirma Vivas.
O explosivo utilizado pela empresa é
composto por um blend de 30% de nitrato de amônio e 70% de emulsão; a
mistura é bombeada por caminhões dedicados para essa atividade. Recentemente, a empresa aumentou e renovou
a frota desses veículos; todos possuem
menos de um ano de uso. “A aquisição
de novos caminhões aprimorou o desempenho da frota em 25% na aplica-

ção de explosivo no mesmo intervalo
de tempo”, ressalta o engenheiro.
Já o plano de fogo é feito por meio
de marcação topográfica furo a furo,
com coordenadas individuais de GPS.
Após essa etapa, os furos são executados e o plano de fogo é baseado
nos dados colhidos em campo. Essas
informações, assim como as características da rocha, restrições ambientais e operacionais, são inseridas no
software JKSimBlast, que por sua vez,
elabora a malha do plano de fogo e a
simulação do desmonte. A malha aplicada é de 4,5 x 5,2 m, com variações
dependendo da dureza da rocha. A
granulometria de entrada no primeiro
britador é de 350 mm.
“O software gera um desenho no qual
fazemos as temporizações para um
melhor resultado. Esses controles asseguram a qualidade do nosso processo, gerando maior previsibilidade no
final, ou seja, fazemos uma detonação
mais segura e com sustentabilidade”,
completa Vivas.

Embu adota
terceirização parcial

Visando a aumentar a vida útil dos
seus equipamentos de perfuração, a
Embu, uma das principais produtoras
de brita e areia do país, instaurou um
programa de otimização do uso de suas
ferramentas de desgaste, que englobam
avaliações, testes e acompanhamento
da vida útil, sobretudo, as hastes e brocas das perfuratrizes. A cada metragem

Embu instaurou um programa de otimização dos
seus equipamentos de perfuração

Foto: Embu/Divulgação

Desmonte

Nas atividades de detonação, a companhia conta com o apoio da Maxam,
empresa responsável pelo fornecimento de explosivos e a execução
do desmonte na mina. Em paralelo, a
mineradora faz inspeções de qualidade (em tempo real e com a utilização
de tablets) nas praças de perfuração,
fiscaliza em tempo integral a aplicação
dos explosivos e simula todas as detonações antecipadamente por meio de
software.
De acordo com o engenheiro Márcio
Rodrigo Almeida Vivas, chefe do Departamento de Perfuração e Desmonte
da Kinross, a prioridade no que tange
ao desmonte está relacionada à máxima fragmentação da rocha, que visa a
reduzir o consumo de energia na etapa
de moagem do minério. “Uma melhor
fragmentação auxilia também no ganho de produtividade para as carregadeiras e escavadeiras shovel, melhorando as condições de carregamento e
eliminando possíveis danos aos equipamentos e gastos com manutenção”,
afirma Vivas.
Recentemente, a companhia encomendou um estudo para identificar a
velocidade das vibrações das partículas das rochas detonadas. O resultado foi de 5 mm/s, ficando abaixo do
índice limite de 15 mm/s estipulado
pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Segundo Vivas, em
2014, a média praticada ficou abaixo
de 2 mm/s.
“A empresa é referência em controle
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pré-estabelecida, são realizados serviços detalhados de afiação, lubrificação
e limpeza, o que alonga a vida útil e
melhora os resultados.
“O reconhecimento, por parte das
gerências de produção das unidades
da Embu, que esses componentes fazem por merecer atenção especial, não
constituindo uma rotina qualquer do
processo de produção, transformam
o planejamento, a preparação, execução e monitoramento da operação em
etapas nas quais a melhoria constante e inovações cabíveis são buscadas

ininterruptamente”, afirma Daniel Debiazzi, engenheiro de minas da Embu.
A perfuração é feita com máquinas
hidráulicas, fabricadas pela Atlas
Copco e Sandvik, e nas operações de
desmonte com explosivos são utilizados caminhões de bombeamento de
emulsão, pertencentes aos fabricantes
contratados, como a Orica, principal
fornecedora da empresa. “A excelência dessa operação permite trazer um
resultado final adequado em fragmentação, lançamento, forma das pilhas e,
sobretudo, de segurança, beneficiando

Controle de vibrações e como
otimizar a fragmentação
Foto: Orica

As operações mineiras estão enfrentando
situações cada vez mais desafiadoras, que
podem impactar diretamente suas atividades.
Dentre os desafios, podem-se citar: atividades
de lavra se aproximando cada vez mais das
comunidades e a necessidade de se perfurar
e desmontar rochas cada vez mais resistentes.
Segundo a Orica, o presente estudo foi conduzido de modo a se encontrar soluções que
amenizem os efeitos indesejados do desmonte
de rocha com explosivos, como, por exemplo, as vibrações. Além disso, muitas vezes, a
Nova emulsão explosiva da Orica
permite uso tanto em furos secos
qualidade dos desmontes pode ser afetada ao
como em furos com água
se trabalhar dentro dos limites permitidos de
vibração, como a fragmentação por exemplo.
Pensando nisso, a Orica desenvolveu a emulsão explosiva FlexigelTM, que é parte da família
de emulsões de densidade variável, que permite seu uso tanto em furos secos como em
furos com água. Ao ser utilizada em conjunto com a experiência da Orica, possibilita obter
reduções de vibração em áreas com restrições, além de manter e/ou melhorar os índices de
fragmentação.
Para verificar a eficiência do produto, foram realizados testes em uma mineração de ferro
com operações próxima à comunidade, onde metade da malha foi carregada com a emulsão
FlexigelTM e a outra com a emulsão tradicional Fortis AdvantageTM, que já era usada nos
desmontes da mina. As duas metades foram iniciadas com uma diferença de retardo de 2
segundos para que os geofones utilizados pudessem registrar os sismogramas de cada produto, sem que estes se intercalassem.
Todos os testes registraram uma considerável redução na vibração ao se usar o FlexigelTM,
chegando a 54%. Em relação às frequências, estas se mantiveram constantes, em torno de
10Hz. Sendo assim, comparou-se a percentagem de redução da vibração em relação à distância mínima escalar, concluindo-se que quanto maior a distância maior a redução da vibração.
As análises de fragmentação revelaram também uma grande diminuição na granulometria,
resultando assim, numa maior produtividade das etapas posteriores. Os ganhos relacionados
a uma melhor fragmentação podem ser exemplificados com alguns dados da indústria, onde
pequenos incrementos da capacidade de beneficiamento de uma planta, com produção de
22 milhões t/ano, devido a uma melhor fragmentação no desmonte, podem chegar a mais de
US$ 2 milhões/ano. Os ganhos em redução de blocos, fogo secundário, carga e transporte,
devido a um desmonte mais eficiente, podem alcançar mais de US$ 13 milhões/ano.
Os testes mostraram que a simples troca de explosivo gerou bons resultados quanto ao
controle de vibrações, que é essencial para o bom relacionamento com a comunidade. Ao
mesmo tempo, a redução na fragmentação proporcionou benefício expressivo nas etapas
posteriores ao desmonte, gerando ganhos expressivos.
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Mina de nióbio da Anglo American irá dobrar o
volume de rochas desmontadas em 2015
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A Embu possui quatro unidades produtivas, com capacidade instalada de
7,6 milhões t por ano de pedra britada
e subprodutos, sendo 7 milhões t por
ano nas três unidades de São Paulo
e 600 mil t anuais na unidade de Vila
Velha (ES). Já a produção em 2012
e em 2013, das unidades paulistas
da empresa, somaram cerca de 6,6
milhões t e 6,9 milhões t, respectivamente.

Anglo American dobra a
produção em Boa Vista

A Anglo American irá intensificar o
uso de explosivos para realizar o desmonte de rochas e aumentar a sua produção de nióbio na mina a céu aberto
Boa Vista, localizada em Catalão (GO).
A previsão da empresa é ampliar o volume de rochas desmontadas (minério
e estéril) de 1,5 milhão de t este ano
para 3,5 milhões t em 2015.
Nesta nova etapa, os trabalhos de perfuração serão realizados com o apoio
de duas perfuratrizes Sandvik DX800
de 3,5”, 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.

Para um melhor desempenho de suas
atividades de desmonte, a companhia
grava todas as operações de detonação
e desmonte de rochas por meio de uma
câmera de alta precisão, que disponiliza imagens em câmera lenta, com precisão de 1 milesegundo. Granulometria
das rochas desmontadas, vazamento e
coloração dos gases, 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”, ressalta Joselito Dásio da Silva,
gerente geral de Operações de Nióbio
da Anglo American.
Além disso, a empresa conta com o
apoio de softwares, que auxiliam na
marcação de furos e na otimização
do uso de explosivos. “Por ser uma
operação relativamente nova para nós,
trocamos informações com outras unidades da companhia, como a do Chile.
Eles nos indicaram programas computacionais que nos auxiliam nessas
atividades”, ressalta Dásio.
A Orica, empresa responsável pelo
fornecimento de explosivo e os trabalhos de desmonte na mina, realiza três
detonações por semana, mas a previsão é realizar fogos diários no ano
que vem. Após a execução dos furos
na malha, de formato retangular e dimensões de 3,5 x 6,5 m, os caminhões
de bombeamento preenchem os cerca
de 100 furos com uma emulsão à base
Foto: Anglo American/Divulgação

Desmonte

as etapas subsequentes do processo
produtivo”, ressalta Debiazzi.
O engenheiro destaca que o explosivo utilizado, em sua maioria, é emulsão bombeada, podendo ser do tipo
encartuchada para furos onde existe
a necessidade de alívio de carga por
espera e/ou razão linear de carga. Para
a ligação e iniciação, são utilizadas
espoletas eletrônicas, constituídas por
retardos que são controlados e programados por computador, deixando
ilimitadas as possibilidades de temporização de malha. Já o plano de fogo é
feito por equipe técnica especializada
da própria empresa, sendo elaborado
em conjunto com as áreas de engenharia, planejamento, topografia, perfuração e desmonte.
Atualmente, a mineradora realiza uma
detonação por semana, mas este número pode variar de acordo com a demanda do mercado. Nos últimos anos,
a empresa investiu no aprimoramento
desses trabalhos com a terceirização e
a utilização de emulsões bombeadas,
assim como a eliminação de paióis.
“Essa medida (terceirização do desmonte) foi adotada parcialmente, uma
vez que a Embu se reserva a responsabilidade pelos projetos de planejamento
e execução do desmonte. A nossa principal meta é unir as novas tecnologias
disponíveis para a otimização da atividade com um custo operacional compatível com os investimentos da empresa”, completa Debiazzi.

Foto: Yamana /Divulgação

Mineração Maracá prioriza a geração
de finos e aumento da produtividade

de nitrato de amônio. As detonações seguem os rígidos planos de segurança e
sustentabilidade da companhia, sendo
que os índices de ruído da empresa,
medidos constantemente, estão abaixo dos 3 mm/s, muito aquém dos 15
mm/s estabecidos pelos orgãos reguladores.
www.revistaminerios.com.br

Yamana obtém ganhos
com Six Sigma

A Jacobina Mineração e Comércio, empresa da Yamana localizada no oeste baiano, conseguiu ampliar a vida útil de suas
ferramentas de perfuração com a metolodolgia Lean Six Sigma, conjunto de medidas que visam, sobretudo, a aprimorar

o desempenho operacional. Em parceria
com a Steroc, uma das principais fabricantes de ferramentas para perfuração de
rochas, a empresa obteve melhorias com
o aperfeicoamento na afiação de ferramentas e utilização de novos materiais.
“As atividades de perfuração e desmonte são fundamentais em nosso
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processo produtivo e qualquer atraso
ou perda impacta diretamente no plano
de produção e, por consequência, no
planejamento financeiro da empresa”,
afirma Felipe Oliveira dos Santos, engenheiro de Minas sênior da Jacobina
Mineração e Comercio (JMC).
Para obter maior precisão na execução dos furos, a empresa utiliza o
aparelho AZ-AQ, da Reflex, empresa
controlada pela australiana Imdex.
Com base em dados e informações
dos históricos de perfuração, o instrumento define a melhor forma de detonação. “Com o aparelho, eliminamos
furos e até mesmo chegamos a refaze-

-los. Além disto, é feito um trabalho
estatístico com estes dados, identificando operadores que necessitam de
treinamento e áreas onde os desvios
são mais frequentes e se devemos trabalhar com outros parâmetros de perfuração”, explica Oliveira.
A companhia possui um jumbo eletro-hidráulico Tamrock Axera D06 para
perfuração horizontal e, para perfuração vertical, a JMC dispõe de seis
perfuratrizes: quatro Solo 5-7F, uma
DL420-15C e uma DL421-15C, todas
fabricadas pela Sandvik.
Na etapa de desmonte, a empresa está
implementando uma metodologia de

Visando a aumentar sua participação
Excavatriz hidráulica
no setor de mineração, a Wolf investiu
da Wolf aprimorou as
no aumento da sua capacidade de proatividades da Pedreira
dução, com a expansão de sua fábrica em
Duro na Queda
Indaiatuba (SP). A empresa contrariou o
cenário de desaquecimento industrial e
obteve um aumento de 6% em suas vendas no primeiro semestre, que envolvem
equipamentos de perfuração pneumáticos
e hidráulicos, martelos, perfuratrizes e
carretas de perfuração.
“Apesar do atual cenário industrial nacional, conseguimos com grande responsabilidade
um crescimento expressivo, e claro, a meta é crescer ainda mais nos próximos meses”, afirma Tiago Wolf, diretor comercial da companhia.
Wolf afirma que uma das estratégias da empresa é manter um canal aberto com o setor,
visando a desenvolver novas tecnologias e equipamentos que atendam as suas necessidades. “Investimos pesado nos últimos anos com a aquisição de equipamentos de produção e
controle da qualidade de nossa fabricação. Nossa meta é produzir e fornecer ao mercado de
mineração produtos de qualidade, com alta tecnologia e baixo custo”, ressalta o executivo.
Como forma de prestar um serviço de pós-venda diferenciado, a empresa investe na capacitação dos seus funcionários, que por sua vez, prestam suporte para a operação e manutenção
das máquinas nas mineradoras. Um dos diferenciais da companhia é que seus equipamentos
são equipados com o mínimo de eletrônica embarcada, simplificando a operacionalização e
barateando os custos de manutenção.
A linha pneumática da Wolf é formada pelas perfuratrizes manuais, carretas de perfuração
sobre esteiras e jumbos de perfuração. Já a linha hidráulica refere-se às carretas de perfuração sobre esteiras do modelo Fox, nas versões Fox 12-20 e Fox12-30. Além disso, a
companhia possui sua linha de excavatrizes, que são implementos hidráulicos de perfuração
de rochas instalados em escavadeiras, como os modelos MW-350 e MW-3500.
A Pedreira Dura na Queda, localizada em Pouso Alegre (MG), é uma das muitas mineradoras
que operam equipamentos Wolf. A pedreira melhorou o desempenho das suas perfurações
com a aquisição da excavatriz hidráulica MW-3500, que foi instalada em sua escavadeira.
Atualmente, o equipamento promove uma furação de 6.600 metros lineares por mês, gerando
um desmonte de 100.000 t mês de gnaisse, o que atende as demandas dos seus principais
clientes como Lafarge, Polimix e Delft.
“Antes, trabalhávamos com perfuratrizes pneumáticas, as quais geravam um gasto muito
alto. Usávamos mais de dois conjuntos de perfuração pneumáticos, gastando o dobro em
consumo de diesel e manutenção dos compressores. Agora utilizamos apenas uma excavatriz
Wolf. É substancial a economia na perfuração e desmonte das rochas”, comemora Valcenir
Paronetti Dorta, o Tato, proprietário da pedreira.
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Wolf investe na expansão da fábrica

detonação para melhorar a qualidade
dos contornos. “Atualmente estamos
buscando alternativa de explosivos com
uma maior faixa de trabalho em termos
de densidade, de modo a acelerar os carregamentos e termos um bom arranque
associado à preservação dos contornos”,
ressalta o engenheiro.
Após a perfuração, feita em leques, a Britanite, empresa contratada, faz o preenchimento
dos furos com emulsão bombeada tipo Ibemux ‘SS’ com velocidade de detonação de
4.800m/s. Por mês, a mineradora despende
cerca de R$ 500 mil em explosivos.
A iniciação é feita com com espoleta
eletrônica Hot Shot e Smart Shot, cujo
sistema estabelece uma comunicação de
forma bidirecional codificada entre detonadores e o equipamento de disparo, proporcionando elevado grau de precisão,
com inúmeras possibilidades de programação de tempos de retardo, segurança
na aplicação, controle de ruído, vibração e
melhor eficiência de fragmentação.
Em média, a empresa realiza 12 fogos
por dia de lavra e desenvolvimento. O
plano de fogo é elaborado por meio de
módulo de ring design do Vulcan versão 9, software da chilena Maptek.
O complexo da JMC engloba cinco
minas subterrâneas de ouro, que utilizam o método de lavra sublevel stoping,
com furos de 3” e 4” e comprimento
de 15 a 35 m. No desenvolvimento da
mina, a empresa trabalha com furos
de 3,9 m e diâmetro de 2”. “As malhas
dependem da espessura dos corpos de
minério e podem variar de 1,6m x 2,3m
a 2,3m x 3,2m”, afirma Oliveira.

Maracá investe em
equipamentos de maior porte

Com o objetivo de aumentar sua produtividade, por meio de uma maior geração
de finos nos processos de desmonte, a
Mineração Maracá Indústria e Comércio,
empresa da Yamana, está investindo na
mudança do porte das suas perfuratrizes
e consequentemente, de ferramental. A
medida, que implicará na otimização das
etapas de carregamento, transporte, britagem e moagem, irá abranger a aquisição de perfuratrizes de grande porte, que
permitirão perfuração com diâmetro de
(8½”) e maiores malhas.
De acordo com o engenheiro Fábio
Resende, coordenador de Operação de
Mina da Mineração Maracá, atualmente, a prioridade é aumentar a geração

“A qualidade do desmonte impacta
significativamente nos custos e na
produtividade da unidade”, Fábio
Resende, coordenador de Operação
de Mina da Mineração Maracá

de finos com o melhor custo possível e
elevar a produtividade na planta e dos
equipamentos de mina.
“A perfuração e desmonte são as operações unitárias mais importantes na
mina e, consequentemente, para a planta
www.revistaminerios.com.br

(moagem), pois a qualidade do desmonte impacta significativamente nos custos
e produtividade das etapas seguintes
do processo. Outro ponto importante é
a maior produtividade das máquinas de
carga quando se tem uma melhor fragmentação em campo”, afirma Resende.
Atualmente, a companhia possui perfuratrizes de médio porte com diâmetros variando de 5 ½” e 6 ¾”, dependendo da malha e dureza do material.
A frota própria é composta por quatro
perfuratrizes Atlas Copco modelo ROC
L8, com diâmetro de perfuração 6 ¾”.
Para complementar a demanda de perfuração, a mineradora dispõe da máquinas da empresa Master, contratada para
perfurar com diâmetro de 5 ½” e 6 ¾”.
Para as realização dos fogos, efetuados pela Orica, em média três vezes
por semana, a mineradora usa emulsão bombeada, Fortis Extra com base
em NA, de alta energia, usada nessa
operação em furos de 5,5” e 6.3/4” de
diâmetro. Nos furos de 6.3/4”, há um
VOD médio de 5.200 m/s. Para inicia-

ção, utiliza-se uma espoleta eletrônica
chamada Ikon. “Essa espoleta, de alta
precisão e de fácil aplicação, permite
uma interação completa com o software
Shotplus, com o qual podemos desenhar o plano de fogo simulando os melhores resultados e sequências de saída
a cada detonação”, explica Resende.
A malha varia de 20 m2 a 67,5 m2 ,
de acordo com as litologias e classes
de materiais a serem desmontados (minério/estéril). O plano de fogo é feito
com base na liberação de um polígono
(área a ser desmontada) pela geologia e
planejamento de mina, o qual serve de
dado de entrada para o software Shotplus, no qual é possível fazer a locação
de cada furo por coordenadas, a forma
de carregamento e sequência de saída.
Devido às características geológicas,
os resultados de granulometrias pós-desmonte são variáveis. “No geral,
estamos com fragmentação (P80) entre
6-7” para minério e 9-15” para estéril,
medidos por meio de foto-análises pelo
software Powersive”, diz o engeneiro.
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Modernização da
infraestrutura vai impulsionar
a mineração no País
Ampliação dos investimentos de infraestrutura, que faz parte obrigatória da estratégia do novo
governo que assume em janeiro próximo, trará impacto positivo à mineração no País, cujas
exportações vêm sendo prejudicadas pela queda de preços no mercado global
Por Guilherme Arruda
Para reforçar este cenário, uma análise da
agência de classificação de risco Standard
& Poor’s (S&P), baseada nos números do
primeiro semestre, mostra existirem razões
para acreditar em uma futura recuperação
no investimento de capital do setor minerário. A S&P cita, principalmente, o nível recorde de reservas de caixa em companhias
mundiais da ordem de US$ 4,5 trilhões,
ou cerca de 6% do PIB global. A agência
também acredita que os estoques de capital e a melhora da economia mundial podem contribuir para a recuperação do setor
mineral, que teve uma desvalorização dos
seus principais produtos.
“As commodities têm forte demanda na
construção e manutenção de rodovias,
portos, aeroportos, ferrovias etc. E quanto
mais é investido na área, com transporte
e energia elétrica mais baratos, mais
competitivo ficam os minérios brasileiros”,
pondera o diretor Ribeiro Tunes.
Por outro lado, um estudo recente pu-

blicado pelo banco Goldman Sachs mostra que os produtores de minério de ferro
poderão retardar os seus investimentos
para o aumento de produção em função
da baixa do preço da commodity, que gira
em torno de US$ 85 a tonelada (valor do
início de setembro, quando em dezembro
de 2013 a cotação era de US$ 130), e os altos custos de logística de transporte, o que
reduziria bastante as margens de ganho
dessas empresas, com exceção da Vale,
Anglo American e Rio Tinto, que dispõe de
sistema próprio de ferrovias e portos.
Neste cenário, a cotação do ouro também amargura desvalorizações consecutivas. A onça-troy do minério, que chegou
a valer US$ 1.900 em 2011, está cotada
atualmente, a cerca de US$ 1.200.

CSN mantém investimento
de R$ 2,8 bilhões em 2014

Com a previsão de uma melhora no fim
de ano, com a recuperação do estoque

Central de britagem e concreto no sítio Belo Monte
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Novos Projetos

M

esmo com a desaceleração da
economia da China e a estagnação do PIB brasileiro e incertezas na recuperação dos EUA e Europa nos
últimos anos, o setor mineral brasileiro
deve manter, pelo menos em grande parte,
os investimentos programados em novos
projetos para os próximos anos. Isto porque, os aportes previstos em infraestrutura
no País, que estão atrasados, requerem
diferentes commodities para a construção
e manutenção de rodovias, portos e aeroportos, ferrovias e linhas elétricas, e devem
dar novo fôlego para a indústria.
Marcelo Ribeiro Tunes, diretor para Assuntos Minerários do Instituto Brasileiro
de Mineração (Ibram), diz que o setor de
mineração deve investir cerca de US$
53,6 bilhões nos próximos cinco anos.
“Além da retomada da China, a expectativa é de termos um mercado interno crescente, especialmente pelos problemas de
infraestrutura do País”, afirma.
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de algumas cadeias produtiva, a CSN
manterá os seus aportes previstos para
2014. A empresa prevê investimentos de
aproximadamente R$ 2,8 bilhões, sendo
cerca de R$ 1,5 bilhão aplicados no setor
de mineração, R$ 620 milhões na área de
siderurgia e R$ 400 milhões de cimentos.
A empresa investiu R$ 560 milhões no
segundo trimestre, dos quais R$ 207 milhões na mina de Casa de Pedra (MG) e
no Porto de Itaguaí (RJ), R$ 109 milhões
na expansão da capacidade de produção
de cimento e R$ 99 milhões na siderurgia.
A companhia mantém também a meta de
comercializar 6 milhões t de aço em 2014.
Em consonância com uma tendência
do setor de siderurgia, a CSN, que é auto
suficiente em minério de ferro para a sua
produção de aço, deverá investir ainda
mais na produção da mina de Casa de
Pedra e ampliar as suas operações de seu
terminal portuário em Itaguaí. No mesmo
caminho está a Gerdau, a produtora de
aço pretende manter seu core bussiness
e em paralelo aumentar as suas participações no mercado de minério de ferro.

Ferrous segue com
ampliação de mina de Viga

Com o objetivo de ampliar a sua produção, a Ferrous Resources do Brasil
anunciou a contratação de um consórcio
formado pelas empresas Arcadis-Logos
e Ausenco para a revisão da engenharia
básica e dos estudos de viabilidade para
a expansão da mina de minério de ferro
Viga, em Congonhas (MG), conhecida
como Viga 15. Com investimento de US$
1,3 bilhão, as obras, iniciadas em julho,
devem ser finalizadas em dezembro de
2017, o que permitirá elevar a capacidade anual da unidade de 5 milhões para15
milhões de t.
Durante as obras serão gerados de 3,5 mil
empregos e outros 2,5 mil na operação. Segundo a empresa, as principais estruturas do
projeto são britagens primária, secundária e
terciária, peneiramentos, moagem, ciclonagem, flotação, espessamento, mineroduto,
filtragem, rejeitoduto, barragem de rejeito.
Estão previstos ainda pátio de estocagem e
carregamento ferroviário, captação de água
nova e recirculada, linha de transmissão
de energia elétrica, subestações principal e
secundárias e novas instalações de apoio
industrial e administrativas.
Neste ano, a mineradora estima produção de 5,8 milhões t em suas jazidas. O
resultado representa aumento de 13,2% na
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Nova produção da Ferrous
será escoada por meio do
seu terminal portuário em
Presidente Kennedy (ES)

comparação com 2013, quando foram produzidas 5,13 t de minério. No ano passado,
a mina de Viga, que tem vida útil estimada
em 15 anos, produziu 3,4 milhões t.
Paralelamente ao Viga 15, a Ferrous está
trabalhando no aprimoramento do projeto
Viga 4 Mtpa. O empreedimento, que tem
investimento de cerca de US$ 76 milhões,
contribuirá para aumentar a vida útil das
atuais instalações e elevar o teor de ferro
do concentrado final dos atuais 60,5%
para 63%. Os aportes de Viga 4 serão
direcionados para ampliar e aprimorar
as estruturas atuais, como britagem
secundária, concentrador tipo tambor,
concentrador tipo carrossel e britagem
terciária, assim como na construção
de novos sistemas de rejeitoduto,
espessamento moagem e flotação.
A companhia também contratou a empresa Aterpa, para execução dos serviços de
construção da barragem de rejeitos, que
atenderá o projeto Viga 4 e futuramente
o projeto Viga 15. Além da mina Viga, a
Ferrous possui as jazidas Esperança, em
Brumadinho, e a Santanense, em Itatiaiuçu.
Em 2013, a mina de Esperança produziu
1,73 milhão t de minério de ferro.

Usiminas decidirá sobre
Projeto Compactos em 2015

A Usiminas, que finalizou recentemente
o Projeto Friáveis de 12 milhões t de minério de ferro, deverá colocar, no primeiro
semestre de 2015, a viabilidade do Projeto Compactos para aprovação do seu
conselho de admistração. O empreendimento tem a possibilidade de aumentar a
capacidade da empresa para 29 milhões
t por ano.
A Mineração Usiminas, assim como as
demais minas da região de Serra Azul, em
Minas Gerais, possuem, em geral, é formada de 10% de minério friável e 90% de

minério compacto. Atualmente, o minério
friável é lavrado por todas as empresas
de Serra Azul. Já o minério compacto
precisará ser lavrado, mas demanda um
processo de beneficiamento mais intenso.
Segundo executivos da empresa, extrair
o minério muito compactado, separá-lo
de impurezas como sílica, alumina, fósforo, e processá-lo, demanda muita energia
e uma planta de beneficiamento maior.
Então, é um investimento mais pesado do
que o do Projeto Friáveis.
O minério friável da empresa terá aproximadamente mais 12 anos de vida útil.
Após esse período, para continuar a
produção, a Musa necessitará estar com
o Projeto Compactos operando, que,
segundo os primeiros estudos, terá uma
vida útil de 50 anos ou mais.
A companhia possui quatro minas na
região de Serra Azul, no Quadrilátero Ferrífero, com capacidade para atender tanto
suas usinas siderúrgicas quanto os mercados doméstico e externo. A empresa
dispoe de capacidade logística com modais integrados, além de um terreno estratégico na Baia de Sepetiba, em Itaguaí
(RJ), no centro de um dos mais importantes complexos portuários do País.

Projetos em fertilizantes visam
diminuir compras no exterior

Com mais de 90% do mercado interno
de fertilizantes sendo atendido pelas importações, a indústria de mineração acelera seus investimentos para a produção
de sais de potássio e fosfato. Para diminuir a dependência externa, as empresas
planejam projetos que somam investimentos da ordem de US$ 13 bilhões até
2017, de acordo com Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda).
De janeiro a julho deste ano, as entregas
de fertilizantes ao mercado consumidor

4 bilhões ao ano. O Brasil é o segundo
maior importador mundial de potássio,
atrás apenas da China. O consumo anual
de sais de potássio no Brasil encontra-se na faixa de 6 milhões t por ano com
previsão de crescimento para 9 milhões
t em 2015.

Verde Potash ajusta
detalhes para start-up

O projeto Cerrado Verde, localizado
em São Gotardo (MG) e pertencente à
canadense Verde Potash, deve concluir
a instalação dos sistemas mecânicos,
elétricos e de engenharia civil da planta
no quarto trimestre deste ano. Os trabalhos, desenvolvidos pela empresa Lima
e Zanette, estão adiantados e visam
colocar a unidade em produção no ano
que vem.
Também este ano devem ser concluídos
os estudos hidrogeológicos da área, que
são necessários para availar o impacto

Anglo American iniciará operação do Minas-Rio
O projeto de minério de ferro Minas-Rio, da Anglo American, alcançou 95% de conclusão
em agosto e deve ser comissionado neste quarto trimestre, de acordo com informações da
empresa. As infraestruturas da mina e do mineroduto, com extensão de 529 km e que atravessa 32 municípios mineiros e fluminenses, estão prontas. Já as plantas de beneficiamento,
de filtragem e o porto de Açu devem ser finalizadas em novembro, com avanços em agosto
de 91%, 93%, 85%, respectivamente.
O empreendimento obteve, no final de setembro, as licenças de operação da mina, da planta
e do mineroduto, restando apenas uma autorização definitiva para as linhas de transmissão de
energia elétrica.
O projeto, o principal da companhia a nível mundial, atingirá, em sua primeira fase, uma
capacidade de produção de 26,5 milhões t de minério de ferro. O complexo inclui uma mina
de minério de ferro e unidade de beneficiamento em Conceição do Mato Dentro e Alvorada
de Minas, em Minas Gerais; o maior mineroduto do mundo, com 529 km de extensão; e o
terminal de minério de ferro do Porto de Açu, no qual a Anglo American é parceira da Prumo
Logística com 50% de participação, localizado em São João de Barra (RJ).

Mega projeto Minas-Rio
terá seu start-up este ano
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nos lençois freáticos da localidade da
mina. Essas atividades estão sendo desenvolvidas pela empresa MDGEO – Serviços de Hidrogeologia.
A empresa conseguiu um financiamento, junto ao BNDES, de R$ 250
milhões para o projeto. Isto representa
cerca de 90% dos investimentos previstos no plano de negócios, que compreende os custos de desenvolvimento
de mercado, implantação e até o capital
de giro para seis meses após o comissionamento do complexo.
Inicialmente, em sua unidade mineira, a
Verde Potash pretende produzir 330 mil t
de termopotássio. A empresa afirmou que
apenas uma parte do potencial mineral
total de Cerrado Verde foi estabelecido
como reservas provadas e prováveis, totalizando 7,02 milhões t com 10,8% de
K2O, o suficiente para uma vida útil da
mina de 31 anos.

Kalium obtém concessão de
lavra para projeto de potássio

A Kalium Mineração obteve a concessão de lavra para o projeto de potássio
que possui em Dores do Indaiá (MG).
Na área autorizada, que compreende os
municípios de Quartel Geral e Serra da
Saudade, ambos em Minas Gerais, e totalizam 1.395,38 ha, a empresa irá produzir
sulfato de potássio e alumina.
De acordo com documento expedido
pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM), o documento autoriza
a lavra de rocha potássica e está condicionada ao cumprimento da produção
anual prevista de 60 mil t de minério
bruto (ROM), relativa à reserva medida de
144,475 milhões t.

Triumph adquire projeto
de fertilizantes em MG

Foto: Anglo American
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alcançaram volume recorde de 16,24 t,
o que representa um aumento de 7,2%
sobre o mesmo período de 2013, quando
haviam sido entregues 15,14 milhões t,
de acordo com levantamento da Anda.
O mercado interno foi atendido ainda
mais pelas importações, já que a produção
interna sofreu uma retração de 9,9% de janeiro a julho (em relação a igual período do
ano passado), ficando em 4,899 milhões t.
Foram registradas reduções nas produções de nitrogenados (-8,7%), fosfatados
(-9,2%) e potássicos (-9,6%). As importações, por sua vez, somaram 13,238 milhões t de janeiro a julho, resultando em
um crescimento de 12,8% sobre igual período do ano passado. O maior aumento
das importações ocorreu nos fertilizantes
potássicos, que tiveram um incremento
de 20,3%, seguidos pelos nitrogenados
(+18,3%) e fosfatados (+6,7%).
De acordo com a Anda, o mercado brasileiro de fertilizantes é estimado em US$

Como parte de sua estratégica de expandir sua atuação no Brasil, a australiana
Triumph Tin, por meio de sua subsidiária
Triunfo Mineração, anunciou a aquisição
do projeto de fertilizantes Arapuá, localizado próximo aos municípios Lagoa
Formosa e Carmo do Parnaíba, em Minas
Gerais. O empreendimento se divide em
três blocos, Arapuá, Pindaíbas e Maxixe,
abrangendo oito licenças de exploração
em uma área de 14.946 ha.
Segundo comunicado da empresa, o acordo de compra prevê o pagamento de US$ 1
milhão, assim que a produção comercial for
iniciada, e 2% de royalties (net smelter re-

Galvani se junta à Yara

Previsto para ser concluído no quarto
trimestre, a Galvani fechou um acordo de
joint-venture para a venda de 60% das
ações da empresa para a Yara. O contrato,
fechado em agosto e no montante de US$
318 milhões, envolve investimentos para
os negócios existentes e para os projetos
de mineração e produção.
De acordo com informações da mineradora, a venda está alinhada à estratégia de
crescimento de ambas as empresas que
buscam desenvolver a produção de fertilizantes no País.
A Galvani, que completou 80 anos este
ano, produz cerca de 1 milhão t de fosfatados por ano, mesmo montante produzido pela Yara no complexo industrial
de Rio Grande (RS) e na fábrica de Ponta
Grossa (PR). Além da produção de rocha
fosfática, os projetos em desenvolvimento incluem novas capacidades para fertilizantes fosfatados. Com esta parceria, a
Yara se tornará sócia majoritária da Galvani, atuando no conselho da companhia.

Anglo American planeja
expansão em fosfato

Com o objetivo de atender a forte demanda por fertilizantes, provenientes do
setor do agronegócio brasileiro, a Anglo
American pretende aumentar a sua produção da mina de fosfato, no município de
Ouvidor (GO), que atualmente produz 1,3
milhão de toneladas de rocha fosfática.
De acordo com informações da empresa, o
início da expansão está previsto para 2017 e
a vida útil da mina, de mais 40 anos, e o alto
teor de fosfato, estão entre os atrativos que
viabilizam a ampliação da planta.
Em paralelo, a empresa pretende seguir
com as suas iniciativas de otimização de
www.revistaminerios.com.br
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turn) pagos ao fornecedor. No bloco Arapuá,
amostras históricas apontaram teores que
variam de 5% a 22,8% de pentóxido de fósforo (P2O5). No bloco Pindaíbas, os teores
chegam a 23% de P2O5 e 7% de óxido de
potássio (K2O). A região é conhecida pelo
afloramento de verdete.
Brian McMaster, executivo chefe da
Triumph, afirma que o projeto Arapuá
encontra-se dentro de uma extensa área
de derrames vulcânicos, com quantidades
significativas de potássio, fósforo, cálcio,
magnésio, entre outros elementos. Ele
reitera, que o Brasil necessita de aportes
na produção de fertilizantes para manter a
sua posição de gigante do agronegócio.

Yara comprou 60% de
participação na Galvani

ativos que reduziram custos e melhoraram o desempenho geral nas plantas de
beneficiamento de nióbio e fosfatos, no
primeiro semestre.
O fosfato é um dos ingreditentes da mistura NPK (nitrogênio, fósforo e potássio),
vendida aos agricultores. Já o nióbio é
fundamental para a produção do aço de alta
resistência usado na fabricação de automóveis, na construção civil, nas indústrias naval e aeroespacial, entre outras aplicações.
A produção de nióbio da companhia é
feita nos municípios de Catalão e Ouvidor, em Goiás. Em operação desde 1976,
a empresa é uma das três maiores produtoras de nióbio do mundo e exporta cerca
de quatro mil toneladas de ferro-nióbio
por ano para as principais siderúrgicas da
América do Norte, Europa e Ásia.

Nova planta de fosfato

Vale avança no
projeto Carnalita

Após realizar algumas paradas para
aquisição de peças de reposição e readequar suas linhas de financiamento, a
MbAC Fertilizantes, produtora integrada
de fertilizantes fosfatados e potássicos,
deve iniciar as vendas de superfosfato
simples (SSP) na planta de Itafós Arraias,
em Tocantins. A empresa anunciou também iniciativas para reduzir os seus custos, como a redução da força de trabalho,
otimização de máquinas e equipamentos
e a renegociação dos contratos com os
seus fornecedores.
Em setembro, a companhia obteve um
recorde de produção diária com 1,7 mil t
de SSP. A produção nos primeiros quinze
dias de setembro alcançou 9.165 toneladas de SSP e 6.488 toneladas de ácido
sulfúrico. Com isso, a produção média
diária chegou a 833 toneladas por dia.
“Nosso ramp up em Itafós está clara-

A Vale deve realizar a perfuração dos
poços do seu projeto Carnalita, localizado nos municípios sergipanos de Capela
e Japaratuba, neste trimestre. A mineradora, que investirá US$ 4 bilhões no empreendimento, planeja construir uma planta
com capacidade de 625 mil t de potássio
por ano, abastecidas a partir da extração
da carnalita, um minério do qual se obtém
o cloreto de potássio, matéria prima para a
produção de fertilizantes.
A engenharia de projeto está sendo
desenvolvida e deve ser apresentada ao
Conselho de Administração da empresa
no começo de 2015. A planta tem previsão para entrar em funcionamento em
2017. O projeto Carnalita é uma extensão
da mina de Taquari-Vassouras, explorada
pela companhia desde 1992.

A Vale Fertilizantes inaugurou, em agosto, sua nova planta de fosfato bicálcico,
localizada no Complexo Industrial de
Uberaba (MG). A unidade com capacidade de 120 mil t por ano tem como objetivo atender a demanda do Centro-Oeste
do Brasil.
A fábrica recebeu investimentos de R$
330 milhões e faz parte de uma estratégia
da empresa de transferir algumas de suas
operações da cidade de Cubatão (SP)
para o complexo de Uberaba (MG). Com
isso, a companhia otimiza a logística de
atendimento do mercado e faz a integração das áreas de mina, beneficiamento e
processo químico.

MbAC Fertilizantes deve
iniciar produção comercial
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mente avançando positivamente. Nosso
progresso, desde que as operações contínuas foram retomadas, no início deste
mês, nos dá confiança em atingir a produção comercial nas próximas semanas”,
afirmou Cristiano Melcher, presidente e
CEO da MbAC, em comunicado.

cuito carbon-in-leach (CIL) em C1 Santa
Luz, que vem sendo até o momento inferior ao projetado. Neste caso, a companhia vinha lidando com um conteúdo
significativo de carbono no minério, o
que teve como efeito a diminuição da recuperação do ouro.
“Depois de uma cuidadosa e ampla
revisão, e tendo dedicado um período
de tempo suficiente aos esforços de otimização, a empresa chegou à conclusão
de que o melhor plano para C1 Santa Luz
seria o de suspender temporariamente as
atividades de ramp-up enquanto são avaliados os diversos processos metalúrgicos alternativos identificados”, afirma em
comunicado.
Segundo a empresa, com a suspensão,
a viabilidade futura potencial do projeto
fica preservada, para que essa reserva
possa ser extraída e recuperada de forma lucrativa com o uso dos processos
metalúrgicos que serão implementados
quando o processo de avaliação estiver
concluído. Além disso, a mineradora afirma que sua produção não será fortemente
afetada, pois se esperava uma contribuição pequena de C1 Santa Luz, sendo a
paralisação diluída pelas operações principais da empresa.
No caso de Pilar, foram obtidos significativos progressos para a redução da
diluição e melhorar a reconciliação do
teor. Durante este período de ramp-up, a
empresa pôs em operação equipamentos
de perfil mais reduzido para gerenciar
melhor as espessuras dos veios de ouro
e reduzir a diluição, completou um significativo programa de in-fill para melhorar a reconciliação do teor e continuou a
desenvolver Cajamar, que é uma jazida

Ouro

Com investimento da ordem de R$ 440
milhões, a Amarillo assinou um protocolo
de intenções com o governo de Goiás para
a implantação de uma unidade industrial
de extração, beneficiamento e fundição de
ouro em Mara Rosa (GO).
A previsão é que as obras da unidade,
que devem ser concluídas em 2015, gerem
3.655 empregos diretos. O início das operações é estimado para 2017, com a extração inicial de 3.200 kg de ouro ao ano.
A Amarillo Mineração do Brasil, de propriedade da empresa do mesmo nome em
Minas Gerais, tem sede em Vancouver,
no Canadá, operando dois projetos no
Brasil desde 2005, em Minas Gerais e no
Rio Grande do Sul, sendo esta a primeira
unidade em solo goiano e o maior da Mineradora Amarillo em território brasileiro.

Yamana pode iniciar
produção comercial em Pilar

A Yamana pode iniciar a produção comercial de sua unidade de Pilar até o final
do ano, após obter melhorias operacionais
e um aumento gradativo do ramp-up. De
acordo com informações da companhia,
as recuperações na planta da companhia
estão nos níveis projetados e a produção
de ouro vem aumentando mensalmente.
A produção esperada planejada de Pilar
para todo este ano é de aproximadamente
58 mil onças.
Por outro lado, a companhia decidiu suspender temporariamente as atividades de
ramp-up dos projetos de em C1 Santa Luz,
na Bahia. A desvalorização do preço da
commodity e o baixo índice de recuperação
de ouro no projeto foram determinantes
para a paralisação. Em comunicado, a empresa diz que pretende maximizar o fluxo
de caixa e não somente a produção e proteger a sua significativa reserva de recursos
minerais que, de outra forma, seriam perdidos permanentemente para o rejeito com
os níveis de recuperação atuais.
A empresa afirma que se esforçou para
melhorar o índice de recuperação do cir-
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Amarillo investe em nova
unidade de ouro

satélite com melhor orientação do corpo
do minério e teores mais altos.
As recuperações na planta estão nos níveis projetados e a produção de ouro vem
aumentando de mês a mês em 2014, esperando-se que cresça significativamente
nos terceiro e quarto trimestres, seguindo
um padrão similar ao incremento de produção verificado no período anterior.
Um programa de redução de custos também foi posto em prática para reduzir as
all-in sustaining. Em paralelo, a Yamana
anunciou que sua produção mensal bateu
novos recordes em agosto, colocando a
empresa em posição favorável para cumprir suas expectativas de produção no
restante de 2014 e nos próximos anos.
A mineradora bateu um novo recorde de
produção mensal em agosto, com mais
de 137 mil onças de ouro equivalente
(GEO), na maior parte como resultado
de melhoras significativas e maiores níveis de produção em Chapada, El Peñon,
Canadian Malartic, Minera Florida, Mercedes, Jacobina e Gualcamayo, onde a
operação subterrânea QDD Lower West
está contribuindo para aumentar os teores
e estimular a produção.
A orientação para a produção em 2014 é
de mais de 1,42 milhão de GEO com custos em all-in sustaining cash entre US$
825 e US$ 875 por GEO. Espera-se que
a produção aumente nos anos seguintes
com níveis de custos iguais ou inferiores,
com o maior volume das contribuições
para a produção de Cerro Moro, (Argentina) um projeto de ouro e prata em estágio
de desenvolvimento com teores muito
altos e custos baixos, cuja entrada em
produção é esperada para 2016. Os trabalhos de pré-desenvolvimento, engenharia
Yamana pode iniciar a produção
comercial de sua unidade de
Pilar até o final do ano

avançada e revisões de otimização estão
sendo encerrados, com vistas a uma decisão formal de construção e desenvolvimento a ser tomada este ano.

Brazil Minerals obtém licença
de areia para Duas Barras

Brazil Minerals obteve licença ambiental
para lavra e venda de areia, que é abundante em sua mina a céu aberto, de ouro
e diamante, operada pela subsidiária Mineração Duas Barras, localizada na cidade
mineira de mesmo nome.
Segundo Marc Fogassa, CEO da Brazil Minerals, a comercialização de areia
servirá para fluxo de caixa ou será usada como forma de pagamento de alguns
serviços. Atualmente, a empresa precisa
de caminhão extra para auxiliar nos trabalhos de escavação de ouro e diamante.
Como o custo do aluguel do veículo é de
aproximadamente US$ 8 mil por mês, o
dono do caminhão aceitou receber 75%
do valor em areia. Além disso, Fogassa
disse que a empresa irá estudar outras
formas de negócio para o grande volume
de areia encontrado.
A Mineração Duas Barras é uma empresa brasileira que detém dois direitos
minerários que abrangem uma área de
1.404 ha, incluindo uma concessão de lavra para produzir diamantes e ouro. Duas
Barras tem a maior planta de processamento aluvial para diamante e ouro da
América Latina.

Avanco recebe portaria
de lavra de cobre e ouro

A AVB Mineração, empresa controlada
pela Avanco, obteve concessão para a lavra de cobre e ouro, nas cidades de Canaã
dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas,
localizadas no Pará. A área autorizada envolve mais de 7 mil ha e abrange a reserva medida de 6.763 t de minério bruto
(ROM) de cobre, de acordo com informações da empresa.
A companhia pretende levantar US$
60 milhões para a construção da usina
de concentrado de cobre, com previsão
de início no final de 2015. O objetivo da
companhia é produzir um concentrado
com 30% de cobre e 0,8 gramas de ouro
por tonelada. O produto será escoado,
em big bags, por caminhão de Parauapebas para o porto de Belém, onde deve
ser embarcado para a Europa. A meta é
embarcar cerca de 1 mil t de concentrado
por semana.
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Vale amplia investimentos em itabiritos

Investimentos

Vale
Investimentos da Vale em Minas Gerais
Palestrante: Charles Valadão, gerente
técnico de Tecnologia Ferrosos
Equipo Mining 2014
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Vale anunciou seus investimentos e
projetos futuros abrindo o ciclo de
palestras da Equipo Mining 2014,
em Santa Luzia, na região metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH). O gerente técnico
de Tecnologia de Ferrosos da Vale, Charles
Valadão, revelou que, entre 2014 e 2018, a
companhia projeta incremento de 9% ao ano
na produção de minério de ferro. Para este
ano, já estão aprovados U$ 989 milhões em
diversos projetos que processarão itabiritos.
A expectativa de crescimento do consumo
de aço de 2013 a 2017 é de 33% em relação
ao consumo de 2012. “O mercado global de
minério de ferro e a população mundial têm
crescido nos últimos anos”, explicou Valadão. “O Brasil já está com 90% de sua população em zona urbana, mas a China seria um
grande motor do mercado da commodity, já
que apenas 59% dos habitantes já estariam
vivendo nas cidades. A urbanização no país
asiático promove o consumo de aço para a
construção civil.”
As maiores reservas de minério estão situadas no Brasil e na Austrália: 65 bilhões de
toneladas a um teor médio de ferro de 53%.
Juntos, os dois países produziram cerca de
81% do volume do mercado transoceânico
em 2013. O Brasil apresenta como principal desvantagem competitiva a distância em
relação ao mercado chinês. “A China é a
maior produtora de carros no mundo”, disse
Valadão. “Porém, se observarmos a quantidade de carros per capita, ela está nas últimas
posições entre os países, atrás, inclusive, do
próprio Brasil. Ainda há muito espaço na indústria automobilística para o crescimento e
consumo do aço.”
“O mercado brasileiro possui boas reservas
de minério de ferro (30 bilhões t), mas o país
está longe da China, principal mercado consumidor, este é o grande gargalo”, aponta. A
triste notícia para a indústria mineral brasileira é que a Austrália passou o país na produção de minério de ferro em 2008. Estima-se
que em 2018 o Brasil produzirá 671 milhões
t, e a Austrália, 946 milhões t. Desde 2002, o
Brasil perdeu 7 pontos percentuais de market

Charles Valadão, gerente técnico
de Tecnologia Ferrosos

share do mercado transoceânico, caindo de
35% para 28%.
Vários são os motivos dessa perda. Entre os
destaques, estão a proximidade da Austrália
da China, a desvantagem do frete brasileiro
em relação ao frete australiano e projetos
nacionais que sofreram atrasos por questões
ambientais. “Além de um navio brasileiro
levar 35 dias para chegar à China, enquanto
o da Austrália apenas 11 dias. Isso significa
menos estoque nos navios e nos portos de
embarque”, pontua Valadão. A estratégia seria fazer o uso de navios de 400 mil toneladas para amenizar o problema, mas ainda há
dificuldades de alguns portos não aceitarem
esse tipo de embarcação. “Estudos desenvolvidos pela Vale apontam que este tipo de
embarcação foi uma boa escolha”, disse.
A Vale opera em quatro sistemas, compostos por minas, usinas, ferrovias e portos. São 24 minas de minério de ferro, onde
foram produzidas 306 milhões de toneladas
em 2013. O sistema Norte é composto por
Carajás, Serra Norte e, brevemente, contará com o esperado projeto S11D. “Destaco
também o sistema Sul/Sudeste, ambos no
Quadrilátero Ferrífero
(MG), e Corumbá, que
tem hoje um grande
problema na logística
de escoamento, talvez
o principal motivo de
ainda não estarmos desenvolvendo fortemente
esse sistema”, explica.
Em curto prazo, a
manutenção da capacidade desses sistemas
estará apoiada em três
projetos: Vargem Grande (Itabiritos/MG) com

US$ 376 milhões aprovados de um total de
US$ 1,9 bilhão; Conceição Itabiritos II, com
US$ 240 milhões alocados de US$ 1,2 bilhão do total; e Cauê Itabiritos, com US$ 373
milhões programados de US$ 1,5 bilhão. O
investimento total será de US$ 4,6 bilhões.
“Há também a via de acesso da BR-040, que
demanda investimento de US$ 100 milhões,
com importante impacto social, retirando do
tráfego cerca de 800 caminhões por dia da rodovia. Existem também outros projetos sendo
estudados na Engenharia com saída prevista
em torno de 2020”, anuncia.
No Quadrilátero Ferrífero, a hematita já se
esgotou. “Infelizmente, causará um impacto
ambiental e estamos estudando uma forma
de reduzir esse problema. Teremos que aumentar o rejeito, mas em compensação o que
era estéril passa a ser minério. Isso segura
o custo”, pondera. Embora sejam itabiritos
pobres, o desafio da Vale é manter a qualidade, o que continua diferenciando o minério
brasileiro do australiano, estimulando a competitividade.
O projeto Apolo também foi reestudado.
Houve uma redução significativa do custo e
foi revisto, mas existe uma dificuldade ambiental. Segundo Valadão, será reapresentado pela Vale em um momento mais oportuno. O outro que está sendo reanalisado
é o de Corumbá, que apresenta problemas
no ponto de vista logístico, O escoamento
por ferrovia cruzando o país é mais caro
do que o fluvial. “Sabemos que Corumbá
tem potencial, o problema é a dificuldade
de desenvolvimento em virtude da posição
geográficas dos mercados consumidores”,
disse. “Precisamos repensar a logística.
Corumbá seria uma opção estratégica, mas
ainda esbarramos com a precária economia
da Argentina.”
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o bloco do maciço de Serra Sul,
localizado em Canaã dos Carajás
(PA), um novo modelo de lavra funcionará numa escala incomum para a exploração de minério de ferro. O desafio é aplicar
a tecnologia amplamente usada nas minas
de carvão, empregando correias transportadoras móveis ao invés de caminhões fora
de estrada. É o Projeto Ferro Carajás S11D,
o maior projeto da história da Vale, que adota
tecnologia truckless, ou seja, dispensa o uso
de caminhões, diminui custos operacionais
e ainda reduz emissões de gás carbônico.
“Existem exemplos de sistemas de correia
para minério de ferro, mas são mistos, compostos por caminhão e correia”, explicou o
líder sênior do Projeto S11D, Maurício Leite.
“Ou seja, sem a abrangência e a dimensão
do projeto S11D, que é totalmente sem caminhão.” No total, serão 119 km de correias
transportadoras.
Segundo ele, os maiores desafios são a abertura da mina com planta de beneficiamento a
seco e o braço do ramal ferroviário de 100 km,
além da duplicação da estrada de ferro dos
Carajás, que vai até o porto de São Luís (MA).
O S11D tem capacidade de 90 milhões de toneladas de minério de ferro, com teor médio
de ferro de 66,48% e baixa concentração de
impurezas.
Serra Sul foi escolhida para receber a tecnologia devido a uma lavra longilínea com
extensão de 9,5 km e cujo minério apresenta
maior qualidade. “Serão 37 km de correias
transportadoras distribuídas dentro da mina”,
disse Leite, explicando que o nome S11D
vem da formação de Serra Sul de 120 km de
extensão, com 45 ocorrências minerais. O ‘11’
corresponde a 11ª ocorrência minerária, o ‘S’

é de Serra Sul, e o ‘D’ é o corpo D da reserva.
As instalações percorrem 37 km de correias
transportadoras distribuídas dentro da mina,
incluindo ramais que vão se conectar ao ramal principal estendido por 9,5 km até a usina de beneficiamento. O ponto de coleta do
minério poderá chegar a 15 km de distância.
O sistema inclui escavadeiras que coletam
o material na mina e alimentam britadores
móveis que abastecem as correias. Essas,
por sua vez, conseguem vencer os desníveis
do terreno de forma mais eficiente do que o
caminhão. “Os veículos não conseguem percorrer longas distâncias, portanto seria inviável colocar a usina de beneficiamento fora
da Floresta Nacional de Carajás”, disse Leite.
Sem o uso de caminhões na lavra, com o
processo a seco, o sistema vai gerar benefícios
ambientais, já que as operações registrarão
taxa média de 16.666 t/h. O sistema irá eliminar ainda as áreas de disposição de estéril dentro da floresta nacional, área de preservação
alocada para a zona de amortecimento em uma
correia overland composto por duas correias
transportadoras, 8.500 t por hora.
As correias são regenerativas (regeneram
energia para uso do sistema). “A planta de
beneficiamento está localizada após o final
doTransportador de Correia de Longa Distância (TCLD) e seu layout dentro do circuito
é composto por uma rampa que percorre o
peneiramento primário e depois segue para
uma pilha intermediária, direcionada a um
outro circuito de peneiramento secundário e
britagem terciária, até chegar, finalmente, à
estocagem”, explicou Leite.
O processo é simples, distribuído em três
linhas exatamente iguais: já está prevista uma
quarta linha, que vai processar o minério dos
Pátio onde são montadas estruturas para S11D
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S11D terá 37 km
de correias dentro da mina

Maurício Leite, Líder Sênior do Projeto S11D

corpos B e C, onde estão os principais estudos de viabilidade da Vale. “Não se pode
comparar ao sistema de lavra convencional”,
disse Leite. “O S11D é preparado para maior
competitividade e a meta é que o custo operacional atinja a metade do que é gasto com
o sistema tradicional.” Os desafios ao longo
dos últimos anos foi estreitar a relação com
fornecedores e empresas, desenhando a geometria desse sistema e as formas de gerenciamento na lavra.
A inovação do empreendimento, preparada
com muita antecedência, teve como maior desafio desenvolver a forma de operação. “Tivemos que treinar a equipe de planejamento de
lavra com um projeto de engenharia focado
em eficiência e planejamento”, explicou Leite.
“Estamos em um nível de confiança muito
maior que há três anos, já que a geometria da
reserva nos dá segurança. Toda a tecnologia
envolvida e incorporada é de conhecimento
da Vale.”
O projeto do truckless envolveu equipes de
engenharia do Brasil, Canadá e Austrália, país
que tem experiência nessa tecnologia e onde
a Vale tem mina de carvão. Um dos desafios
da mineradora foi formar mão de obra para
trabalhar na mina de ferro à semelhança da
operação de carvão. O projeto em Serra Sul
também inovou ao utilizar instalações industriais que serão fabricados e instalados em
módulos, conceito desenvolvido pela indústria de petróleo e utilizado pela Petrobras na
montagem de plataformas marítimas. “Pensamos no futuro em trabalhar com o mesmo
sistema truckless em outras minas de ferro,
mas com modelos menos amplos como o
que foi desenvolvido no bloco S11D, na Serra Sul de Carajás”, disse Leite.“Há projetos-piloto de truckless para outras localidades.”
Vale
Projeto S11D - Aspectos tecnológicos
e atual status do empreendimento
Palestrante: Maurício Leite, Líder
Sênior do Projeto S11D
Equipo Mining 2014
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ço do ouro, atingimos um piso onde as
minas de alto custo terão que, ou serem
paralisadas ou serem reavaliadas”, disse
Xavier. “Buscamos equipamentos mais
adequados, pois o custo de manutenção
e de transporte têm um peso muito alto.”
A Jaguar Mining detém ainda as minas

FOTO????

Francisco Otávio Xavier Diretor
de Operações de Mina

Foto: Jaguar Mining

O

projeto Gurupi, em Centro Novo do
Maranhão (MA), da mineradora canadense Jaguar Mining, controladora das empresas Mineração Serras do Oeste
Ltda (MSOL), Mineração Turmalina Ltda
(MTL) e a MCT Mineração Ltda, instaladas
no Brasil, foi destaque na apresentação do diretor de Operações de Mina, Francisco Otávio
Xavier. No primeiro estudo de viabilidade do
projeto, concluído em 2011, a Jaguar Mining
estima uma reserva de 2,3 milhões de onças
provadas e prováveis, com vida útil de aproximadamente 20 anos (ordens de grandeza
sujeitas a estudos adicionais).
Para a operação da mina, a empresa
busca tecnologias alternativas, que oferecem vantagens potenciais sobre os
tradicionais métodos de beneficiamento.
A intenção é reduzir custos operacionais
e aumentar o potencial de retorno econômico do projeto. “Com a queda do pre-
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Projeto Gurupi é destaque
da Jaguar Mining

de ouro subterrâneas na cidade de Caeté
(MG), Santa Barbara (MG) e Conceição
do Pará, além de usinas metalúrgicas para
beneficiamento do ouro. As operações da
mina de Santa Isabel, em Itabirito, estão
paralisadas aguardando novas pesquisas
para melhorar o conhecimento geológico.
Jaguar Mining
Projetos e expansões
Palestrante: Francisco Otávio Xavier
Diretor de Operações de Mina

Mina subterrânea Turmalina,
da Jaguar Mining

Equipo Mining 2014
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D

sondagem de 45 mil m sob o comando das
mineradoras BHP e WMC. “Depois da avaliação de dados geotécnicos e usando somente
recursos medidos e indicados, calculamos
uma reserva lavrável de 17 milhões t com teor
de 1,72/gt”, explicou.
A Mineração Jenipapo só obteve 83% de
recuperação quando operou a Mina de Posse
nos anos 1990. Por isso, extensos testes foram necessários até que uma rota de processo
satisfatória fosse concebida. O processo final
inclui moagem até um P80 de 45 micro, pré-

Investimentos

etentora dos direitos minerários
da mina de Posse, localizada em
Goiás, que foi operada pela Mineração Jenipapo entre 1992 e 1995, a Amarillo
Mineração do Brasil investiu US$ 23 milhões
nela desde 2005, quando iniciou as atividades.
Na fase de obras, foram gerados 830 empregos
diretos e 2.055 indiretos. Em operação, a mina
gera 397 empregos diretos e 1.600 indiretos.
De acordo com o gerente de Projeto, Frank
Baker, foi realizada anteriormente uma sondagem de 28 mil m com 200 furos, totalizando

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Amarillo investe US$ 23 milhões

Frank Baker - gerente de operações

-oxidação por 12 horas com um pH de 12,
seguido por tratamento convencional tipo CIL.
“Essa sequência foi necessária para converter
os teluretos em TeO2 e assim deixar ouro liberado para cianetação”, explicou Baker.
São utilizadas quatro escavadeiras para
emerger caminhões de 45 t para minério e
outros maiores para estéril. “A mina tem capacidade produtiva de 2,5 milhões t/ano”, informou Baker.“Por enquanto a vida útil da mina é
de sete anos e estamos fazendo pesquisa no
entorno da área para ampliá-la.”

Amarillo Mineração do Brasil
Projeto Posse em Goiás
Palestrante: Frank Baker
gerente de operações
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Terceiro concentrador
da Samarco inicia operações

A

Samarco deu início em abril deste
ano, na Unidade Operacional Germano, em Mariana (MG), à operação do sistema de concentração de minério
(Concentrador III), parte do projeto Quarta
Pelotização (P4P). Com investimentos de
R$ 6,4 bilhões, a unidade de pelotização e
a expansão do porto, em Ubu (ES), e o mineroduto aumentam a capacidade de produção em 37%, passando a 30,5 milhões
t de pelotas de minério de ferro por ano.
Samarco
Expansão Samarco Terceiro Concentrador
Palestrante: Ronaldo da Silva Mendes
Junior, chefe de Departamento
Concentrador III
Equipo Mining 2014
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O terceiro concentrador, instalado na Unidade Operacional Germano, tem capacidade
de 10,5 milhões t anuais de concentrado (de
2015 a 2017). Entre os seus aspectos relevantes, o chefe de Departamento Concentrador III, Ronaldo da Silva Mendes Junior, citou
a carga circulante peneirada em separado,
sem tripper car (peneiramento mais eficiente);
correia de alimentação dos moinhos individualizadas; moagem primária proporcionalmente maior que do Concentrador II (maior
energia disponível); flotação mecânica com
volume específico maior que Concentrador II
(maior tempo de residência); bombas stand
by em todas as caixas, com exceção da descarga dos moinhos; e inversores nos motores de todas as bombas.
Com 400 km de extensão, o mineroduto
que sai da Unidade Germano, passa por

Ronaldo da Silva Mendes Junior, chefe
de Departamento Concentrador III

25 municípios mineiros e capixabas e tem
capacidade para transportar 20 milhões t de
polpa de minério de ferro por ano. Os dois
dutos construídos antes têm capacidade
total de 45 milhões t. “A Quarta Pelotização
gerou 13 mil postos de trabalho no pico das
obras informou”, Mendes Junior. “Com a
conclusão do empreendimento, após 35
meses de obras, serão gerados aproximadamente 1.100 empregos diretos e indiretos.”

E

m todas as minerações de ferro,
o primordial é a
busca do consumo das
hematitas. À medida que
o mineral vai ficando
mais escasso, as minerações começam a investir em itabiritos, que
necessitam de mais beneficiamento para formar
os concentrados. Desde
2005, a Vallourec Mine- Luiz Vannucci, gerente de Geologia,
ração aproveita itabiritos Planejamento e Controle de Qualidade
na cava de Mina do Pau da Mina Pau Branco
Branco e, atualmente,
com o tratamento, atingiu o teor acima de 45% de ferro nos
itabiritos. A empresa apresentou um estudo de caso no qual
foi analisado o aumento da vida útil da mina Pau Branco, em
operação há 30 anos.
“Realizamos um trabalho de mineração mercadológica para
buscar a melhor forma desses recursos. Conseguimos aproveitar
os itabiritos com a instalação de peneiramento móvel ligados à
planta de tratamento de minério por uma correia transportadora
de longa distância. Esta estrutura trouxe ganhos em custo e volume de transporte”, disse o gerente de Geologia, Planejamento e
Controle de Qualidade da Mina Pau Branco, Luiz Vannucci.
Um dos maiores custos da siderurgia está associado na parte
dos autoformes, por isso a qualidade da matéria-prima é fundamental, já que o alto custo fica por conta do consumo de
carvão, aumentando o gasto de energia para fundir o minério de
ferro, cujos elementos têm um peso no consumo de carvão. “O
importante é estar sempre buscando essa redução de energia”,
disse Vannucci. “A nova estrutura trouxe ganhos em custo e
volume de transporte, além de diminuir a poluição por geração
de poeira, ruídos e consumo de diesel.”
Com os ganhos obtidos em qualidade nos produtos, pela introdução de um logwasher, a empresa estima aumento de 20% em
volume na reserva de granulados (menores que 16mm), pela diminuição do teor de corte da lavra de 60% para 58%. Desta forma,
parte dos granulados que hoje são destinados a pilhas de estéril
pode ser destinada à produção, garantindo a qualidade dos produtos. “Conseguimos aproveitar os itabiritos que já tínhamos”,
explicou. “A aplicação de um sistema de lavagem permitiu o aproveitamento de alguns
Vallourec Mineração
minérios
contami- Inovação para ampliar a conversão de
nados e enriqueceu
recursos para reservas
os concentrados. E
Palestrante: Luiz Vannucci, gerente
ainda viabilizamos o
de Geologia, Planejamento e
aproveitamento das re- Controle de Qualidade da Mina Pau
servas de granulados,
Branco
evitando a contaminaEquipo Mining 2014
ção de outras frações.”
38 | Setembro 2014

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Sistema processa
minérios contaminados

Projeto Friáveis entrou em produção em março
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O

Projeto Friáveis, um investimento de R$ 750 milhões, dobrou a
capacidade de produção da Mineração Usiminas S. A. (MUSA). Após a
finalização da primeira fase, a empresa
atingiu um novo patamar de produção
e leque de produtos, saltando de 7 milhões t por ano para 12 milhões de t/ano,
um incremento de 70%.
Com isso, a mineradora passou a
abastecer as usinas em Ipatinga (MG) e
Cubatão (SP). Em 2013, foram 6 milhões
t produzidas de minério, sendo que 4,5
milhões t foram adquiridos pela Usiminas para suas siderúrgicas, e o restante
vendido no mercado doméstico e exportação.
Por uma decisão estratégica, a Usiminas optou por adquirir reservas de minério de ferro. Antes disso, a empresa
comprava o insumo de terceiros. “Após
adquiridas as reservas na região de Serra
Azul”, disse o gerente-geral de Engenha-

Mauricio Gregory - gerente-geral
de Engenharia

ria, Mauricio Gregory, “a empresa percebeu que, além de utilizar minério para ela
mesma, poderia expandir a capacidade
produtiva das reservas e comercializar
no mercado doméstico e exportador”.
A expansão realizada pelo Projeto Friáveis consiste na construção de duas
plantas de beneficiamento, sendo uma

na mina Oeste e outra na mina Central.
A ideia é realizar o aproveitamento dos
finos estocados nas barragens. Ao comprar as reservas da família J. Mendes, a
empresa percebeu que dentro das duas
barragens de rejeitos existia minério suficiente, que poderia ser reprocessado.
Cerca de 25 milhões toneladas de rejeitos são reprocessados na nova planta,
que produzirá pellet feed com 66% de
teor de ferro. “No Projeto Friáveis, as
unidades extraem o minério de ferro e o
transformam em pellet feed, sinter feed e
granulados”, explicou Gregory.
Mineração Usiminas
Projeto Friáveis: uma experiência de
transformação e crescimento.
Mauricio Gregory - gerente-geral
de Engenharia
Equipo Mining 2014
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Transformando uma indústria
em fornecedora de serviços

Entrevista

J

oão Ney Colagrossi, que reside em
Helsinki desde 2008, representa
a globalização da cúpula da Metso, num movimento para se posicionar
como empresa mundial com atividades
nos quatro continentes. O engenheiro
metalurgista formado pela Universidade
Mackenzie, com especialização em administração de negócios pela USP, foi o
primeiro não finlandês a ocupar um cargo
de direção, como presidente Global de
Mineração e Construção.
A rotina no headquarters da Metso
também mudou, saindo daquela placidez nórdica para reuniões mais agitadas,
onde a ascendência italiana do João Ney
o leva naturalmente a gesticular e falar
mais alto. Custou para os seus companheiros de diretoria se acostumarem
com essa maneira brasileira de participar de reuniões, sem que isso significasse algum sentimento mais agressivo.
João lembra que, ao se mudar com a
família para Helsinki, os primeiros sentimentos se mesclavam com a surpresa de
viver num país escandinavo, onde o tripé
educação, saúde e segurança é obrigação do estado social-democrático, mantidas em altíssimo padrão. Ele lembra
que no edifício-sede da empresa havia
apenas meia dúzia de carros no estacionamento - a maioria dos funcionários,
inclusive o presidente e diretores, iam
trabalhar de ônibus ou trem.
Em entrevista exclusiva à revista Minérios & Minerales, João Ney fala
da transformação desafiadora da própria
Metso - de fabricante de equipamentos
para uma fornecedora global de serviços e o impacto do cenário do mercado mundial de mineração e a retração prolongada
de preços dos commodities minerais.
Minérios&Minerales - Da sua posição
privilegiada de observador da mineração
global, como você vê essa crise que se
prolonga?
João Ney - Gostaria primeiro de enfatizar que o momento não é de “crise”
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para a mineração global, mas sim de
transformação. Após uma alta de preços
das commodities que se encerrou abruptamente em no final de 2012, o cenário
de mercado hoje é de superoferta. Mas
na trajetória anterior de alta, as mineradoras tiveram uma expansão de Ebitda
em níveis quase recordes. Mesmo com
a queda de preços, a demanda continua
crescendo, por conta da urbanização na
China que mal atingiu 50 %, na Índia
beira meros 20 % e na África se encontra
no princípio do processo.
Embora se estime que a demanda por
minerais continue crescendo a uma taxa
de 5% a 7% ao ano em longo prazo,
existe uma firme expansão dos custos
operacionais nas minas. Com o minério
de ferro sendo vendido a US$ 80/t muitas minas chinesas de ferro e pequenos
produtores estão fechando. Se considerarmos o período de 2002, tomado como
base, até 2012, o custo por unidade produzida de uma cesta de minerais saltou
de 75 para 209; o Ebitda das mineradoras expandiu-se de 25 para 37; mas a
margem caiu de 25% para 15%.
A capacidade física de produção de minério de ferro, por exemplo, está em alta
porque novos projetos estão entrando
em operação. Mas para cobre já existe
uma perspectiva de déficit na oferta por
volta de 2017, por causa do adiamento
de novos projetos. Por conta de depósitos mais complexos em regiões mais
remotas, os analistas acreditam que o
Opex irá continuar crescendo 8,7% ao
ano.
Não vejo que é uma situação de crise, muito menos de pânico. A “nova
normalidade”, entretanto, significa que
a demanda é inferior à produção. Isso
implica que os investimentos em Capex
vão cair com suspensão de projetos greenfield, haverá um número mínimo de
projetos brownfield, orçamentos de exploração geológica serão reduzidos.
Na outra ponta, os recursos para Opex

Foto: Metso

A revolução começou por dentro dessa global finlandesa, liderada por um brasileiro,
para então chegar aos seus clientes na mineração

João Ney Colagrossi, presidente Global
de Mineração e Construção da Metso

podem até crescer com mais reparos e
recuperação de instalações; foco em
planejamento; melhoria de produtividade/eficiência, redução dos custos operacionais e do capital empregado no mercado de mineração global. Projeta-se
que a retração em novos investimentos
na indústria extrativa se prolongue ate
2015, com a possível retomada em 2016
a 2020.
A exemplo da mineração, os fabricantes de equipamentos e sistemas também
enfrentam o dilema de uma nova cultura
de mercado e precisam enfrentar as suas
próprias ineficiências.
Minérios&Minerales - Pelo exposto,
as mineradoras querem obter o máximo
de produtividade dos seus ativos atuais.
Isto é, comprar novas máquinas nem
pensar. Em suma, querem que os fabricantes de equipamentos prestem mais
serviços. A Metso está preparada para
esta mudança radical do mercado?
João Ney - Começamos esta transformação em escala global há cerca de
cinco anos. Os Service Centers foram
descentralizados para perto dos clientes,
com capacidade para solucionar em curto prazo 80% das demandas deles. Pres-

tar serviço na localidade do cliente não é
sexy nem glamoroso - é rodar em estradas empoeiradas, dormir em alojamentos desconfortáveis, e sujar sua camisa
de graxa no chão da planta industrial.
Na nossa empresa, são sete mil técnicos no setor de serviço, inclusive trabalhadores locais que falam o idioma
nativo. Ao contrário do que se pensa,
montar uma rede de prestação de serviço
é intensivo em logística e recursos materiais e humanos. 1400 itens são embarcados por hora na rede de serviço da
Metso pelo mundo, ligando locais como
Tampere, na Finlândia, a Parauapebas,
no Pará.
É muito bonito uma empresa decidir
que doravante vai prestar serviço aos
clientes. Mas antes de isso acontecer,
em nível global, tem que se montar uma
gigantesca infraestrutura e treinar técnicos, onde quer que seus clientes se
encontrem. Estamos começando agora
a montar essa infra na África, com seus
54 países e logística rudimentar - mas
é a próxima nova fronteira da mineração
global.
Minérios&Minerales - Fala-se bastante
nos tempos recentes em automação industrial, como se fosse o remédio mágico para as ineficiências das plantas.
Mas o operador da planta tem rejeição
por essa tecnologia, que ele vê como
ameaça ao seu emprego?
João Ney - Tanto isso é verdade que
internamente na Metso também encontramos resistência. Foi preciso uma
mudança cultural, para se aceitar a automação industrial como uma ferramenta
para realizar operações repetitivas e efetuar ajustes minuto a minuto, em tempo
real - algo entediante e ineficiente para
os operadores humanos. Instalados os
sistemas de automação industrial, o
operador passa a dedicar a tarefas mais
nobres, que exigem a inteligência humana para decisões.
Minérios&Minerales - Difícil é convencer as mineradoras que o cenário atual
não é de crise...
João Ney (exaltado) - Eu prefiro enxergar o momento atual como oportunidade e não crise. Não temos uma crise de
demanda, mas sim de oferta. O mundo
continua crescendo numa velocidade
mais lenta do que há alguns anos, mas
continua crescendo. É um momento ideal e positivo de transformação, de mudar paradigmas. Temos que maximizar a
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Um brasileiro na Finlândia
João Ney passou a usar o trem para o trabalho, que por sinal era um modelo Pendolino,
fabricado na Itália. Nesse trajeto, ouvia com frequência os viajantes reclamarem da “qualidade” do trem e atrasos no horário. Até que finalmente ele resolveu perguntar a um grupo de
passageiros qual era o problema com o trem e veio a descobrir que estavam reclamando de
atrasos de “dois a três minutos” nos horários de saída e chegada.
Um dia desses ele recebeu quatro funcionários brasileiros na sede e sentaram-se na sua
mesa para colocar o papo em dia. E, naturalmente, o tom da conversa foi se animando e o
volume subindo. Aí o presidente da Metso, na sala ao lado, resolveu pegar um café na cafeteria e aproveitar para perguntar: “como vocês brasileiros conseguem falar e ouvir ao mesmo
tempo, e ainda se entenderem?”. João lembra que algo que teve que assimilar nas reuniões de
trabalho é sempre esperar seu interlocutor terminar de expor suas ideias, para então colocar
as suas propostas.

produtividade dos ativos e atingir novos
patamares de eficiência.
Os preços das commodities dificilmente voltarão aos patamares de 2011 e
2012, mas voltarão a subir gradualmente. Quando os preços voltarem a subir, a
mineração global estará num outro nível
de eficiência e custos. Quem sabe até
com um novo modelo de negócios. Não
se trata mais de transações mais vanta-

josas, mas o conjunto todo precisa ser
mais eficiente e rentável.
A Metso opera com contratos remunerados por desempenho há cerca de
sete anos. Tivemos até de um cliente
que não queria imobilizar capital com
equipamentos - e a Metso aceitou ser
remunerada por metro cúbico de brita
produzida. É um exemplo de mudança
de paradigma.

Seminário

A

Metso anunciou durante o seu
Seminário Internacional, realizado
em setembro em Belo Horizonte,
a abertura de um novo centro de serviços
em Minas Gerais. Previsto para 2015, o
empreendimento de 60 mil m² e que deve
ser instalado na capital mineira, contará
com 120 profissionais, além de englobar
um estoque estratégico de peças.
De acordo com Marcelo Motti, vice-Presidente da Metso Brasil, o objetivo do novo
centro é ficar próximo ao cliente e ter espaço suficiente para expandir os negócios da
empresa no Estado, de acordo com a demanda do setor de mineração e agregados.
Para João Ney Colagrossi, presidente Global da Metso para mineração e
construção, o momento da mineração é
de um ciclo de ajuste, que antecipa a
recuperação do setor a partir de 2016.
Ele ressalta, que cada vez mais, o foco
estará na eficiência operacional, ou
seja, as mineradoras e seus provedores
de soluções deverão fazer mais com
menos, otimizando suas operações
atuais e reduzindo os custos.
Sobre essa temática, especialistas da
companhia mostraram, durante o seminário, como as empresas do setor mineral e de agregados podem atingir sua
máxima capacidade no menor tempo
possível. O ponto chave, segundo eles,
é uma total prioridade ao planejamento,
com foco na redução do tempo de ativação dos projetos (ramp up).

Fotos: Metso

Metso anuncia a criação de centro
de serviços inovador

Marcelo Motti, vice-presidente da Metso
Brasil, anunciou a instalação de um centro
de serviços em Minas Gerais

Seminário: foco
na redução de custos
e no aumento da eficiência

Na área de Tecnologia de Processo e Inovação (PTI), Renato Oliveira, engenheiro de
Processos, mostrou como o setor de PTI
pode reduzir os riscos de parada durante
o ramp up, em iniciativas que incluem a
caracterização do maciço, modelos, simulações e recomendações prévias, suporte
durante a inicialização do projeto e o chamado PIO, sigla para a metodologia de integração e otimização de processo.
Toshihiko Ohashi, gerente de Aplicação
de Sistema de Britagem e Peneiramento,
destacou os recursos das engenharias de
Seminário Internacional Metso focou
na redução de custos e no aumento
da eficiência de plantas minerais
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aplicação e de instalação da empresa que
reduzem o tempo de ramp up. Na área de
aplicação, o especialista apresentou várias
soluções estratégicas como a simplificação
das linhas de processamento. Já em termos
de instalação, Toshihiko apontou casos reais de soluções inadequadas ou equivocadas que resultaram no atraso do ramp up.
Carlos Petravicius, gerente Nacional de
Serviços para Mineração, abordou a expertise
da companhia na gestão de processos para a
redução do ramp up. Segundo ele, o gerenciamento proposto envolve sete fases – da
instalação à reforma de equipamentos – com
destaque para a primeira fase e para o início
da operação e a estabilização operacional do
projeto. Por fim, Boris Volavicius, engenheiro
Sênior de Vendas em Mineração e Agregados, abordou três ferramentas da Metso usadas na otimização do ramp up: o FieldCare,
para gerenciamento de ativos e dispositivos,
o STC, simulador para treinamento e certificação de operação, e o PlantTriage, monitoramento de performance de malhas de controle.
Em uma segunda fase de palestras, o seminário destacou as soluções da companhia
para a redução de despesas operacionais
com os ativos que as mineradoras detêm. O
módulo foi liderado por Walter Valery, PhD e
vice Presidente Sênior Global de Tecnologia
de Processos e Inovação (PTI). O executivo,
nascido no País, é uma referência mundial
em pesquisas no setor de mineração e lidera
uma equipe que já executou 432 projetos.

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Lógica Fuzzy gera economia
de R$ 857 mil

Thiago Teixeira Franco, engenheiro
de Processos da equipe de Tecnologia

C

om o objetivo de aumentar a produtividade da planta de beneficiamento de minério e na planta de
processamento, reduzindo o consumo de
bauxita, a Votorantim Metais implantou
projetos para melhoria operacional em
equipamento e para aplicação de sistema
de controle avançado de processo.
Na planta de beneficiamento, localizada
em Miraí (MG), o minério extraído passa
por etapas de britagem, lavagem e peneiramento. A partir de um investimento de R$
220 mil, foi desenvolvido um projeto que
aumentou a recuperação mássica da bauxita
de 38,3% para 41,5%, produzindo um ganho de R$ 1 milhão, em dez meses. “No
processo de beneficiamento, as partículas
mais grossas da bauxita estavam funcionando como um corpo moedor, diminuindo a
granulometria do minério, que acabava passando pelas peneiras e sendo direcionado
para as barragens”, explicou o engenheiro
Thiago Franco. Para alcançar o resultado,
foram implantados anéis haletados em torno
do scrubber (processo de lavagem), fazendo com que tais partículas fossem enviadas
para o final do equipamento, conquistando,
assim, resultados extremamente satisfatórios, segundo o autor.
Já na planta de processamento, localizada em Alumínio (SP), a Votorantim Metais
optou pelo uso de um sistema de controle
avançado através da lógica fuzzy, que permite a quantificação de estados indeterminados e conceitos abstratos como “quente”, “morno”, “muito frio”, “altíssimo”, etc,
podendo processá-los em um computador.
Hoje, a lógica fuzzy tem um grande número

de aplicações, desde o controle de foco em
câmeras de vídeo, passando por controladores industriais, elevadores e robôs, por
exemplo.
O sistema foi aplicado para diminuir a
variabilidade na relação entre a concentração de alumina e teor cáustico (A/C),
reduzindo o consumo de bauxita e de
vapor vivo no processo de digestão do
minério. A tecnologia utiliza um software Leaf, desenvolvido pela empresa
I.Systems, sediada em Campinas (SP),
que trabalha simulando as ações de um
operador de painel. A lógica fuzzy cria
regras fornecidas para a alimentação de
bauxita no sistema, através da percepção
e da experiência dos operadores de painel
e da equipe de processos da fábrica.
Essas regras variam para se ajustar ao
processo conforme ele acontece e conforme
as análises laboratoriais de A/C são feitas
(a cada 2 horas). “Esta é a primeira aplicação de lógica fuzzy para controle de A/C
na digestão em uma refinaria de alumina
no mundo e conseguimos uma redução de
38% na variabilidade do A/C”, contou Franco. “Isso correspondeu a um aumento de 2
g/L na produtividade da planta, reduzindo
o consumo específico de energia – uma
economia avaliada em R$ 857 mil ao ano.”
A lógica fuzzy ainda poderá auxiliar outras
áreas da planta, futuramente, na redução de
consumo de gás natural, energia elétrica, cal
e tecidos filtrantes, consumo de sementes
na precipitação, redução de perda de soda
no resíduo, entre outros benefícios.
O palestrante apresentou também o
projeto de aumento de produtividade da
planta de beneficiamento – melhoria em
equipamento scrubber, que gerou R$
1 milhão de economia no período entre
agosto de 2013 a junho de 2014.
Votorantim Metais
Redução do consumo de minério
da mina à refinaria: aumento
de produtividade da planta de
beneficiamento e redução do consumo
de bauxita através da lógica fuzzy
Palestrante: Thiago Teixeira Franco,
Engenheiro de Processos da equipe
de Tecnologia
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Palestrante: Hugo Leandro Rosa,
engenheiro mecânico da área de
Manutenção de Equipamentos Móveis
Equipo Mining 2014

Hugo Leandro Rosa, engenheiro Mecânico da
área de Manutenção de Equipamentos Móveis

dificuldades das empresas mineradoras
é justamente atuar na ponta final do processo. “Há dificuldade de inserção dos fabricantes nesses projetos”, disse Rosa. “É
necessária uma mudança de atitude, já que
precisamos ser sustentáveis. A demanda
do aço ainda vai existir, mas precisamos
desenvolver
aços
com
melhores
performances. Projetos já consagrados no
exterior mostram que isso é possível.”
Melhoria proporcionou
redução do peso em
aproximadamente 15%

"Lábio" completo para caçamba
usa peças travadas sem solda

U

m lábio completo para caçambas
de grandes escavadeiras, no qual
os adaptadores são travados mecanicamente sem haver nenhuma solda,
aumentando a resistência mecânica do
conjunto e a praticidade e minimizando
os ciclos de manutenção. Este é o conceito do sistema Nemisys, desenvolvido pela
Esco Corporation, e apresentado pelo gerente de vendas técnicas, Rodnei Pinto.
Ele também apresentou os resultados do
Esco Corporation
Sistema Nemisys Esco - Ganhos
operacionais: questão da segurança
operacional
Palestrante: Rodnei Pinto,
gerente de Vendas Técnicas
Equipo Mining 2014
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novo sistema em comparação a outro, o Posilock Plus, também produzido pela empresa. “Enquanto a vida útil deste é 70 h, a do
Nemisys é de 154 h”, contou. “Em relação
ao número de trocas por ano, o novo sistema também apresenta vantagens: 35 ante
77 do Posilock.” Somando as vantagens,
o Nemisys proporciona um ganho para os
clientes de cerca de R$ 441 mil por ano.
O Sistema Nemisys é composto por lábio
e dentes desenvolvidos simultaneamente
para maximizar a produtividade e a disponibilidade da máquina. Todos os componentes são dimensionados para melhor se
ajustar às máquinas de hoje, e um perfil aerodinâmico aperfeiçoa a produção e ciclos.
Os mecanismos de bloqueio hammerless
ajudam a reduzir os custos de manutenção
por meio da melhoria da confiabilidade.
Os adaptadores do sistema possuem

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Frota

Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração – CBMM
Aumento de vida útil de caçambas
de carregadeiras com a utilização de
aços de alta resistência microligados
ao Nióbio

apresenta problemas em sua manutenção,
comprometendo toda a operação, gerando trincas nas regiões estruturais e térmicas no bojo em poucas horas de trabalho
(1.600 e 2.000 mil horas de trabalho).
“Em parceria com empresas e fabricantes de aço e caçamba, desenvolvemos o
projeto com padrão rocha, mantendo a
capacidade volumétrica, substituindo o
material por aços de melhor qualidade”,
contou Rosa. “Diminuímos o peso da
caçamba para 3.013 kg e utilizamos aço
com limite de escoamento melhores.”
As caçambas de aço microligado iniciaram a operação em 2013 e foram registradas
5.000 horas de trabalho sem apresentar nenhuma fadiga. Os resultados foram a redução
de peso da caçamba em 15% e do custo de
fabricação em 3,8%, além da diminuição de
paradas de manutenção. “A vida útil média
das caçambas fabricadas em aço de baixa resistência eram de 320 horas, com custo operacional de R$ 15.6/h”, informou. “Tivemos
ainda uma redução de custo da hora de 53%,
gerando o aumento da vida útil em 188%.”.
Para o futuro, a CBMM pretende desenvolver projetos que diminuam ainda mais
o peso das caçambas. Porém, uma das

Foto: CBMM
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Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) tem
desenvolvido projetos para a aplicação e uso de aços de alta resistência. O
objetivo é diminuir o peso e aumentar a
desempenho dos equipamentos, o que tem
gerado bons resultados nas caçambas de
pás carregadeiras utilizadas nas lavras.
O efeito do nióbio na microestrutura
dos aços foi apresentado pelo engenheiro
mecânico Hugo Leandro Rosa, da área de
Manutenção de Equipamentos Móveis da
empresa. “Com o refinamento dos grãos,
a propriedade de expansão é otimizada,
aumentando a tenacidade e resistência depois da adição do nióbio no aço”, explicou.
Uma pá carregadeira, com peso de 3.500
kg, ao utilizar aços de baixa resistência,

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Aço microligado ao nióbio
amplia vida útil em 188%

Rodnei Pinto, gerente de Vendas Técnicas

travas acopladas que dispensam o uso de
similares avulsas. No mercado, há equipamentos de porte diferentes que fazem o
uso de peças de tamanhos variáveis. Essa
variabilidade é o nicho que a Nemisys encontra para comercializar seus itens.

Lavador robotizado é mais
rápido e usa menos água

U

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

m robô articulado, que lava equipamentos de mineração, aumentando a produtividade e eliminando acidentes, é uma novidade na Vale. O
dispositivo se movimenta em vários eixos
seguindo uma programação pré-definida
com sistema a laser, que funciona com
total segurança e eficiência. Na operação,
o dispositivo obedece aos comandos do
programador e, a partir do momento em
que é acionado, reconhece o modelo do
caminhão ou equipamento e realiza as
atividades, como a lavagem parcial ou
completa, de acordo com a instrução.
“O sistema é constituído por dois robôs
industriais, sendo um em cada lateral do
lavador, que se desloca linearmente sobre
trilhos de forma a alcançar todas as partes
do equipamento”, explicou o engenheiro
Emerson Balbino. O boxe de lavagem conta com cancelas flexíveis que auxiliam no
posicionamento correto do equipamento.
Feito o posicionamento, os robôs avaliam
a posição através de sensores e, estando o
posicionamento certo, a lavagem automática é realizada sem intervenção humana.
No processo convencional, totalmente manual, a operação é realizada em
ambiente insalubre e com alto risco de
acidentes, principalmente por quedas e
contato com produto químico. “Com o
sistema automatizado, retiramos o empregado de uma função perigosa, reduzindo
riscos de acidentes pessoais e diminuindo o tempo de lavagem dos equipamentos, além de obter mais qualidade e
padronização da operação e redução do
impacto ambiental”, contou Balbino.

Emerson Balbino, engenheiro

Foto: Vale

Método manual delongava o trabalho

Antes da automação, todo o processo de
lavagem era manual e, para cada seis caminhões de 240 toneladas, o trabalho durava
cerca de quatro horas com a água descartada durante o processo, gerando custo de R$
543,00 por caminhão. O sistema robotizado
reduziu este tempo para duas horas, e cerca
de 80% da água é reutilizada no processo
para lavar o próximo equipamento. Com
isso, um caminhão que volta para a operação mais cedo tem um ganho de mais de
900 toneladas diárias na produção de minério de ferro. Por mês, isso representa mais
de 200 mil t, considerando a média diária de
seis caminhões lavados. “O custo do investimento total foi de R$ 1 milhão, valor esse
reduzido para R$ 388 mil com os ganhos de
produção”, revelou.
Hoje, com os robôs, cerca de 210 caminhões são lavados por mês, consumindo
cerca de 1,8 milhão de litros de água.
Deste total, somente cerca de 300 mil
litros são de água nova, proveniente das
barragens da Vale. Toda a água utilizada
na lavagem é direcionada aos separadores de água e óleo, para tratamento e reuso. A maior qualidade e padronização da
lavagem dos equipamentos e o aumento
da produtividade do processo de manutenção já são resultados observados com
o novo sistema robótico. “O sistema é um
sucesso”, comemorou Balbino.
Vale
Lavador robotizado de caminhões e
equipamentos de mineração
Palestrante: Emerson Balbino,
engenheiro
Equipo Mining 2014
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Tela com furos redondos
proporciona desgaste uniforme

especializada na produção de telas de
borracha e poliuretano e tubulação para
uso na mineração. O consultor técnico
Arnaldo Chueri mostrou as vantagens das
telas com malhas redondas e destacou a
aceitação imediata do mercado. “O diferencial é que a tela com malha redonda
acompanha a geometria dela” explicou.
“Não tem as arestas como as malhas quadradas, ou seja, a classificação é exata.
Com isso, há uma melhoria considerável
no processo. O peneiramento é preciso,
proporcionando uma melhor classificação e seleção de brita.” O resultado foi
um sucesso numa pedreira sediada no
estado do Rio de Janeiro. Com as telas
de malha redonda, houve um aumento de
produção de 2%, além de garantir menor
impacto da rocha britada.
“Outro case de sucesso é o revestimento de caçamba de caminhões de minas”,
contou Chueri. “Os resultados têm sido

Arnaldo Chueri, consultor técnico

muito bons, com a diminuição do número
de paradas e ruídos; redução de trincas;
eliminação de danos e maior custo/beneficio. Estamos aplicando em algumas
empresas. Foi verificada maior vida útil,
menos trocas de revestimentos, redução
de paradas não planejadas e de trincas e
eliminação de danos no fundo da báscula,
além de maior custo /benefício.”
Pollyrubber
Uso de telas de borracha e
poliuretano em peneiras vibratórias
Palestrante: Arnaldo Chueri,
consultor técnico
Equipo Mining 2014

Setor de P&D da Vale fomenta parcerias

A

gerente de Tecnologia e Inovação
da Vale, Cláudia Villa Diniz, mostrou a evolução dessa atividade
na empresa ao longo dos anos, já que a
tecnologia foi distribuída pelas unidades
de negócio da mineradora. Em 2009, a
companhia formalizou a criação da diretoria do Instituto Tecnológico Vale (ITV),
que em 2014 se transformou da Diretoria
de Tecnologia da Vale.
“A grande evolução no contexto da tecnologia é que saímos de um modelo de
inovação fechada para um modelo de inovação aberta”, contou Cláudia. “A mudança nesse aspecto é que deixamos de fazer
apenas pesquisas dentro da empresa, já
que começamos a trabalhar em parceria
com universidades e fornecedores.”
Para sugerir soluções inovadoras aos
problemas atuais e futuros, foram criados dois ITVs, um em Belém (PA), cujo
tema é o desenvolvimento sustentável,
e outro, para a área mineração, que está
sendo construído em Ouro Preto (MG),
em conjunto com a Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP). A Vale conta ainda
46 | Setembro 2014
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Cominuição

Foto: Pollyrubber

ioneirismo e eficiência foram destaques em dois cases apresentados pela Pollyrubber, empresa

Cláudia Villa Diniz, gerente de Tecnologia
e Inovação

com três centros de pesquisa, um na área
de exploração, em Santa Luzia (MG), um
de tecnologia de ferrosos, e um de metais
básicos, no Canadá, além de outros menores em algumas unidades próprias da
companhia.
A gestão da tecnologia na Vale é feita
por um comitê global, composto de 15
diretores, cada qual responsável por uma
área de tecnologia diferente. “O objetivo
é ter olhos no futuro não se esquecendo

do presente, com a capacidade de lidar
com problemas cotidianos”, disse. “Buscamos trabalhar todas as informações de
competidores e tendências tecnológicas,
alimentando a área de estratégia e protegendo essas tecnologias.”
A empresa também cuida de sua propriedade intelectual, buscando proteger
as tecnologias desenvolvidas pela companhia com o procedimento de registro
de suas marcas. “Gerimos o portfólio de
ativos intangíveis visando geração de valor, avaliação de tecnologias e produtos,
garantindo a liberdade de operação e uso
de tecnologias próprias”, explicou. “O registro de patentes é importantíssimo, pois
muitas vezes se perde a liberdade de operação por não ser o dono da tecnologia.”

Vale
Inovação na Vale
Palestrante: Cláudia Villa Diniz,
gerente de Tecnologia e Inovação
Equipo Mining 2014
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Tela com malha redonda
favorece peneiramento

Haver & Boecker Telas
Redução no custo da produção e
aumento de durabilidade de telas
utilizando o novo conceito Pro-Deck
Palestrante: Dario Abelha,
gerente de Vendas
Equipo Mining 2014

pas: análise de vibração; inspeção; auditoria e
implementação dos meios peneirantes; e recomendação. “Com este processo passamos
a analisar qual o tipo de peneiramento mais
adequado para cada cliente e qual o tipo de
tela mais indicado a ser empregado”, acrescentou Dario Abelha.
Segundo o especialista, no Pro-Deck é realizada uma auditoria de peneiramento, com
discussão in loco dos objetivos propostos,
documentação e plano de ação.
A Haver & Boecker Telas trabalha com tecnologias diferenciadas na composição de
telas, como formulação especial para seus
painéis de borracha e poliuretano com diferentes tipos de dureza, arames de aço carbono patenteado em suas telas metálicas, a fim
de garantir grande durabilidade e precisão.
Outra opção são as telas metálicas, que têm
maior resistência à ruptura dos ganchos devido à indução por calor, tem arame de aço
de carbono patenteado e tela e ganchos customizados de acordo com a necessidade do
cliente.
Outra opção são as telas híbridas Ty-Wire,
devido a sua fabricação em aço carbono e
poliuretano. Elas possuem de 25% a 80%
maior área aberta se comparadas com módulos de PU convencional, além de aberturas
cônicas que produzem um efeito autolimpante.

Dario Abelha, gerente de Vendas

Além disso, a Haver & Boecker Telas apresenta
a nova geração de telas autolimpantes Flex-Mat 3, que devido às tecnologias avançadas
de poliuretano injetado e arames patenteados,
garantem maior efeito autolimpantes, desde
aberturas de 0,5 mm até 101,6 mm.
O processo Pro-Deck vem sendo adotado
por diversas empresas como Minera Frisco,
Condumex, USS, Waterford Sand & Gravel,
Martin Marietta Materials, Danford Construction Ltd., Grupo Calidra e Georgian Aggregates and Construction Inc.
Foto: Haver

O

engenheiro Dario Abelha, gerente de Vendas da Haver & Boecker
Telas, falou sobre o conceito Pro-Deck. O termo refere-se a um combinado
de telas na superfície peneirante, tendo como
princípio a utilização de uma tela ideal para
cada fase de peneiramento.
O especialista apresentou as diversas fases
do peneiramento mineral e os resultados obtidos em cada uma dessas fases: classificação
inicial - finos; estratificação e classificação
final. Na apresentação, ele ainda destacou
a importância da definição de abertura/área
aberta/durabilidade em um processo de peneiramento, utilizando uma abertura de 1 polegada para ambas as telas e outro em que se
utiliza uma área aberta, com duas telas, uma
com 9 furos e outra com 4. “Ao aumentarmos
a área aberta geralmente diminuímos a vida
útil das peneiras e este é o grande desafio”,
esclareceu Abelha.
O processo Pro-Deck abrange diversas eta-

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Combinação de telas dá
melhores resultados

Utilização das telas na Danford
Aggregates, Canadá

A

Briskcon é uma empresa especializada na prestação de serviços
de telecomunicações via satélite.
“Por utilizar tecnologia de comunicação
via satélite, nossos serviços estão disponíveis em qualquer lugar do Brasil e, independentemente da localização geográfica,
todos os pontos remotos têm o mesmo
nível de serviço, disponibilidade e desempenho”, garantiu o diretor de Operação e
Briskcon
Soluções por satélite
Palestrante: Murilo Miranda Carvalho,
diretor de Operação e Logística
Equipo Mining 2014
www.revistaminerios.com.br

Logística, Murilo Miranda Carvalho.
O telefone móvel Satelital Globalstar é
ideal para o startup de obras ou minas,
onde não há nenhum tipo de comunicação. A ativação do serviço é imediata
com acesso à internet. O GSP 1700, por
sua vez, permite a habilitação de uma
linha CDMA, além de poder ser conectado a um laptop ou agenda eletrônica
para transmissão de dados e acesso à
Internet através do cabo (vendido separadamente). O aparelho permite também
o recebimento de mensagens de texto. “É
ideal para situações onde a comunicação
convencional não possui cobertura”, disse Carvalho. “A tecnologia via satélite
possibilita o contato em áreas remotas
com a qualidade da telefonia convencio-

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Satélite otimiza operações em áreas remotas

Murilo Miranda Carvalho, diretor
de Operação e Logística

nal. É indicado para os segmentos marítimo, petróleo e gás, mineração, expedições, transportadoras e construção civil.”
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Maptek, empresa desenvolvedora
de softwares e hardwares para mineração, com sede no Chile, trabalha
com tecnologias para mineração há mais
de 30 anos e conta com soluções em laser
scanner e softwares voltados para mineração. O engenheiro agrimensor Breno Silva
Gomes de Oliveira apresentou dois tipos de

scanner para o open pit (a céu aberto) e trabalhos de levantamento de dados realizados
nas minas subterrâneas: os de longo alcance (8810) e o subterrâneo (8200), de curto
alcance, ambos processados pelo software
da empresa.
“O processo consiste na varredura e captura fotográfica, que gera mapeamento geológico completo, facilitando o trabalho do
geólogo com informações sobre onde estão
as ocorrências minerais, além da medição
de moinho para desgaste”, explicou.
O laser scanner produz a digitalização em
tempo real com levantamento topográfico
de alto detalhamento, onde é relatada cada
conformidade da cava. Com o laser o mapeamento é feito em duas horas, enquanto na
forma convencional, o trabalho é realizado
em três dias.
O scanner de 8810 é uma câmera que permite a captura simultânea de laser

3D. Ele
tem um sistema de GPS integrado e bússola

Breno Oliveira, engenheiro agrimensor

digital. Para maior produtividade, é configurado com uma nova interface de usuário e
sem fio Toughbooktable. “O produto foi projetado para orientar o fluxo de trabalho de
pesquisa, melhorar a eficiência do trabalho
de campo e obtenção de resultados”, enumerou Oliveira.
Maptek
Soluções e aplicações do laser
scanner fotográfico I – Site na
Mineração.
Palestrante: Breno Oliveira,
engenheiro agrimensor
Equipo Mining 2014

Sistema controla temperatura e pressão em pneus

A

utilização do sistema de monitoramento de pressão e temperatura de
pneus pela Vale nas minas do complexo Itabira, Brucutu e complexo Carajás tem
gerado ganhos para a empresa. O MEMS,
sigla para Michelin Earthmover Management
System, é um sistema para controle permanente da temperatura e pressão de calibragem dos pneus de veículos fora de estrada. O
monitoramento garante maior segurança para
quem opera e para quem executa a manutenção dos caminhões. “Ele evita, entre outros,
que reparos sejam iniciados em pneus com
condições de sobrepressão ou com temperatura elevada”, explica o engenheiro de Minas,
William Sacramento.
Para operacionalizar o monitoramento,
o MEMS envia informações de pressão e
temperatura – via onda de rádio – para um
receptor na cabine do veículo, que armazena
o histórico de informações para depois encaminhá-la para a sala de controle da mina,
via rede de rádiofrequência. Em caso de incidentes, o repasse de dados automaticamente
acontece minuto a minuto. “A manutenção
de pneus é parte significativa dos custos
operacionais na operação de mina, ou seja, a
gestão, além de melhorar a produtividade e a
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Lavra

Foto: Maptek

Sistema I-Site na mineração

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Scanners para raio-X das minas

William Sacramento, engenheiro

segurança ocupacional, melhoram os índices
de disponibilidade física dos equipamentos”,
esclareceu Sacramento.
Através do sistema de monitoramento de
pressão e temperatura de pneu, é possível
alertar o operador em tempo real de todos
os potenciais problemas e ajudá-lo a evitar
o desgaste excessivo, melhorar o consumo
de combustível e reduzir as falhas de pneus.
O sistema pode ainda ajudar a diminuir o
tempo de inatividade e reduzir seus custos
operacionais, relatando dados precisos de
pressão dos pneus. Por meio da exibição
contínua da informação na cabine, os ope-

radores podem tomar decisões como saber
se é ou não um pneu com uma lenta perda
de pressão e que ele poderá completar o
turno, ou se há pressão suficiente para conduzir o equipamento a um lugar conveniente para a verificação dos pneus. Estas ações
minimizam os tempos de parada e custos
adicionais. Uma ferramenta de gestão e
análise permite que supervisores e gerentes
recebam a informação sobre o histórico de
dados e tomar ações corretivas.
“Os dados são armazenados na memória
dos sensores contendo datas e horários,
permitindo aos gestores baixar e visualizar os
dados históricos de pressão de pneus e um
histórico dos alarmes”, explicou Sacramento.
“Houve um aumento de segurança na operação de pneus com a eliminação de 48% dos
alarmes de temperatura e pressão e ainda redução do tempo de tratamento dos alarmes.”

Vale
Sistema de monitoramento de
pressão e temperatura de pneus
Palestrante: William Sacramento,
engenheiro
Equipo Mining 2014
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Balança contra
a “falsa” produtividade

Foto: Rossetti

segurança e elevando também os custos.
A Rossetti Equipamentos Rodoviários
apresentou um estudo de caso no qual
foram provadas as vantagens do controle
de carga na maximização do uso, entre a
quais estão o aumento da vida útil e da
segurança, a redução de tempo de ciclo e
o impacto positivo nos custos. O estudo
foi realizado em uma mineradora, considerando o desenvolvimento do produto
Caminhão com caçamba e a análise de resultados de
embarcada Rossetti custo que foi qualitativa em
um prazo de mil horas.
A balança embarcada possui
projeto integrado, pesagem
durante o carregamento, produtividade real e independe
das variações de densidade
dos materiais, permitindo monitoramento de carga morta.
“A balança não está sujeita às
mudanças de comportamento

Fabio Soave, engenheiro de Produto

do veículo, como desgaste e pressão, e
possui indicação dentro da cabine para o
operador, permitindo o monitoramento remoto de todo o ciclo, em tempo real, via
web”, explica o engenheiro de produto Fabio Soave. “Após os testes com a balança,
todas as paradas não previstas foram reduzidas”, contou. “Além disso, as trocas de
componentes de suspensão, as trocas de
câmbios e o desvio de carga transportada
se tornaram menores.”
Rossetti Equipamentos Rodoviários
O controle da carga como fator de
redução de custos
Palestrante: Fabio Soave,
engenheiro de Produto
Equipo Mining 2014

Sinergia entre motor e potência hidráulica

A

LBX do Brasil é uma empresa nova
no mercado de escavadeiras produzidas no Japão, que oferece ampla
gama de equipamentos da marca Link-Belt
para qualquer condição de trabalho. Entre
os produtos estão escavadeiras, manipuladores de material e equipamento florestal.
Durante a Equipo Mining, o engenheiro técnico de Serviços, Carlos Alberto Bortoleto
apresentou um case de sucesso realizado
para um cliente de São Paulo, que detém
pedreiras espalhadas em todo o Brasil e solicitou uma demonstração de produtividade
da escavadeira modelo 350 X2. Foi feita
uma mensuração de consumo de combustível e produtividade da máquina.

A máquina, que possui 35 toneladas, uma
lança de 6,45 metros, braço de 2,63 e caçamba de 1,93 metros cúbicos, foi submetida à
primeira britagem na pedreira e avaliada sob
diversos aspectos, como o consumo de combustível, produtividade e carregamento de rocha para britagem primária. “O carregamento
foi contínuo em um ciclo de 15 minutos. Observamos variações relevantes como o grande volume de rochas com dimensões lineares
superiores a 1,5 metros”, explicou Bortoleto.
“Durante os ciclos de testes houve a constante necessidade de separação dessas rochas
que excediam as limitações do britador.”
Após a avaliação, a empresa gerou o diagnóstico. Medições realizadas pelo cliente

Foto Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Escavadeira hidráulica modelo 350 X2 em
operação na Equipo Mining 2014

em condições normais de trabalho da pedreira mostraram um consumo de 28 l/h,
valor 20% menor e com custos operacionais entre 10% e 12%. “A medição foi feita
da seguinte forma: carregamento contínuo e
individual por caminhão e o volume atingido. Tivemos um consumo de 31,9 litros de
diesel por hora, gerando uma produtividade
de 12 t”, comemorou.
A potência real é alcançada na série X2 devido a uma perfeita sinergia entre a potência
do motor e potência hidráulica. Essa potência é complementada por uma lucratividade
maior proporcionada pelos motores Isuzu,
que queimam combustível de forma limpa e
eficiente. A série X2 foi projetada para alcançar eficiência máxima por meio de melhorias
no motor e no sistema hidráulico.

LBX do Brasil
Teste de produtividade Link-Belt na
pedreira Anhanguera (Cajamar/SP)
Palestrante: Carlos Bortoleto,
engenheiro Técnico de Serviços
Equipo Mining 2014
www.revistaminerios.com.br

Setembro 2014 | 49

Lavra

O

excesso de carga reduz a vida
útil do veículo e a segurança,
aumenta o consumo de combustível, leva à menor velocidade média
(aumento do tempo de ciclo), além de
promover a falsa ideia de produtividade,
gerando aumento de custos. Já a falta de
carga gera a subutilização do equipamento, que sobrecarrega a próxima viagem,
ou aumenta a velocidade, reduzindo a

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Eder Rodrigues, diretor Comercial

Energia & Biodiesel

A

Himoinsa do Brasil, que fabrica grupos geradores e torres de iluminação
a diesel e a gás, investiu para instalar
sua fábrica em Contagem (MG) R$ 10 milhões na primeira etapa, com estimativa de
chegar aos R$ 40 milhões na segunda.
O leque de produtos a serem fabricados
no Brasil será de grupos geradores de 23 a
708 kVa (standby) e torres de iluminação. “A
empresa tem uma ampla gama de produtos
para diferentes mercados, como os setores de
mineração, construção, serviços, agricultura,
oferecendo energia tanto para operação em
emergência como operação contínua”, disse
o diretor comercial, Eder Rodrigues.

Grupo Himoinsa instala
usina em Angola
A fase de expansão da Himoinsa começou
na Europa, onde a empresa tem três fábricas na Espanha e uma na França. A partir
de 2005, o processo se estendeu para a
China, Índia, EUA e Brasil. Com 1.100
empregados no mundo, oito fábricas e 11
escritórios comerciais, a Himoinsa presenciou no mercado europeu uma queda de
40% em vendas e faturamento de 2007 para
2008. Foi o que motivou a expansão para
os mercados do Brasil e Angola. “A Europa representa 40% do faturamento global
da empresa. Agora, a fábrica da China registra crescimento de 10% por ano; Índia,
7%, e EUA, 15%”, informou Rodrigues.
Com uma planta com capacidade de 40
megawatts, a 15 KV em 50 hertz, a usina instalada em Luanda, capital de Angola, produz
energia para bombeamento de água para toda
a cidade, atendendo aproximadamente à metade da população. A Himoinsa foi responsá-

vel por um processo complexo, que incluiu
produção, engenharia, logística, e também
suporte pós-venda. A empresa foi contratada
para operar e executar a manutenção dessa
usina pelos próximos cinco anos. “O grande
desafio dessa planta foi o de completar a instalação em quatro meses. Enquanto estavam
sendo fabricadas as máquinas na Espanha,
havia uma equipe fazendo toda a parte de
terraplanagem, preparação e montagem do
sistema de diesel”, lembrou.

Himoinsa do Brasil
Usina geradora a diesel
Palestrante: Eder Rodrigues,
diretor Comercial
Equipo Mining 2014

Levando luz e energia a uma das maiores minas de carvão do mundo
Os grupos geradores e as torres de iluminação Himoinsa trabalham
juntos em Tavan Tolgoi, uma jazida de carvão ao sul da Mongólia –
as súbitas mudanças de temperatura na região, que vão de -40°C no
inverno a mais de 35°C no verão, exigem a utilização de equipamentos
robustos e de alta confiabilidade.
Localizada ao sul do deserto de Gobi, na província de Ömnögovi, na
Mongólia, a Tavan Tolgoi é uma das maiores minas de carvão do mundo. Descoberta em 1945, os estudos para sua exploração estenderam-se até 1985. Depois de ser dirigida por empresas públicas e privadas,
em 2010, a Erdenes MGL LLC concedeu à empresa pública Erdenes
Tavan Tolgoi o comando das suas operações.
De acordo com dados recentes, a Tavan Tolgoi possui 6,4 bilhões t de carvão
de alta qualidade e está dividida em seis setores. Através de uma concorrência
que contou com a participação dos principais fabricantes internacionais de
geradores e de torres de iluminação, a empresa Unitra LLC, distribuidora da
Himoinsa na Mongólia desde 2011, foi a escolhida para fornecer esses dois
tipos de equipamentos para a mina. Atualmente, cinco torres de iluminação
Himoinsa Apolo Start 4006 e um grupo gerador silencioso modelo HFW250
T5 operam em alguns dos seis setores de extração da jazida.
As difíceis condições ambientais da região, cujas temperaturas oscilam de -40°C no inverno a mais de 35°C no verão, exigiram que a
mineradora escolhesse um equipamento que fosse resistente e confiável. O gerador Himoinsa HFW250 é equipado com resistências para o
pré-aquecimento do circuito de água do motor, o que permite o arranque do gerador durante o inverno. Desta forma, o grupo gerador, que
funciona em regime de reserva, garante um arranque imediato, mesmo
quando as temperaturas atingem -40°C, já que o equipamento é configurado para que os líquidos do motor não se congelem.
Como um grupo gerador voltado para emergências, ele é capaz de gerar a potência máxima em apenas 10 segundos após a ocorrência de um
corte de energia. Todas as carcaças Himoinsa têm seu interior revestido
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Gerador instalado em Tavan Tolgoi, uma
jazida de carvão ao sul da Mongólia

com forro de lã de rocha, um material com excelentes propriedades de
isolamento termoacústico. Outro aspecto importante é o acabamento de
sua superfície à base de pó de epóxi-poliéster, um tratamento químico
que impede a corrosão, agente bastante comum em ambientes de mina.
O clima em Tavan Tolgoi é seco, com muito pó e a ocorrência de ventos
fortes também é uma constante, o que aumenta os riscos de segurança.
A torre de iluminação AS4006 está preparada para resistir a temperaturas entre -20 a 45°C e seu mastro, que pode ser elevado manualmente e
atingir 9 m de altura, tem uma capacidade para iluminar até 32.000 m2.
Os técnicos responsáveis pelo projeto afirmam que, no verão, as torres de
iluminação Himoinsa trabalham durante toda a noite e no inverno fornecem luz 24 horas por dia, uma vez que nesta época a luz natural é muito
incipiente. “Essas torres de iluminação podem trabalhar até 70 horas ininterruptas, ou seja, mais de 7 noites, sem precisar de reabastecimento”,
explica Manuel Sánchez Bada, gerente de engenharia da Himoinsa.
O mastro de 9 m de altura pode ser dobrado manualmente e no sentido horizontal, assegurando assim, um transporte ágil, “um detalhe valorizado em mineração, já que em função da lavra de carvão, as equipes
precisam se deslocar frequentemente”, diz Marco Perillo, gerente geral
da Himoinsa Far East, que acrescenta que “as torres de iluminação foram projetadas para facilitar o transporte”.

Foto: Vale

André Bonelar, Bioenergia

O projeto de óleo de palma tem por
objetivo suprir a demanda de biodiesel
para a utilização de B20 na frota de locomotivas, máquinas e equipamentos da
Vale. A capacidade de geração de energia
limpa da planta é de 11 megawatts, dos
quais 3,5 MW serão utilizados na usina
e o excedente poderá ser disponibilizado
à concessionária de energia do estado do
Paraná. Quase todos os resíduos formados ao longo da cadeira produtiva serão
reaproveitados pela própria indústria na
geração de energia.

Manutenção

G

tados e a produtividade do óleo extraído
é 10 vezes maior do que o da soja”, destacou o executivo de Bioenergia da Vale,
André Bonelar.
Em 2015, terá início o segundo módulo
da unidade extratora de óleo de palma,
que gerará um impacto positivo na região
com fortalecimento de um modelo de desenvolvimento socioeconômico, gerando
melhoria na qualidade de vida da população. “Além de criar cerca de seis mil
empregos na região”, anunciou.
Biopalma – A usina extratora de óleo
de palma (dendê) da Biopalma da Amazônia, empresa da Vale em parceria com
o grupo MSP, a partir de
2017, produzirá o biodieArranjo físico da usina de Biodiesel
sel, a fim de utilizar o B20
- mistura que leva 20% de
biocombustível e 80% de
diesel comum, para abastecer locomotivas e equipamentos utilizados em
suas operações no Brasil.
Além disso, será construída uma unidade industrial
para transformar o óleo em
biodiesel. O investimento
total do empreendimento é
de US$ 500 milhões.

arantir sustentabilidade às operações, reduzir as emissões
de gases de efeito estufa,
melhorando práticas ambientais, são os
objetivos da Usina de Biosiesel da Amazônia, que terá potencial de captura de dois
milhões de toneladas de CO2. As razões
da escolha da Vale pelo óleo de palma ao
invés da soja, principal matéria-prima do
biodiesel nacional, são a disponibilidade
de cinco milhões de hectares de terras
degradadas para plantio e condições climáticas adequadas, além da proximidade
das operações da Vale no Pará. “Cerca de
60 mil hectares de palma já foram plan-

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Biodiesel de palma em vez de soja

Vale
“Projeto Biodiesel da Vale”
Palestrante: André Bonelar,
Bioenergia
Equipo Mining 2014

Lubrificação em pré-moinhos reduz custos e falhas

Samarco
Redução de horas de restrição dos
pré-moinhos por falta de lubrificação
e redução das restrições de
alimentação do concentrador I por
desalinhamento dos transportadores
de correia CV20/21
Palestrante: Marco Aurélio Tito
de Paula, engenheiro mecânico
Equipo Mining 2014
www.revistaminerios.com.br

lizado de forma sequencial, foi realizado
brainstorming com os envolvidos nas
atividades de rotina do equipamento. “A
partir desse cenário, estipulamos a meta
na pré-moagem: chegar a 1,24 hora de
restrição, reduzindo a ocorrida em 2103,
quando foi alcançada a marca de 1,71
hora. Depois, estruturamos as principais
causas geradoras das falhas”, explicou.
O projeto levou em consideração a velocidade e identificou os principais problemas
da planta. Esse, em especifico, abordou de
lubrificação de pré-moinhos. Cada equipamento restringe em até 30% a alimentação de
minério na usina. Ao todo, na usina, são 12
moinhos, dois pré-moinhos na usina I, quatro moinhos primários, seis moinhos secundários e os que ficam localizados na célula de
flotação. “Um trabalho nunca antes realizado
no concentrador I da Samarco e obtivemos
um grande sucesso. O sistema de lubrifica-

ção dos pré-moinhos evitou a contaminação
com o óleo, pois todo o desgaste nas bombas
gerava baixa vazão, impedindo a operação do
moinho, que causava a contaminação do óleo
por minério”, observou.
Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

A

lubrificação para redução das falhas
dos pré-moinhos, que contempla o
Programa Lean Seis Sigma da Samarco, gerou impacto positivo com ganho de
R$ 5 milhões ao longo de 2013. “O programa
é baseado no crescimento sustentável, excelência em gestão e excelência operacional e
garantiu a diminuição de riscos e manutenções corretivas”, informou o engenheiro mecânico Marco Aurélio Tito de Paula.
Como o problema não pôde ser visua-

Marco Aurélio Tito
de Paula, engenheiro mecânico
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Juliano Kuster, gerente de Mineração

graça, somente descontado o gasto de
movimentação. “Esse foi um dos maiores
desafios encontrados para sucesso do
projeto, pois foi realizada uma mudança
cultural da operação”, contou o gerente
de Mineração, Juliano Kuster.

Votorantim Cimentos
Reativação da mina Placa e
otimização de processos que geraram
economia de R$ 8,2 milhões em
2013 no processo de fabricação de
cimento Portland
Palestrante: Juliano Kuster,
gerente de Mineração
Equipo Mining 2014

Detalhamento do modelo da Mina de Placa

Nova rota gera produção adicional

A

Sama Minerações Associadas, localizada em Minas Sul (GO) com capacidade de 1,2 mil t por dia de fibra
crisotila, produziu em 2013 cerca de 290
mil toneladas de fibra. Porém, a planta apresentou variabilidade na produção diária no
que diz respeito ao teor de alimentação nas
usinas. “Quanto mais rico o minério, mais a
usina vai conseguir produzir fibra”, explicou
o engenheiro de Produção, Andrei Pastoukhov. “Para isso, a empresa desenvolveu
uma simulação para otimizar esse processo,
com o objetivo de aumentar o descarte sem
influenciar o teor de alimentação.”
Com a simulação, a empresa desenvolveu
relatórios e aplicativos de gestão de equipamento de mina. “Observamos aumento do
descarte de rochas para o rejeito das instalações frontais”, contou. “No período de 2012
a 2013 a empresa obteve uma média mensal
de descarte de 14,32%. No ano passado, foi
orçado descarte com 17,48% e esta meta
não estava sendo cumprida devido a inúmeras dificuldades operacionais, influenciando
52 | Setembro 2014
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Cimento & Crisotila

Alta para Santa Helena, a produção de
calcário com a utilização de minério de
baixo teor e melhorias na movimentação.
As atividades de reativação da mina Placa começaram com o bombeamento de
1,8 milhão m3 de água que havia fundo
da cava com volume, sendo necessário
duas bombas de 500m3/h para trabalho.
Em 2013, foram utilizadas 244,6 mil t do
minério da mina e, como o custo de lavra
já havia sido absorvido ao longo dos 30
anos anteriores, entrou no processo de

Foto: Votorantim Cimentos

U

ma economia de R$ 8,2 milhões
em 2013 na fabricação de Cimento Portland foi o principal
resultado obtido pela Votorantim Metais
com reativação da mina Placa, que estava desativada havia 30 anos. O minério
dela vai abastecer a unidade Santa Helena (SP), que até então era alimentada
pela mina Ponte Alta, localizada a 19 km.
Essa distância aumentava os custos com
transportes.
Além da reativação da mina, contribuiu
para a economia conseguida a redução
dos custos de movimentação da Ponte

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Reativação de mina gera
economia de R$ 8,2 milhões

Andrei Pastoukhov, engenheiro
de Produção Júnior

diretamente no teor de alimentação das usinas e na quantidade de fibra produzida.”
A dificuldade no processo ocorre devido
à separação dos contaminantes, areia e pedriscos, que danificam os conjuntos mecânicos. O procedimento para a sua fabricação
é o direcionamento de fontes de minério de
fibra longa dos circuitos de limpeza para o
circuito branco (destinado para o processa-

mento de fibra curta), direcionando assim
fontes de fibra curta para o rejeito.
A mudança no processo consistiu na abertura de telas de “Trommel” de um dos circuitos de limpeza de 0,96 mm para 1,31 mm,
instalação de válvula direcional pneumática
e extensão de transportador de rosca. “Se
considerarmos o aumento da recuperação
de 1,61 % e teores e massas de alimentação
orçada para 2014, tivemos uma produção
extra de 413 t de fibra, justificando os investimentos na melhoria (R$ 55 mil)”, informou
o engenheiro de Produção Júnior da empresa, Andrei Pastoukhov.
Sama Minerações Associadas
Nova rota para processamento de
fibra mineral de alta especificidade
com aumento de recuperação e
aumento do descarte de rochas para
rejeito das instalações frontais
Palestrante: Andrei Pastoukhov,
engenheiro de Produção Júnior
Equipo Mining 2014
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Sensor ultrassônico e
sensor de temperatura
www.revistaminerios.com.br

“Antes do projeto, eram realizadas, semanalmente, manutenções preventivas para a
verificação do nível de graxa do britador primário, limpeza da borda do britador primário
com máquina (escavadeira) e limpeza manual da aranha e instalação de dispositivos de
segurança para colaboradores”, disse o coordenador de Manutenção, Josemar Gomes
da Silva. Ele revelou que após a instalação do
sensor, com sinal on line, e a realização de
testes por um período de 180 dias, foram obtidas melhorias na confiabilidade e segurança
do equipamento.
Os resultados alcançados envolvem a redução de custo, disponibilidade de recursos humanos e maior segurança dos colaboradores.
“Além de aumentar a precisão do diagnóstico
de falha por linha de tendência, reduziu-se
a exposição do eletricista”, destacou Silva.
Atualmente, a Sama estuda a implantação de
um sistema de monitoramento e reposição
automática de lubrificantes para os britadores
secundários.

Lubrificação

A

Sama desenvolveu um sensor de graxa para o britador primário da planta,
que implicou no aumento da disponibilidade do equipamento e na diminuição
do tempo de paradas para manutenção, gerando uma economia de R$ 90 mil por ano.
O programa consiste na implantação de um
equipamento de monitoramento online do
sistema de lubrificação da bucha da aranha,
com acompanhamento pela sala de controle
do nível de graxa e temperatura.

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Sensor controla nível de graxa e temperatura

Josemar Gomes da Silva, coordenador
de Manutenção

Sama Minerações Associadas
Sensor de graxa para britador
primário da planta
Palestrante: Josemar Gomes da
Silva, coordenador de Manutenção
Equipo Mining 2014
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Mudança de rota do rejeito cleaner IB3
aumenta produtividade da planta

C

para aumentar a produtividade da planta.”
Os objetivos do processo foram estudar
as otimizações para permitir o aumento de
rendimento em massa das flotações, melhorando a assertividade dos resultados do
concentrado e reduzir o consumo de coletor. “Projetamos o novo arranjo direcionando a tubulação de overflow do estágio
cleaner 01 para rejeito final”, contou Vieira.
Após a alteração, foi identificada a redução
de média e variabilidade do teor de ferro do
rejeito global e cleaner, culminando com a
redução de média e variabilidade do teor
de ferro do rejeito global.

A operação gerou aumento da recuperação
metalúrgica da flotação de IB3 em 2,5%, o
que representou um adicional de produção
de 55 mil t/ano. Além disso, acarretou redução de média e variabilidade do teor de ferro do rejeito global de 16,6% para 14,0%.
Também foi reduzido oconsumo específico
de amina em 24% em relação ao orçado no
período de análise, resultando em uma economia de R$ 782.527/ano.
Novo arranjo de
tubulação direcionando
a tubulação de
overflow do estágio
Cleaner01 para rejeito
final foi projetado
pela engenharia de
manutenção da Vale

Fotos: Vale

om o esgotamento das jazidas de
minério de ferro de melhor qualidade, as usinas de beneficiamento
estão recebendo minérios cada vez mais
pobres. Isso implica em maior custo de
produção, devido aos altos gasto com reagentes na flotação para beneficiá-los. Além
disso, o atual cenário econômico mundial,
que apresenta baixo valor da tonelada do
minério de ferro, impõe a necessidade de
baixar o custo de produção. “Na Usina de
Alegria não é diferente”, disse o técnico em
controle de processo, Eric Vieira. “A flotação de itabiritos tem sido alimentada com
o ROM cada vez mais pobre, instigando
a necessidade de melhorias no processo

Palestrante: Eric Vieira,
técnico controle processo
Equipo Mining 2014

Diagnósticos precisos de rota

A

valiar as necessidades dos clientes, auxiliar na definição dos veículos para determinada operação
e realizar a entrega técnica, registrando
dados referentes ao desempenho dos
caminhões e operadores são alguns aspectos da consultoria prestada pela Itaipu
Máquinas e Veículos. “Temos o objetivo
de cada vez mais aproveitar os recursos
do Scania 8x4”, disse o coordenador de
Pré-Venda, Nonato Júnior. De acordo
com ele, após a avaliação do veículo, o
próprio motorista começa a se educar e
se monitora com mais eficiência. A partir

Itaipu Máquinas e Veículos
Consultoria de desempenho
Palestrante: Nonato Júnior,
coordenador de Pré-Venda
Equipo Mining 2014
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de uma instrução básica, ele tem acesso à
orientação contínua. “O próprio motorista, com esse sistema, consegue aprender
e melhorar”, afirmou.
Até então a avalição era feita baseada
no consumo de combustível, mas com o
passar dos anos e a evolução tecnológica
dos veículos, os sistemas acoplados proporcionam uma avaliação mais refinada de
dados. “Nos principais pilares do trabalho,
o importante foi conhecer o local, as condições onde o veículo opera, cruzando dados de operações”, explicou. Feito isso, a
empresa consulta o portfólio dos produtos.
“Para conhecer o local usamos as ferramentas de GPS e coletamos as informações da rota para definir a redução de
eixo traseiro, por exemplo, adequando a
velocidade no trabalho para a operação.
Em seguida, apresentamos as ferramentas de diagnóstico, coletando dados do
caminhão”, disse. Na matriz de carga é
observado o percentual de carga e a rota-

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Processo

Vale
Mudança de rota de processo do
Rejeito Cleaner IB3

Nonato Júnior, coordenador de Pré-Venda

ção do motor, por exemplo, ou seja, além
da quantidade de horas em que o veículo
está parado, aguardando algum tipo de
operação. “Toda rotação acima de 1.480 é
nociva para a operação do caminhão e, se
detectada essa falha, apontamos soluções
que geralmente surgem após um problema de frenagem ou de pista”, afirmou.

identifica o condutor e registra os índices
de velocidade e RPM, função rotograma
(cria regra dinâmica de velocidade dentro da mina). O equipamento identifica o
condutor e permite maior capacidade de
integração com outros sistemas. “Como
exemplo, podemos citar o Caterpillar 777
carregado rumo ao britador, quando o SV
PRO define a velocidade de 40 km/h, permitindo saber a força que está atuando na
curva, ação importante para evitar tombamento. O equipamento aponta ao operador qual marcha usar”, explicou.
O monitoramento da SV PRO nas minas melhora a produtividade, indicando o
Trabalho foi realizado na Vale

Palestrante: Ricardo Baroni,
diretor Comercial
Equipo Mining 2014

Foto: Seva

Seva
O cenário atual das tecnologias de
controle de frota em mineradoras. O
equipamento SV-PRO e suas principais
funções. Relatórios e aplicativos de
gestão de equipamentos de mina.
Case Vale-DIFL

Ricardo Baroni, diretor Comercial

consumo por hora, o tempo determinado
e o total de toneladas transportado,
além da distância
percorrida
pelo
veículo. “É feito um
diagnóstico preciso da distribuição
do consumo do
diesel em cada
equipamento de
uma forma mais
eficiente”, disse.

Topografia

O

diretor comercial da Seva Engenharia, Ricardo Baroni, apresentou a tecnologia usada para
controlar equipamentos de mina (carro
de passeio, caminhonetes, ônibus, escavadeiras), assim como suas respectivas
funções. O SV PRO, desenvolvido para
mercado da mineração pode ser acoplado
em qualquer modelo de caminhão e permite ao operador acompanhar a localização de toda a frota em tempo real, bem
como alertas de infrações da direção. A
central com todos os dados do relatório
também pode ser acessada pelo computador, tablete ou smartphone.
O SV PRO é um computador de bordo adaptável a todo tipo de veículo que

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

SV PRO é opção ideal para monitorar
índice de velocidade e RPM

O

gerente regional de Vendas Pedro
João Antunes, da Santiago & Cintra, apresentou tecnologias para
o dia a dia da mineração, setor que requer
mensurações precisas diárias sobre o que é
extraído, liberado e retirado do solo. Para que
isso aconteça na operação, são necessários
equipamentos, desde os mais simples até os
mais sofisticados. Os receptores GPS são
um deles. A evolução desses equipamentos
nos últimos anos foi significativa. “Em 2009
aconteceu uma revolução em termos de tecSantiago & Cintra
Topografia de Alta Produtividade
e Desempenho
Palestrante: Pedro João Antunes de
Souza, gerente regional de Vendas
Equipo Mining 2014
www.revistaminerios.com.br

nologia, pois os cabos dos equipamentos de
GPS desapareceram, a bateria diminuiu e a
velocidade de aquisição de informação aumentou, sendo esse último o principal diferencial”, observou.
Hoje, segundo Antunes, vivemos em um
mundo 3D, mas muita gente ainda trabalha
e tem a mente voltada para o 2D, e é nesse
ponto que eles erram, pois é preciso evoluir.
“Para que haja a migração para o mundo 3D
é interessante observar o aumento da quantidade de aquisição da informação nesses
equipamentos, para que se tenha um diagnóstico da superfície do relevo de forma mais
real, desde a estação total até chegarmos aos
equipamentos”, explicou.
A empresa oferece ainda três modelos de
laser scanner que coletam informações não
apenas de imagens, mas também em nuvens de ponto, com detalhes sobre o relevo

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

A evolução para a realidade 3D

Pedro João Antunes de Souza, gerente
regional de Vendas

de acordo com a posição. “Dessa maneira,
registramos as coordenadas, conseguimos
montar o mosaico e os pontos da superfície
com mais definição e ganhando tempo”, garantiu.
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Produção de areia artificial a úmido
Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Vinícius Vilela, gerente de Aplicações

tratamento do rejeito. A classificação da areia
foi feita em um equipamento compacto, composto de classificador rotativo, hidrociclones
e peneira desaguadora, reduzindo a umidade do produto final, o que permitiu máxima
recuperação do material. “Observamos alta
capacidade de produção e redução da umiSimplex
Sistema de produção de areia
artificial a úmido com tratamento
d’água
Palestrante: Vinícius Vilela,
gerente de Aplicações
Equipo Mining 2014

dade da areia”, contou Vilela. “O fluxo do sistema consiste na alimentação da água com a
areia em um tanque. As partículas maiores
que 150 micron são captadas pela roda desaguadora, e as menores são direcionadas para
a caixa de bomba dos hidrociclones.”
Em seguida, o underflow dos hidrociclones
é descarregado na peneira desaguadora (juntamente com o material da roda desaguadora)
e o overflow menor que 75 micron é enviado
para a planta de filtragem. “Na planta de filtragem, o rejeito é alimentado em um espessador de cone profundo que, com a adição
automática de floculantes, eleva o percentual
de sólidos para aproximadamente 50%”,
acrescentou Vilela. “A lama adensada é então
direcionada para um filtro-prensa que extrai
a água limpa e descarrega as tortas de rejeito
com umidade residual de 15% a 20%, prontas para serem empilhadas.”
O sistema eliminou as bacias de decantação e estocou o rejeito seco. O manuseio
permitiu recuperar até 97% de toda a água
usada no processo. Entre os resultados, Vilela relatou ainda que houve grande redução
da umidade no produto final, geralmente
10-15%; máxima recuperação de material
acima de 75µm; 99% de recuperação de
material acima de 150µm; e remoção do
lodo e argila abaixo de 75µm.

Areias artificiais aumentam resistência
à tração de concretos

A

s areias naturais estão cada vez
mais escassas nos grandes centros urbanos, devido ao aumento
do consumo, expansão urbana, alta nos
custos de operação e transporte, além da
maior conscientização ambiental. O estudo sobre a influência de areias artificiais
de rochas britadas de calcário e gnaisse
na resistência à tração de concretos de
cimento Portland foi apresentado pelo
engenheiro e professor titular da Universidade Fumec, Rubens José.
“O beneficiamento dos agregados miúdos (areias natural, de gnaisse e de calcário), por peneiramento, para atendimento
a NBR 7214 (areia normal para ensaios de
cimento), produziu excelentes resultados
nas propriedades dos concretos nos es56 | Setembro 2014

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Areia Artificial

P

elas restrições ambientais, é cada vez
mais difícil produzir areia em leito de
rio e de córrego. Diante desse cenário, a Simplex, que apresentou o sistema
de produção de areia artificial a úmido com
tratamento de água desenvolvido para uma
mineradora de São Paulo, procura elevar a
produção de agregados e areia de alta qualidade, mesmo com a presença de argila e
baixa disponibilidade de água. “A maior dificuldade foi implantar o sistema em São Paulo, que tem sofrido com a escassez de água”,
disse o gerente de Aplicações, Vinicius Vilela.
No processo, foi realizada a captura do
material proveniente da bica corrida e o que
estava acima de 19 mm foi separado para ser
rebritado em um britador cônico. O material
reservado foi direcionado para o circuito de
produção a úmido, já o material britado seguiu ao circuito para produzir agregado a
seco. “Dessa peneira classificatória, toda a
polpa passou pelo desaguador rotativo, uma
peneira desaguadora, e o hidrociclone – excluindo toda a argila para a produção de areia
dentro de uma especificação rígida”, explicou. “No processo tradicional, o rejeito iria
para a barragem.”
No sistema inovador, foi usada peneira
inclinada a seco, britador cônico de 400 cv,
peneira com sistema de lavagem e sistema de

Rubens José, engenheiro

tados frescos e endurecidos”, garantiu.
Além disso, a utilização de areias artificiais de rochas britadas e o seu beneficiamento por peneiramento contribuiu

significativamente para o acréscimo da
resistência à tração de concretos de cimento Portland. “São importantes as
pesquisas sobre cimento Portland e aditivos químicos”, disse. “Entretanto, não
se deve esquecer dos agregados que ocupam aproximadamente 70% do volume
dos concretos.” Ele lembrou ainda que “a
areia é a alma do concreto” e corresponde
a 70% do seu volume.
Universidade Fumec
Influência de areias artificiais e
rochas britadas na resistência
à tração de concreto e cimento
Portland.
Palestrante: Rubens José, engenheiro
Equipo Mining 2014

“Os taludes de solo geralmente não
têm condições de germinação”, disse.
“Procuramos preparar o solo, a parte
mais importante, para permitir a vegetação. A biomanta auxilia em vários fatores e protege das chuvas, por exemplo.”
Para a contenção de taludes instáveis,
por exemplo, com uso de técnicas de
engenharia naturalística, são aplicados
processos múltiplos de escorregamento e, depois, é feita a consolidação com
palificada dupla e calhas em madeiras
e pedras. Palificada é uma estrutura em
madeira e vegetação com ancoragem
profunda, para sustentação do terreno,
que pode substituir o muro de arrimo.
“Depois da intervenção, aplicamos a

Gilberto Viana, técnico da Vertical Green

biomanta geofiber para o início do desenvolvimento vegetal”, acrescentou
Viana.

Preservação Ambiental

A

Vertical Green, especializada em
soluções inovadoras integrando
a engenharia e o meio ambiente
com projetos de controle de erosão, contenção de taludes de corte e aterro, drenagem e canalização fluvial e recuperação
de passivos ou área degradados, entre
outros, apresentou a tecnologia Vertical
Green Wall, uma solução de engenharia
integrada com o meio ambiente, utilizada
para contenção de encostas, no reparo de
taludes e fechamento de minas.
A tecnologia, patenteada pela empresa,
permite que em alguns anos a intervenção
humana não seja percebida. “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 do solo”, explicou o técnico
Gilberto Viana. “Tudo isso é coberto com
uma hidrossemeadura especial para solo
reforçado.” A empresa também oferece
uma biomanta de fibra de coco exclusiva,
resistente e biodegradável, que pode ser
utilizada como adubo para o solo.

Fotos: Ronaldo Guimarães\Gláucia Rodrigues

Engenharia naturalística
na contenção de encostas

Execução de estrutura
em solo reforçado

Vertical Green
Tecnologia de baixo impacto para
recuperação de áreas degradadas
(RAD) aplicadas à mineração.
Foto: Seva

Palestrante: Técnico,
Gilberto Viana
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Perfuradora hidráulica economiza R$ 489 mil/ano

U

ma economia R$ 489.054/ano
para uma produção de 607.000
m3 foi o principal resultado
apresentado na palestra Redução de
Custo em Perfuração, de Tiago Wolf,
diretor comercial da Wolf. Esse foi o
desempenho da Carreta de Perfuração
Hidráulica Fox 12-30 em comparação
com equipamentos pneumáticos usado
para a mesma atividade. A perfuração,
com 3” de diâmetro, foi feita em granito. A economia anual apurada foi de R$
7,04 por metro linear.
Segundo Wolf, a Fox 12-30 possui
www.revistaminerios.com.br

um sistema de controle da qualidade
na perfuração, que inclui indicador de
ângulo, independente da posição do
equipamento; corretor de profundidade,
independente do desnível de bancada;
medidor de profundidade; e controle de
produção por hora e por dia.
Wolf também apresentou dados vantagens não mensuráveis da Fox 12-30,
entre as quais menores riscos operacionais; a utilização de um único motor
Diesel, em vez dos dois existentes nos
equipamentos pneumático; economia
de desgaste de material seccionado

(aproximadamente de 10 a 15%); menor risco de acidentes e da quantidade
de matacos, além melhor aproveitamento dos explosivos e qualidade do
desmonte.

Wolf
Redução de custo em perfuração
Palestrante: Tiago Wolf,
diretor Comercial
Equipo Mining 2014
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Clipping

Parâmetros para a definição de
um transportador de correia
Alexandre Costa Calijorne, mestre em Engenharia Mecânica e diretor da Caltra Projetos e Consultoria, lista os principais parâmetros determinantes no projeto de um transportador de correia, que dependem
do material, da geometria do transportador e do processo industrial.
No primeiro caso, o projeto de uma instalação industrial, sem o conhecimento suficiente das propriedades dos materiais manuseados, é
muito arriscado e embora essas informações sejam o ponto de partida
para o projeto de uma instalação, não são raros os relatos de casos
de problemas que poderiam ter sido evitados, caso essas propriedades fossem mais bem conhecidas. Mesmos materiais que recebem
uma mesma denominação apresentam inúmeras variações em suas
propriedades. As principais propriedades dos materiais a serem consideradas são: peso específico aparente, distribuição granulométrica,
abrasividade, fluidez, adesão e reatividade química.
Os principais parâmetros para o cálculo dependentes da geometria
do transportador são o comprimento e o desnível a serem superados.
O conhecimento de obstáculos como a passagem sobre estradas,
prédios, a presença de linhas de transmissão de energia, é importante
para a aplicação bem sucedida do transportador. Todas as interferências devem ser bem conhecidas e analisadas, como por exemplo,
com outros transportadores e outros equipamentos da planta industrial. O relevo exerce importante papel em toda a configuração de todo
o transportador, por exemplo, transportadores regenerativos devem
ser acionados preferencialmente pela cauda, e devem ser sistemas
especiais de controle de velocidade e frenagem. A escolha da configuração ideal para um dado relevo nem sempre é tarefa simples. Por
exemplo, a depender das alturas das colunas necessárias, pode ser
que seja preferível usar um trecho apoiado em galerias do que em
pontes treliçadas, pois as galerias embora mais pesadas vão demandar menor quantidade de colunas.
O processo industrial, que é a causa da instalação do transportador, é a rigor, o que determina todas as variáveis, bem como qual
material deve ser transportado e em qual capacidade, onde fica a
alimentação e onde o transportador deverá descarregar, sendo de
fundamental importância o seu conhecimento aprofundado.

Titan Pneus amplia
portfólio radial para
mercado fora de estrada
Como parte da estratégia da Titan Pneus de ampliar sua
linha para o mercado fora de estrada brasileiro, a Titan OTR
acaba de ganhar duas novas medidas para a linha MXL, ideais para pás-carregadeiras utilizadas em pedreiras e obras
de infraestrutura. Os lançamentos foram desenvolvidos pela
equipe de Engenharia de Equipamento Original em parceria com a montadora Caterpillar, podendo ser aplicados em
equipamentos de outras marcas.
Após a divulgação, no primeiro semestre, do primeiro
radial produzido no Brasil, 26.5R25 L5 LDR250, homologado para equipar as pás-carregadeiras 966H e 972H da
Caterpillar, a Titan segue inovando com o desenvolvimento
dessas novas medidas para a linha MXL. Com desenho inovador de rodagem, seu modelo assegura aos usuários um
excelente desempenho de tração com máxima resistência
nas transmissões de torque.
Outro destaque é a estrutura da carcaça, que garante resistência e durabilidade superiores. A medida 26.5R25 L3
MXL equipará os modelos 966H e 972H, enquanto a medida
20.5R25 L3 MXL equipará os modelos 924K, 930K e 938K,
todos da Caterpillar, que também integram o portfólio para
exportação da montadora.
“A proximidade da Titan com as montadoras tem sido um
importante diferencial para o desenvolvimento de novas
medidas, que atendem às necessidades destes fabricantes”,
afirma o líder de vendas OTR, Vagner Fernandes. “Nossa
Engenharia de Equipamento Original trabalha de forma
constante e ativa junto às montadoras, envolvida nos projetos e oferecendo alternativas que possam atender às exigências de diversos equipamentos”, completa.
Para o mercado OTR, a Titan também é fornecedor homologado pelas montadoras Caterpillar, Grupo CNH, Hyundai,
JCB, John Deere e Manitowoc.

John Deere inaugura primeira loja no Pará
A John Deere Construção inaugurou sua primeira loja no Pará, sob a bandeira da Deltamaq, em Parauapebas. O espaço oferecerá todo o portfólio de produtos premium da empresa, que inclui pás-carregadeiras,
retroescavadeiras, escavadeiras, motoniveladoras e tratores de esteira. No mesmo mês a Deltamaq apresentou a linha de equipamentos 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 Etado estratégico para o segmento de construção da empresa. “O Estado tem um papel importante na mineração no País, hospedando algumas das maiores
jazidas de ferro. 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”, afirma.
O segmento de Construção vem se tornando estratégico no mo-delo de negócios da John Deere
Brasil. Em fevereiro deste ano, a John Deere inaugurou duas fábricas de equipamentos de construção em Indaiatuba (SP), uma delas
em parceria com a Hitachi, com investimentos de US$ 180 milhões. 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 espaços 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.
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