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Por que megaprojetos
atraem conflitos

Q

Editorial

Foto: Barrick Gold

Mina subterrânea de ouro Hemlo, da Barrick Gold,
a 350 km ao leste de Thunder Bay, Ontário (CA)

Foto: Barrick Gold

Ações de relacionamento com a comunidade
feitos pela Barrick Gold

Bullion produzido pela Lake Shore Gold,
em Ontário (CA)

uando Peter Munk deixou o seu cargo de chairman da Barrick Gold em abril passado,
uma megamineradora de ouro que ele fundou três décadas atrás, deu uma entrevista à
revista The Economist sobre sua trajetória e expôs sua experiência sobre as relações
com governo, comunidades e ONGs. Sua dedução é lógica: os megaprojetos de mineração
atraem conflitos, a despeito de se investir bilhões num país carente de divisas, gerar milhares
de empregos diretos e indiretos, pagar taxas e impostos. E por diversas vezes, diz ele, após
gastar centenas de milhões de dólares em estudos técnicos e ambientais, medidas mitigadoras e compensatórias — ainda assim, o megadepósito permanece intocável no subsolo, por
filigranas legais a favor dos direitos prioritários de povos nativos, que parecem preferir abrir
mão da renda e dos empregos que seriam gerados pelo empreendimento, não só na região da
mina como no país.
Quanto ao apoio natural que o governo prestaria ao megaprojeto, Munk disse candidamente
que enquanto a decisão de se investir bilhões não for tomada, esse apoio é líquido e certo. Mas
uma vez em curso o investimento e iniciada a construção da mina e planta, e após a entrada
em operação do complexo industrial, os governos locais e nacional tendem a mudar de lado
e apoiar as queixas das comunidades, com os olhos já voltados para as próximas eleições. O
empreendimento até então bem-vindo se transforma em vidraça.
Ele também critica as ONGs que geralmente contam com o apoio financeiro de alguma instituição similar global, com fartos recursos. Para atrasar o megaprojeto de mineração, começam
a propor uma série de ações legais sobre direitos das comunidades e/ou impactos ambientais,
que podem se tornar intermináveis. O empreendimento sofre sucessivos atrasos, os empregos
previstos ficam em compasso de espera, as comunidades locais continuam vivendo na pobreza — mas isso parece não incomodar as ONGs, diz Munk. Todo mundo perde, menos os
advogados e as ONGs, que precisam mostrar resultados — criando sempre mais dificuldades
e litígios. Você pode ter negociado com a maior parte das comunidades nativas, mas sempre
vai haver uma minoria dissidente que prefere brigar na justiça.
Munk afirma que a maior dificuldade para um megaprojeto é o risco político do país. O
país é confiável? O governo aceitaria o apoio de instituições globais como o Banco Mundial
para implementar uma governança satisfatória? A justiça funciona e mostra-se imparcial? Aí
quando a mina começa a produzir ouro e exportá-lo, trazendo divisas para o país, a imprensa começa a criticar a exploração do “nosso ouro” por uma empresa global com acionistas
estrangeiros, esquecendo-se que este ouro permaneceu 200 anos no subsolo e não gerava
um emprego sequer.
O ex-presidente da Barrick Gold diz que este cenário tende a piorar em escala global. Ele lembra
que os CEOs das principais mineradoras globais foram substituídos nos dois anos recentes. Os
novos executivos afirmam que não há prioridade para novas minas. Os custos estão nas nuvens
porque as licenças ambientais aumentaram de 10 a 20 para 50, e depois para 100. Quando a
empresa abriu a mina de Goldstrike nos EUA e criou alguns milhares de empregos, demorou-se
um ano e meio para produzir a papelada toda. Em tempo recente, descobriu-se um depósito em
Nevada e a previsão das licenças está por enquanto em seis anos de prazo. “Quanto custa tudo
isso?”, pergunta ele. E se tiver que negociar com comunidades nativas, então...
Ele lembra de um empreendimento no Chile que demorou anos para aprovar as licenças
ambientais, a um custo absurdo. Quando tudo parecia finalmente resolvido, os advogados de
um grupo nativo entraram com ação na corte constitucional alegando que, mesmo com todas
as licenças legalmente aprovadas, a empresa deveria ser impedida de abrir a mina – porque alteraria o estilo de vida dos nativos que é garantido pela Constituição do país. Eram 170 nativos
que conseguiram impedir a criação de 3 mil empregos na nova mina.
E quanto ao futuro do ouro, Peter Munk é otimista. Enquanto houver instabilidade política em
algum lugar do mundo, o ouro vai continuar sendo o refúgio. O ouro é portável e sustenta seu
valor perante o papel moeda dos países emergentes. Há países onde o direito de propriedade
não está claramente regulamentado — então quem pode coloca suas economias em ouro. E
existe o valor cultural do metal — na Índia, as mulheres quando se casam querem ganhar
jóias de ouro dos pais e não as trocariam por certificados de barrinhas de ouro depositadas em
banco. E ele ainda arrematou: se tivesse que começar tudo de novo hoje, seria um minerador.
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José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

Água, mineração &
responsabilidade social

N

Coluna do Mendo

o momento em que o Brasil, segundo os especialistas, vive uma das maiores secas de sua
história – com sérios riscos não só para a dessedentação humana e animal, como para a oferta
adequada de energia à sua população, por exemplo – e o Estado de São Paulo, enfrenta uma
crise hídrica de grandes proporções, nunca é demais lembrar o alerta de Leonardo da Vinci de que “se
tiveres que tratar com água, consulte primeiro a experiência, depois a razão”, bem como destacar, mais
uma vez, que a Mineração brasileira de há muito está atenta à esta magna questão.
Para não ir muito longe – até porque o presente espaço não o permitiria –, vale lembrar que, por
exemplo, em 2006, em parceria com a Agência Nacional de Águas – ANA, o Instituto Brasileiro de
Mineração – IBRAM publicou o livro “A Gestão dos Recursos hídricos e a Mineração”, a nosso ver
leitura obrigatória para quem se interessa pelo assunto.
Para relembrarmos e reenfatizarmos, pois, a magna importância da questão da gestão dos recursos
hídricos e a Mineração, reproduziremos, a seguir, dois trechos de capítulos do livro acima citado, o
primeiro deles intitulado “A Gestão dos Recursos Hídricos e a Mineração: Visão Internacional”, de
autoria do Professor Rafael Fernández Rubio, Catedrático e Professor Emérito da Universidade de
Madrid, e outro de nossa autoria (à época eu era o Vice-Presidente Executivo do IBRAM), intitulado
“O IBRAM e a Gestão Integrada entre Mineração e Recursos Hídricos”.
Ao escrever sobre “Água e Mineração”, o referido Professor Rubio houve por bem assinalar: “Em
primeiro lugar, deve-se ressaltar que o sucesso de uma operação em mineração depende, em grande
parte, da resolução adequada de suas interações com a água. Não agir assim é uma atitude suicida.
Desse modo, a viabilidade técnica e econômica de uma lavra está condicionada, com muita frequência, ao adequado conhecimento do contexto hidrológico no qual se localiza e ao subsequente
desenho das atuações hidrológico-mineiras, que será tanto mais eficiente e de menor custo quanto
antes sejam iniciadas. Por esse motivo é que as empresas de mineração mais conscientes planejam, desde a fase de pesquisa até a de pós-fechamento, em abordar, com ferramentas apropriadas,
os problemas que a água pode ocasionar, desenhando e implementando as medidas preventivas e
corretivas mais adequadas.”
Quanto ao capítulo por mim elaborado para o referido livro, iniciei-o assim: “A emergência da
preocupação mundial pela água é, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes e interessantes
atitudes recentes da humanidade. Esse bem mineral – não devemos nunca esquecer este fato – vital,
com o crescimento exponencial da população mundial e o comportamento desta, tem se tornado,
inclusive no Brasil, objeto de preocupações, inteiramente válidas, que, para serem afastadas, demandam de todos nós uma adequada gestão, ou seja, planejamento, execução e permanente revisão
dos resultados de nossa ação, tudo com vistas a dispormos de água em quantidade e qualidade
adequadas e usada com eficácia.”
Ou seja, em outras palavras, a Mineração brasileira tem que continuar a ser uma das líderes nacionais
na gestão de recursos hídricos e continuar a exercitar, cada vez mais, sua responsabilidade social.
*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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Ganhadores da 10ª edição das 200 maiores Minas Brasileiras

Belo Horizonte sedia
10ª premiação das 200
Maiores Minas Brasileiras
Mineradoras e fornecedores foram homenageados pela importante participação no setor mineral

C

omemorando uma década
de publicação, a edição das
200 Maiores Minas Brasileiras
em 2014 traçou um perfil representativo
da mineração nacional em 32 substâncias
diferentes, com informações essenciais
para servir como fonte de pesquisa, consulta e conhecimento. Nela foram reunidas
informações exclusivas como índices de
produtividade e segurança, números de
investimentos realizados em 2013, dados sobre aplicação dos recursos e quem
compõe a equipe gerencial responsável pela
operação. Na publicação, as minas foram
agrupadas no Ranking Geral, de acordo com
a produção Run Of Mine (ROM) de 2013 em
toneladas, e em seguida divididas por substâncias, adotando o mesmo critério.

Foram homenageadas esse ano 20 minas
e projetos no evento de lançamento das
200 Maiores Minas Brasileiras, realizado no dia 13 de novembro, no Renaissance Work Center, em Belo Horizonte (MG).
Em comemoração aos 10 anos do evento,
esse ano a revista concedeu cinco premiações especiais, destinadas às mineradoras
que se destacaram ao longo dos anos investindo em projetos e operações que potencializam a produção nacional e o crescimento
econômico do País. Foram entregues também 15 premiações para minas que atingiram marcas importantes na história da mineração brasileira e se destacaram pelas suas
operações ao longo dos anos, assim como
em investimentos gerais, em segurança, T.I e
meio ambiente, e volume de produção.

A premiação é um reconhecimento aos
profissionais e empresas do setor que
produzem as mais importantes substâncias minerais do País – matéria-prima que
sustenta qualidade de vida da população,
Esq. para a dir.: José Fernando Gomes,
presidente das Indústrias Minerais do
Estado do Pará, Marco Antônio Valadares,
diretor DNPM, Paulo Sérgio Machado,
Subsecretário de Política Mineral e
Energética de Minas Gerais, José Mendo
Mizael de Souza, presidente da ACMINAS,
Luís Márcio Vianna, secretário de relações
institucionais do Sindiextra, Carlos
Nogueira da Costa Júnior, secretário de
Geologia, Mineração e Transformação
Mineral do Ministério de Minas e Energia,
Marcelo Araújo, superintendente regional
do CPRM-MG, e Lílian Moreira, editora da
Revista Minérios & Minerales
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além de suprir a vasta pauta de produção
industrial brasileira, e responder por boa
parte da receita das exportações.
Em seu discurso na solenidade, Joseph Young, diretor Editorial da Revista
Minérios & Minerales, representado no
evento por José Mendo Mizael de Souza,
presidente da J.Mendo Consultoria e vice-Presidente da ACMinas, ressaltou a estimativa do Sindipedras, na qual é projetado
que em 2016 o setor de agregados no País
estará produzindo 840 milhões t, comparado a 820 milhões t de minério de ferro,
2,4 milhões t de não metálicos, e 42 milhões t de outros minerais. “Essa demanda
doméstica no País por minerais e metais
continuará se expandindo, considerando
que os novos governantes que tomarão
posse em janeiro, a nível federal e estadual,
terão que priorizar as obras de infraestrutura, cujas carências continuam gritantes na
maioria absoluta das cidades brasileiras,
bem como a logística e o suprimento de
energia entre as regiões”, expõe Young.
Ainda no discurso, Young sublinha sucessos nos quais a mineração deve se espelhar para conseguir uma posição sólida
no País e no mundo. “Vamos nos inspirar
no exemplo da Embraer, cujas aeronaves
competem com os gigantes globais, e a
Weg de Santa Catarina, cujos motores
elétricos são encontrados no mundo inteiro, e na Embrapa, que contribuiu de
forma decisiva para a globalização da
agricultura brasileira. Além disso, devemos recorrer à inteligência das universidades e promover alianças com os grupos empresariais para criar as indústrias
do futuro”, conclui.
Já Luís Márcio Vianna, secretário de relações Institucionais do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais
(Sindiextra), representando o diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram), José Fernando Coura, citou a importância de Belo Horizonte como a capital da mineração nas Américas e deixou o
recado sobre o momento em que o setor se
encontra. “Mesmo atravessando essa fase
turbulenta, onde os preços das commodities incomodam tanto, isso nos faz ser mais
competitivos e produtivos. Além disso, temos que sempre levar em consideração os
impactos que nossas operações exercem
nas regiões onde estamos inseridos, priorizando o equilíbrio entre produtividade e
sustentabilidade”, afirmou.
Juntamente à solenidade das 200 Maiores Minas Brasileiras, a MSA do Brasil fez

José Mendo Mizael de Souza, presidente
da J.Mendo Consultoria e vice-Presidente
da ACMinas

a entrega da Premiação Especial de Segurança Troféu John T. Ryan que, pela segunda vez consecutiva, teve como vencedora a
mina Alegria da Samarco Mineração.
A mesa diretora da solenidade, na qual
estavam presentes autoridades do setor
que fizeram as entregas dos prêmios, foi
composta por: José Mendo Mizael de
Souza, presidente da JMendo Consultoria
e vice-presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Minas (ACMinas), na
ocasião representando o diretor Editorial
da Revista Minérios & Minerales, Joseph
Young; Luís Márcio Vianna, relações Institucionais do Sindicato da Indústria Mineral
do Estado de Minas Gerais (Sindiextra), representando o diretor Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), José
Fernando Coura; Carlos Nogueira da Costa
Júnior, secretário de Geologia, Mineração
e Transformação Mineral do Ministério de
Minas e Energia; Marco Antônio Valada-

res Moreira, diretor do Departamento de
Produção Mineral (DNPM); Marcelo de
Araújo Vieira, superintendente Regional
do Serviço Geológico do Brasil (CPRM);
José Fernando Gomes Junior, presidente
do Sindicato das Indústrias Minerais do
Estado do Pará (Simineral); Paulo Sérgio
Machado Ribeiro, subsecretário de Política Mineral e Energética da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais, no ato representando
o governador Alberto Pinto Coelho; e,
por fim, Lílian Moreira, editora da revista
Minérios & Minerales.
Essa festa da mineração brasileira contou com o patrocínio das empresas Metso,
Vimax, Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram) e MSA do Brasil. O evento contou
com apoio institucional do Sindiextra, Fiemg, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do
Ministério de Minas e Energia, Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil
(Anepac), do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral), da Câmara de Cimento e Mineração da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq), Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo (Sindipedras), Associação Paulista das
Empresas Produtoras de Agregados para
Construção (Apepac), Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do Estado de São
Paulo (Sindareia), Sindicato da Indústria da
Mineração de Brita, Areia e Saibro do Estado
do Rio Grande do Sul (Sindibritas), Agabritas, Associação Comercial e Empresarial de
Minas (ACMinas), e do Sindicato Nacional
da Indústria do Cimento (SNIC).

Plateia durante a 10ª edição das 200 Maiores Minas Brasileiras
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Premiações 200 Maiores Minas Brasileiras
Empresa

Mina

Homenagem

AngloGold Ashanti

Cuiabá

30 anos de operação da mina e a terceira que mais investiu em segurança em 2013.

Cristal Mineração do
Brasil

Guaju

31 anos de extração de areias minerais no País, sendo uma das 15 operações
com maior investimento em preservação do meio ambiente em 2013.

Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN)

Casa de Pedra

100 anos de operação de extração de ferro, contribuindo com o crescimento do
País e fabricação de aço.

Embu Engenharia e
Comércio

Itapeti e Embu

Destaque na produção de pedra britada (granito), figurando no topo do ranking
dessa substância, com operações modelo no que tange à preservação ambiental
e relação com a comunidade.

Companhia de Ferro
Ligas da Bahia (Ferbasa)

Coitezeiro

53 anos de extração de cromita no País e entre as 25 com maior número de
homens-hora trabalhadas sem acidentes no Brasil.

Mineração Usiminas

Oeste

70 anos de operação em Congonhas (MG), uma das 25 maiores minas de todo o Brasil.

Pedreiras Valéria

Engenho do Buraco

Representatividade no setor de agregados na região Nordeste, onde opera desde
a década de 1970.

Sama Minerações Associadas

Cana Brava

Padrões exemplares em segurança na mineração de amianto crisotila e dentre
as 15 mineradoras que mais investiram em segurança e tecnologia da informação em 2013.

Somar - Sociedade
Mineradora

Jacuí

Investimento e iniciativas relacionadas à preservação ambiental no Rio Grande do Sul.

Vale Fertilizantes

Tapira

35 anos de operação, contribuindo diretamente com a indústria brasileira de
fertilizantes.

Votorantim Cimentos

Baltar

78 anos de operações, sendo atualmente a única lavra subterrânea de calcário do Brasil.

Votorantim Metais

Buriti

35 anos de produção em Niquelândia (GO) e dentre as dez que mais investiram
em segurança, exploração geológica e preservação ambiental em 2013.

Cadam

Morro do Felipe

40 anos de fundação e operação

Carbonífera Criciúma

Unidade Mineira II
Verdinho

Maior produtora de carvão mineral do Estado de Santa Catarina em 2013.

Premiações Especiais
Empresa

Homenagem

Anglo American

Comissionamento do Projeto Minas-Rio, que realizou seu primeiro embarque, com mais de 80
mil t de minério de ferro para o mercado de pellet feed, no final de outubro.

Vale

Implantação e inovação do Projeto S11D, que utilizará lavra truckless em larga escala.

Samarco Mineração

Inauguração da Quarta Pelotização, que consolida a mineradora como uma das maiores
exportadoras do País e aumenta em 37% a sua capacidade de produção de pelotas de minério
de ferro por ano.

Mineração Rio do Norte (MRN)

35 anos do 1º embarque de bauxita.

Yamana

Exemplo de sinergia entre o capital canadense e a engenharia e geologia nacional, estendendo a
produtividade de minas como Fazenda Brasileiro e Jacobina, e novos depósitos como Maracá.

Premiação Especial de Segurança – Troféu John T. Ryan
Empresa

Mina

Samarco Mineração

Alegria
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1 - Paulo Castellari, CEO da Anglo American Minério de Ferro Brasil, e Lílian Moreira,
editora da Revista Minérios & Minerales
2 - Marcelo Mattos, chefe de Vendas da Metso, e Túlio Arantes, gerente geral
de Suprimentos da Vale
3 - Júlio Torres, gerente-geral de Execução de Projetos da Samarco, e Alcy Vidal, diretor
presidente da Vimax
4 - Silvano Andrade, diretor presidente da Mineração Rio do Norte (MRN), e Alphonsus Dias,
vendedor regional da MSA do Brasil
5 - Márcio Rodrigues, coordenador de Barragem da mineração Maracá Indústria e Comércio
(MMIC), e José Mendo, vice-presidente da Acminas
6 - Leonardo Nunes Coelho, gerente-geral de operações da mina Cuiabá-Lamego, da AngloGold
Ashanti, e Luís Vianna, secretário de Relações Institucionais do Sindiextra
7 - Geraldo José Morais Silva, gerente geral da Cristal Mineração do Brasil, e Paulo Sérgio
Machado Ribeiro, subsecretário de Política Mineral e Energética de Minas Gerais
8 - Rodrigo Freitas, gerente geral de Operações da CSN, e Carlos Nogueira da Costa Júnior,
secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia
9 - Daniel Debiazzi, superintendente da Embu Engenharia e Comércio, e Marco Antonio
Valadares, diretor do DNPM
10 - Gildácio Araújo, coordenador de Lavra da Ferbasa, e Marcelo de Araújo, superintendente
regional do CPRM
11 - Christian Alejandro, gerente geral de Mina da Mineração Usiminas, e José Fernando Gomes,
presidente do Simineral
12 - Paulo de Queiroz, diretor das Pedreiras Valéria, e Lílian Moreira, editora da revista Minérios
& Minerales
13 - Edson Cezar de Souza, gerente de Planejamento e Extração, da Sama Minerações
Associadas, e José Mendo, vice-presidente da Acminas
14 - Rene de Matos, diretor Técnico da Somar Sociedade Mineradora, e Luís Vianna, secretário
de Relações Institucionais do Sindiextra
15 - Flávio Roberto de Castro, gerente Industrial de Tapira, da Vale Fertilizantes, e Paulo Sérgio
Machado, Subsecretário de Política Mineral e Energética de Minas Gerais
16 - Roberto Nakamura, consultor de Mineração da Votorantim Cimentos, e Carlos Nogueira,
secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia
17 - José Maximino, gerente geral de Minas da Votorantim Metais, e Marco Antônio Valadares,
diretor do DNPM
TROFÉU JOHN T. RYAN
18 - Adriano José Francisco, coordenador técnico de Segurança da mina Alegria, da Samarco
Mineração, e Alphonsus Dias, vendedor regional da MSA do Brasil
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Reconhecimento às empresas
que valorizam o suporte
às minas e plantas

1º Prêmio Uptime

A

revista Minérios & Minerales
pela primeira vez promoveu o
Prêmio Uptime na Mineração, que
teve como objetivo distinguir o trabalho
da indústria de máquinas, equipamentos
e componentes, bem como as empresas
que prestam serviços, desenvolvidos em
conjunto com as mineradoras, visando à
melhoria da produtividade e redução de
custos nas minas e plantas. A cerimônia
de entrega ocorreu em conjunto com o
evento 200 Maiores Minas Brasileiras, no
Renaissance Work Center, em Belo Horizonte (MG), em 13 de novembro.
O 1º Prêmio Uptime na Mineração
teve como base os cases de sucesso
inscritos pelas empresas, e elegeu oito
companhias escolhidas por um comitê formado pelo diretor editorial das
revistas Minérios & Minerales e
O Empreiteiro, Joseph Young; o engenheiro de minas e metalurgista José
Mendo Mizael de Souza, presidente da
J.Mendo Consultoria; e Carlos Trubbianelli, vice-presidente da Câmara
Setorial de Cimento e Mineração da
Associação Brasileira de Máquinas e
Equipamentos (CSCM/Abimaq).
Ao fim das premiações, Carlos Nogueira da Costa Júnior, secretário de
Geologia, Mineração e Transformação
Mineral do Ministério de Minas e Energia parabenizou a revista Minérios &
Minerales pela iniciativa do Prêmio
Uptime e ressaltou a importância das
empresas que auxiliam a mineração,
pois elas trazem inovações e novas
tecnologias que apoiam a atividade.
“Cada vez mais temos que ser proativos e manter uma conversa entre os
diversos pontos de vista para que isso

gere novas expectativas que tragam
melhorias. Temos que interagir com
todas as cadeias produtivas e olhar o
conjunto de todo o setor, mostrando
que estarmos juntos é preciso para o
desenvolvimento econômico do País”,
finaliza.
Paulo Sérgio Machado Ribeiro,
Subsecretário de Política Mineral e
Energética da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais, representando o governador
Alberto Pinto Coelho, transmitiu os
comprimentos à revista Minérios &
Minerales em relação à premiação.

“Essa foi uma noite muito esperada
pelos profissionais do setor de mineração do País inteiro, uma noite de
grande préstimo que a revista oferece
a toda comunidade mineira e mineral
do País. Eventos como esse servem
para aproximar os empreendedores e
unir o setor e a democracia mostra que
setores unidos têm condições de serem fortes e devidamente ouvidos pela
sociedade. No momento atual, mais do
que nunca, o setor precisa ser ouvido
e para isso necessita manter coesas
suas forças e relacionamentos”, ao encerrar o evento.

1º Prêmio Uptime na Mineração
Empresa

Trabalhos Premiados

Inmeco

Caçamba com sistema de vedação na tampa e trava mecânica automática,
para MIB - Mineração Ibirité, em Brumadinho (MG)

LLK Engenharia

Nova tecnologia de detecção de rasgos e desalinhamentos de correias
transportadoras instaladas na Samarco Mineração

Metso

Dispositivo hidráulico para montagem e desmontagem do parafuso
que fixa a manta móvel do britador cônico, em mineradora de grande porte
em Minas Gerais

Simplex Equipamentos

Estudo de caso sobre a importância da pré-classificação (retirados dos
finos) do ROM na Bahia Mineração, em Caetité (BA)

Teccom

Aplicação da tecnologia Teccom10 Power nos tanques de combustíveis
dos veículos da frota da Votorantim Metais, em Niquelândia (GO)

Vimax

Utilização de tela de peneira vibratória, em poliuretano tipo alta
performance, para a usina de tratamento de minério de ferro em Minas Gerais

Wolf Equipamentos

Desempenho da escavatriz hidráulica modelo MW-3500, fornecida
à Pedreira Duro na Queda, em Pouso Alegre (MG)
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1º Prêmio Uptime

Alysson Henrique Costa, projetista da Inmeco, e Lílian Moreira,
editora da revista Minérios & Minerales

Luiz Henrique Machado, diretor de Desenvolvimento
da LLK Engenharia, Indústria e Comércio, e Marcelo
Vieira, superintendente regional do CPRM

Marcelo Mattos, chefe de Vendas da Metso,
e José Mendo, presidente da Acminas

Vinícius Vilela, gerente de Aplicações da Simplex
Equipamentos, e Luís Márcio Vianna, secretário de
Relações Institucionais do Sindiextra

Marcos Marcondes, diretor da Teccom, e Paulo Sérgio Machado,
Subsecretário de Política Mineral e Energética de Minas Gerais

Alcy Vidal, diretor presidente da Vimax, e Carlos
Nogueira da Costa, secretário de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia

Jean Hennings, gerente de filiais da Wolf Equipamentos,
e Marco Antônio Valadares, diretor do DNPM
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Tecnologia elimina água
e micro-organismo de tanques
de combustível
Há ganhos significativos ao longo do ciclo de manutenção dos motores diesel
Tecnologia da Teccom reduziu
o consumo de combustível e
os custos de manutenção dos
veículos da Votorantim Metais

Fotos: Teccom

1º Prêmio Uptime

C

om o uso da tecnologia Teccom10
Power, que tem funções antimicrobianos e incluiu a instalação de
microfiltradores de materiais inorgânicos nos
tanques de combustíveis dos veículos da sua
frota em Niquelândia, a Votorantim Metais
(VMN) conseguiu um ganho de R$ 310 mil
em relação ao investimento aplicado. Contando com a frota das empresas terceirizadas,
o ganho chegou a R$ 1,640 milhão. Esse
resultado fez com que a empresa fornecedora, a Teccom, fosse uma das ganhadoras do
1º Prêmio Uptime na Mineração, da Revista
Minérios & Minerales. Os benefícios do uso
da tecnologia incluem ainda a redução do
consumo de combustíveis e dos custos de
manutenção e aumento da vida útil dos equipamentos e da produtividade.
Os R$ 310 mil são a diferença entre o que
a empresa ganhou ou economizou, que
chegou a R$ 662 mil, e o investimento feito na aquisição da tecnologia que foi de R$
352 mil. Houve economia em vários itens e
processos. Foram poupados, por exemplo,
R$ 193 mil com a redução da aquisição de
filtros, por causar maior período de troca, que
passou de 250 h para 1000 h, com queda do
gasto de R$ 258 mil em 2013 para R$ 65 mil.
Outros R$ 286 mil foram economizados
com a redução de consumo de combustível (comprovada em laudos laboratoriais e
confirmada através de dados recebidos pela
VMN e posteriormente tratados pela Teccom),
o que representa 1,19% a menos do que no
ano anterior. Houve ainda uma redução de
custos com a diminuição de reparos no sistema de injeção, que caíram de R$ 144 mil para
R$ 29 mil, uma economia de R$ 115 mil ou
80%. Por fim, houve um ganho de R$ 68 mil
com a queda do número de horas paradas e
maior disponibilidade.
Para o diretor da Teccom, Marcos Marcondes, em um mercado tão competitivo e
delicado, como o de combustível, é muito
gratificante ser reconhecido pela banca julgadora como um trabalho sério e sustentável.

“Nosso maior ‘concorrente’ hoje é o não conhecimento de nossa tecnologia e trabalho
por grande parte dos gestores operacionais
e de manutenção das mineradoras”, diz ele,
que representou a empresa na cerimônia de
entrega do prêmio.
De acordo com Marcondes, a premiação
agregará mais credibilidade, quando a empresa se apresentar a esses profissionais. “Isso
porque, hoje no Brasil, a Revista Minérios
tem a reputação de uma das maiores parceiras do mercado na área do conhecimento, está sempre em busca de novidades que
tragam retorno às operações, incentivando a
troca de informações entre todos do mercado
de mineração”, afirma.

A tecnologia da empresa se baseia no fato
de que vários tipos de combustíveis sofrem
biodeterioração pela atividade microbiana.
Para que isto ocorra, basta apenas uma
quantidade mínima de água misturada a
eles. Segundo pesquisas, apenas 10 partes por milhão (ppm) são suficientes para
o crescimento de micro-organismos e a
ocorrência de reações químicas que deterioram os combustíveis. Quando ocorre o
crescimento microbiano nesses ambientes,
além da perda da qualidade do combustível,
ocorre casos de entupimento de tubulações
e filtros, falha no funcionamento de instrumentos, corrosão e até danos irreparáveis
nos sistemas de injeção.

Verificações gerais das
tubulações e distribuição
do combustível
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A contaminação de micro-organismos em
combustíveis acarreta não só a formação
de depósitos, como também a produção
de ácido sulfídrico (H2S) pelas bactérias
redutoras de sulfato. De acordo com estudos
da Teccom, a eliminação da umidade nos
combustíveis e a prevenção e controle dos
micro-organismos é a única maneira de se
reduzir o efeito da corrosão microbiológica
nesses sistemas.
Para isso, é preciso elaborar um programa
de controle e combate à umidade e a presença de micro-organismos, por meio de drenagens eficientes utilizando os Otimizadores
Teccom10. A eliminação de água no interior
dos tanques é um dos pontos mais importantes do programa, além da aplicação preventiva e sistemática desse produto com funções
antimicrobianos e a instalação de microfiltradores de materiais inorgânicos.
Entre os resultados obtidos com a otimização está a estabilização da acidez, o
que evita o desgaste prematuro do equipamento, inibindo a formação do verniz que
potencializa os efeitos de corrosão. Com
isto, conseguiu-se redução significativa da
www.revistaminerios.com.br
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Montagem da estrutura de micro-filtragem

manutenção corretiva com sistemas de injeção. Além disso, após esse processo de
tratamento, as amostras apresentaram um
comportamento padrão, com teor de água
dentro dos limites estipulados. Com o tratamento contínuo e de forma automatizada, foi
garantida também a preservação das características fisico-quimicas dos combustíveis,
mantendo-os sempre dentro dos padrões

legais determinados pela Agência Nacional
de Petróleo (ANP).
Além disso, de acordo com as condições
encontradas durante a análise dos níveis de
opacidade, constatou-se que com o tratamento feito pela Teccom a queima do combustível ocorre de maneira correta, mantendo
os níveis de emissão de fumaça negra baixos
e, consequentemente, reduzindo o consumo.
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Telas reduzem umidade no
tratamento de minério de ferro
A eficiência também melhorou, chegando a 0,7 pontos percentuais
a mais do que a antiga condição, passando de 93,7% para 94,4%

1º Prêmio Uptime

R

Uso de tela de peneira
vibratória trouxe importante
redução da umidade do
minério de ferro

Fotos: Vimax

edução do percentual de umidade do segundo deck da usina de
tratamento de minério de ferro de
uma mina de grande porte em Minas Gerais, de 15,7% para 11,3%, foi o principal
resultado obtido com o uso de tela de peneira vibratória em poliuretano tipo Alta
Performance, encaixe rápido Snapdeck,
malha retangular longitudinal ao fluxo.
Com isso, a Vimax, fornecedora do item,
foi uma das vencedoras do 1º Prêmio Uptime na Mineração. A adoção dessa tela
também tinha como objetivo garantir a
eficiência em 1,4 mm, maior ou igual a
95% e partição de under size em 1,4 mm;
com manutenção da vida útil das telas.
Para o diretor Técnico da Vimax, Armando Vidal, o prêmio significa o reconhecimento dos esforços, da competência e da
dedicação dos colaboradores da empresa, que trabalham na busca de soluções
que atendam e até mesmo superam as
expectativas dos seus clientes. “É um
motivador para continuarmos confiantes
na nossa trajetória”, diz. “O recebimento
deste prêmio é um diferencial que confirma a nossa liderança no mercado, elevando ainda mais a imagem de uma empresa
inovadora e fornecedora de produtos de
alta qualidade.”
As telas da Vimax foram instaladas em
peneiras vibratórias e posteriormente realizadas amostragens para certificar a eficiência e percentual de umidade retido no
segundo deck, além do acompanhamento
do indicador da vida útil das telas. A fim de
medir a eficiência de partição e umidade
da PN 133A 1101, foram realizadas pela
mina amostragens dos fluxos de alimentação, oversize do primeiro deck, oversize
e undersize do segundo deck, entre os
dias 27/08/2013 e 29/05/2014. Essas
amostras foram enviadas ao laboratório
para análise granuloquímicas e fechamento de balanço de massas. Para obter
uma média confiável dentre as possíveis
oscilações granuloquímicas inerentes ao
processo, foram realizadas amostras em

dias distintos, quando se buscou operar
com a taxa nominal da peneira durante os
testes, 478 t/h.
Além da redução da umidade, os testes
mostraram que, em relação à eficiência,
não houve perda. Ao contrário, gerou melhores resultados, chegando a 0,7 pontos
percentuais a mais do que a antiga condição (93,7%), que já era bem aceita, chegando então a 94,4%, índice considerável
para a produção. A vida útil das telas foi
aprovada, chegando a 5.497 horas (previsto 5.000 horas – ganho de 9%), con-

siderando do dia 27/08/13 a 12/06/14,
conforme indicadores, com expectativa de
durar ainda mais em vista do seu aspecto
visual na inspeção feita.
Além disso, as telas reduziram o número
de paradas dos transportadores de correia
do circuito de Sinter Feed, que tinham
como principal motivo o alto percentual
de umidade do segundo deck das peneiras. Atualmente, essa condição melhorou
consideravelmente com uso das telas de
alta performance, pois o número de paradas caiu significativamente.

Fotos do 2º deck antes das telas - Percebe-se umidade e acúmulo de finos

Fotos do 2º deck após a substituição das telas - Percebe-se material bem seco e sem acúmulo de finos

Fotos comparativas do 2º deck do antes e depois da instalação das telas
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Caçamba vedada evita
derrame de rejeito na pista
O principal resultado do uso do novo equipamento foi o aumento
do volume transportado em 55% e a redução do número de viagens
equipamento tem vedação da tampa em poliuretano de alta resistência, preparado para
os mais severos trabalhos do setor da mineração, pesa 400kg menos que as caçambas
comuns e tem menor custo de manutenção.
O setor de mineração, enfrenta alguns desafios no gerenciamento e manuseio de volumes cada vez maiores de rejeitos de plantas
de concentração de minério. Tradicionalmente, esse material é depositado em barragens.
Cada dia mais, no entanto, o licenciamento e
construção dessas estruturas tem se tornado
mais custoso e demorado. Uma solução que
diversas empresas têm encontrado para conciliar o aumento de produção com a demora,
ou até mesmo impossibilidade, de se contar
com barragens de rejeitos é decantá-los em
baias que, porém, necessitam de constante, e
cara, manutenção para sua operação.
Os rejeitos são retomados das baias com o
uso de escavadeiras e caminhões e então dispostos no bota-fora definitivo. Em algumas
empresas, este se constitui num dos maiores
custos operacionais. Neste transporte, são
utilizados caminhões basculantes comuns,
sem nenhum preparo para evitar vazamentos
dos rejeitos na operação. Estes vazamentos
diminuem a eficiência do transporte, aumentando seus custos, e também os gastos com
manutenção das vias internas da mineradora,
sem contar com os riscos ambientais e a segurança do uso das vias enlameadas.
Antes de usar o equipamento desenvolvido

pela Inmeco, a MIB trabalhava com caçambas
modelo standard com volume de 12m³, que
eram carregadas com 10m³ para diminuir os
vazamentos de rejeitos no transporte. Com a
da Inmeco, a mineradora reduziu o número
de equipamentos para atender a demanda do
transporte e aumentou a segurança, por causa da limpeza das vias tornando-as menos
escorregadias, da redução do número de viagens, diminuindo a possibilidade de acidentes e do sistema de trava da tampa mecânico
automático, que impede sua abertura durante
o transporte. Em relação ao meio ambiente,
houve eliminação de queda de material fora
das área apropriadas e diminuição do consumo e melhor reaproveitamento da água.
Segundo Geraldo Borges, superintendente de lavra da empresa, as novas caçambas
obtiveram excelentes resultados, tanto nos
aspectos econômicos quanto de segurança
e meio ambiente. “Antigamente, usávamos
nove equipamentos terceirizados do modelo
caçamba standard, que não possui a vedação
na tampa, o que fazia com que o aproveitamento do transporte de rejeitos fosse baixo”, conta. “Com as nove caçambas eram
transportadas 60.000 t/m de rejeitos. Com
as cinco caçambas novas são transportadas
110.000 t/m, já que cada uma delas é 3,3 vezes mais produtiva que o modelo comum.”

Foto: Inmeco

1º Prêmio Uptime

A

pedido da MIB - Mineração Ibirité, de
Brumadinho (MG), a Inmeco desenvolveu uma caçamba com um sistema de vedação na tampa e uma trava mecânica automática que permite a regulagem da
pressão necessária para a vedação do rejeito,
de modo que a tampa não abra durante o
transporte. O projeto de 2013 possibilitou a
fabricação de cinco caçambas com capacidade volumétrica de 18m³, que se encontram
com mais de um ano de operação (mais de
4.000 horas de trabalho) com excelentes resultados. O principal deles foi a redução do
número de viagens e aumento do volume
transportado em 55%. Por esse desempenho, a Inmeco foi uma das ganhadoras do 1º
Prêmio Uptime na Mineração.
Para o projetista da empresa, Alysson Henrique da Silva Costa, o prêmio certifica a
constante melhoria dos produtos e processos
da Inmeco, gerando assim motivação para
busca de novas soluções, sempre visando a
evolução tecnológica dos produtos em parceria com os clientes, aumentando à produtividade e contribuindo para o meio ambiente.
“A premiação demonstra que nosso esforço
constante em busca de melhorias está contribuindo de forma efetiva no setor em que
atuamos”, diz.
Costa diz ainda que o prêmio prova a capacidade da Inmeco para o desenvolvimento de
produtos inovadores e eficientes no trabalho
em que são submetidos. “Além do orgulho
de toda a equipe, dá destaque à empresa
no mercado nacional, considerando o poder de divulgação da revista Minérios &
Minerales, como forte opção para projeto e desenvolvimento de produtos levando
em conta as necessidades de cada cliente”,
acrescenta.      
A nova caçamba produzida pela Inmeco
tem algumas inovações técnicas, entre as
quais um sistema de amortecimento da caixa
de carga em poliuretano, diminuindo o ruído
e aumentando a vida útil do equipamento e
uma trava da tampa mecânica e automática,
que facilita a operação e garante que ela não
se abra durante o transporte. Além disso, o

Vedação da caçamba
aumentou o volume de
material transportado e
reduziu o número de viagens
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Excavatriz hidráulica melhora
custos e produtividade
Antes da aquisição do equipamento o custo de operação era mais do que o dobro do que o despendido hoje

A

1º Prêmio Uptime

Wolf foi uma das vencedoras da
primeira edição do prêmio Uptime na Mina e Planta, com a
escavatriz hidráulica modelo MW-3500,
fornecida à pedreira Duro na Queda, explorada pela empresa Mineração Vale do
Rio Doce Ltda, em Pouso Alegre (MG).
O dono da pedreira, Valcenir Paronetti
Dorta, conta antes da aquisição do equipamento produzido pela Wolf, a pedreira
trabalhava com perfuratrizes pneumáticas de rocha, cujo custo de operação era
mais do que o dobro do que o despendido hoje.
Segundo ele, a escavatriz modelo MW3500 foi instalada na escavadeira e hoje
promove uma furação de 6.600 metros
lineares por mês, gerando um desmonte
de 100.000 toneladas de gnaisse, para
atendimento de seus principais clientes
como a Lafarge, a Polimix e a Delft. A pedreira extrai gnaisse para a produção de
agregados para a construção civil. Com

o crescimento do mercado e a evolução
dos equipamentos, Dorta procurou o que
há de melhor no mercado. “Achamos na
Wolf o equipamento ideal para atender a
demanda de nossa produção”, diz ele.
De acordo com o diretor da Wolf, Tiago
Wolf, para a sua empresa é muito importante ser reconhecida pela excelência na
qualidade dos produtos que comercializa e também nos serviços que prestamos
às mineradoras. É o reconhecimento dos
40 anos de nossa empresa produzindo
com responsabilidade e focada nas necessidades dos nossos clientes”, diz.
“Ser uma das vencedoras representa
estar entre as empresas que trabalham
com o mesmo foco: a satisfação total
dos clientes, e isso é não é nada fácil, é
fruto de muito trabalho, dedicação e respeito ao cliente. Podemos dizer que receber este prêmio permite a Wolf tornar-se referência no mercado de produtos e
serviços para mineradoras.”

Mais do que isso, diz Tiago, este prêmio agrega a Wolf o sentimento de reconhecimento em tudo que a empresa
pratica no mercado. “Esta premiação
ajudará muito a Wolf a se firmar junto
ao mercado nacional e internacional”,
acredita. “Uma das premissas de nossa
empresa, que inclusive é parte da nossa
logomarca é: excelência e tradição em
perfuração de rocha”.
Segundo Dorta, antes da compra da
escavatriz da Wolf, era necessário utilizar mais de dois conjuntos de perfuração pneumáticos de rocha (compressor
mais carreta pneumática). Com isso, a
pedreira Duro na Queda gastava mais
que o dobro em consumo de diesel e
manutenção dos compressores, e na
mão de obra direta aplicada (operadores e ajudantes) que totalizavam pelo
menos quatro pessoas. Agora, Dorta
precisa apenas da escavatriz hidráulica
e um único operador.

Foto: Wolf

Pedreira Duro na Queda aumentou
sua produtividade com a aquisição
de escavatriz Wolf
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Dispositivo corta em 80% o tempo
de manutenção do britador
Além de mecanizar uma atividade anteriormente manual,
o novo equipamento reduz significativamente o nível de exposição a riscos dos funcionários

U

o nome da Metso, que ao longo dos seus
quase 100 anos de história, sempre cumpriu a missão em atender às expectativas do
cliente, com responsabilidade e coerência”,
diz Mattos. “Esse prêmio é uma bela homenagem e prestigia as empresas que se dedicaram a buscar melhorias contínuas”
O novo dispositivo da Metso demonstrou
que o processo manual de troca da manta
móvel dos britadores cônicos é uma operação que pode ser melhorada, tanto operacionalmente, como no aspecto de segurança. Com ele, os usuários de britadores
cônicos podem substituir ferramentas que
envolvem riscos de acidentes. É o caso da
marreta e do chamado “aviãozinho”, peças
que exigem a aplicação de elevado esforço
do trabalhador, podendo acarretar lombalgias. O aviãozinho – cilindro maciço e
pesado – tem sido a ferramenta mais comum delas, exigindo a intervenção de pelo
menos quatro homens para a operação de
montagem e desmontagem. Com o novo
equipamento, a mão de obra exigida é de
apenas um operador. A utilização também
representa a migração de um dispositivo
comum na linha de produção da Metso para operaDispositivo hidráulico
para montagem e
ções em campo.
desmontagem de
O dispositivo de aperto
parafuso, testado em um
hidráulico da manta é, na
britador do tipo HP-400
verdade, um conjunto de ferramentas e foi especialmente
desenhado e patenteado para
uso em operações de manutenção de britadores cônicos
da série HP. Ele é formado
por um suporte de cabeça,
dois pinos e um soquete.
“O dispositivo possui uma
aplicação simples”, explica
Walesson Pontes, engenheiro de serviços da Metso. “Ao
ser colocada sobre o suporte
do dispositivo, o conjunto
da cabeça do britador tem
sua rotação bloqueada peFoto: Metso

m dispositivo hidráulico para montagem e desmontagem do parafuso,
que fixa a manta móvel ao britador
cônico, desenvolvido para uma mineradora
global, colocou a Metso na lista dos fornecedores vencedores do 1º Prêmio Uptime na
Mineração, da Revista Minérios & Minerales. O equipamento, criado em conjunto
com a mineradora, foi testado em um britador
do tipo HP-400 no final de 2013 e foi supervisionado detalhadamente durante 120 dias
pelo engenheiro da unidade da empresa global, próximo a Congonhas (MG). Os resultados indicam que o novo modelo de operação
reduz em 80% o total de horas consumido
nessa operação. Além de mecanizar uma atividade anteriormente manual, o novo modelo
reduz significativamente o nível de exposição
a riscos dos trabalhadores.
Para o chefe de vendas da Metso, Marcelo Mattos, a premiação é, sem dúvida, um
reconhecimento ao trabalho incessante da
empresa pela busca de novas tecnologias,
visando sempre ao cliente final, sua performance, segurança e meio ambiente. “Ser
uma das vencedoras só dignifica e honra
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los dois pinos do sistema.” Já o soquete
permite que o um único operador consiga
transmitir o esforço de aperto.
Fundamental no processo, o aperto é
executado com a ajuda de uma chave hidráulica, acionada por bomba e composta
por uma unidade de acionamento hidráulico e por uma cabeça de fixação. “A chave
hidráulica e o suporte de cabeça são comuns a todos os britadores cônicos da linha HP. Já os soquetes e os pinos mudam
para cada equipamento”, explica Pontes.
Realizado na linha de processamento mineral desta empresa do setor de mineração no
Brasil, o teste com o dispositivo hidráulico
para troca da manta móvel envolveu equipamentos da britagem terciária. A meta era
avaliar o potencial do dispositivo para reduzir
a exposição de risco de acidentes em profissionais da área de manutenção, melhorar as
condições de trabalho dos técnicos e ainda
diminuir o tempo de troca das mantas. Em
comum acordo com a mineradora, a Metso
definiu um período de 120 dias para análise
do desempenho do dispositivo.
Com acompanhamento da Metso, os
testes mostraram que a operação manual
de troca de mantas – realizada em média
a cada 45 dias - pode ser substituída pelo
uso do dispositivo hidráulico com vantagens. A primeira delas é o aumento da segurança no processo, pois as horas de manutenção anuais demandadas na troca das
mantas foram reduzidas em 80%. A maior
segurança é acompanhada da otimização
do trabalho: a técnica manual exige quatro homens durante um período de quatro
horas. Já o dispositivo hidráulico permite
que apenas um técnico realize a troca das
mantas em apenas 50 minutos.
“Os resultados foram muito positivos e
nos levaram a testar o dispositivo em outras mineradoras”, finaliza Pontes. Ainda
de acordo com o executivo, o equipamento
– que antes era apenas usado na linha de
produção da Metso – agora readaptado, faz
parte do catálogo de soluções da empresa.
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Sistema eletrônico detecta
rasgos e desalinhamentos de
correias na mina de Germano
Entre as principais vantagens da nova tecnologia estão a segurança às pessoas,
alta robustez, desempenho e ganhos ambientais

1º Prêmio Uptime

U

ma nova tecnologia de detecção
de rasgos e desalinhamentos de
correias na mina da Samarco foi
desenvolvida pela LLK Engenharia, que, por
isso, foi uma das vencedoras da primeira
edição do 1º Prêmio Uptime na Mineração.
Os sistemas LLK-RADECs, como são chamados, utilizam câmeras tridimensionais e
sensores de vibrações na detecção de rasgos e desalinhamentos de correias. Eles
foram fornecidos para o Projeto Quarta Pelotização (P4P), da Samarco Mineração S/A,
na Mina de Germano, em Mariana (MG), no
início de 2014.
Segundo o diretor de Desenvolvimento
da LLK Engenharia, Luiz Henrique Jorge
Machado, este é o primeiro prêmio que a
empresa recebe em reconhecimento a um
produto, o que o torna importante e mostra
que o trabalho de desenvolvimento da nova
tecnologia não foi em vão. “É uma nova geração de detectores de problemas em correias de transportadoras de mineração”, diz.
“Os sistemas existentes eram mecânicos e
agora nós criamos um sistema eletrônico.
Apesar disso, ele é robusto, como deve ser
para aguentar o trabalho numa mina, que é
um ambiente agressivo. O prêmio é importante, pois ajuda a mostrar ao mercado que
nosso produto funciona.”
Machado diz que a premiação já está
fazendo diferença nos contatos da empresa,
pois a revista Minérios & Minerales é muito
conhecida no mercado. Segundo ele, a LLK
Engenharia já está usando o prêmio para

ressaltar as qualidades do novo sistema.
“Em médio e longo prazo ele vai fazer uma
diferença ainda maior na conquista de novos clientes”, prevê.
Entre as principais vantagens da nova
tecnologia estão a segurança às pessoas
(redução do tempo de exposição ao risco
do pessoal de manutenção em campo); robustez (utilização de sensores com grau de
proteção IP67, próprios para utilização em
ambientes agressivos, como a mineração);
alto desempenho (indicação correta do problema, como rasgos e desalinhamentos de
borda e até mesmo rasgos centrais de tapete, com abertura ou sobreposição do mesmo); ganho ambiental (redução da perda de
material durante o transporte) e financeiro
(em caso de falhas, o comprimento de tapete perdido é reduzido em até 90%); livre de
manutenção (não apresenta partes móveis e
possui proteções permanentes); e registro
das ocorrências (apresentação on-line e
gravação de todas as ocorrências, indicando
data, hora e o tipo de problema detectado).
Atualmente, já estão sendo utilizados 200
sistemas em minas de diversas empresas
em Minas Gerais, Pará e Rio de Janeiro, fornecendo 100% de proteção contra todos os
tipos de rasgos e desalinhamentos possíveis
em correias transportadoras. Os sistemas
fornecidos para a P4P são da nova geração
LLK-RADEC-234 e representam uma inovação em relação aos sistemas LLK-RADECs,
fornecidos anteriormente. A nova tecnologia
une os três principais tipos de detectores

em uma única central de processamento.
O tipo RADEC-2, denominado “Detector
3D”, utiliza câmeras 3D, protegidas em caixas metálicas que detectam não só falhas
de rasgos de borda ou central e desalinhamentos, mas também indicam a severidade
dos mesmos, podendo ser parametrizados
para obtenção de níveis de alarme. O tipo
RADEC-3, por sua vez, chamado de “Cavalete Dinâmico”, constitui redundância ao
tipo RADEC-2, aumentando a assertividade
na detecção de tiras soltas dos transportadores. Já o RADEC-4, também conhecido
por “Bandeja Vibracional”, assemelha-se
às conhecidas bandejas, porém totalmente
livre de partes móveis, ficando isento da
necessidade de manutenção ou geração de
alarmes falsos.
Nesta nova geração fornecida ao P4P, os
sistemas foram entregues em conjunto, sendo processados de forma on-line, atuando
imediatamente após a detecção das falhas
nas correias. Em operação há mais de três
anos, os sistemas LLK-RADECs provaram
sua eficácia detectando, sempre, 100% das
falhas, gerando economia somada de dezena de milhões de reais apenas na redução
ou no corte de gastos com troca e reforma
de tapetes, mão-de-obra e tempo de parada
dos equipamentos. Os sistemas se encontram presentes em todos os processos de
mineração, desde a extração até o transporte
para embarque, em ambientes agressivos
como poeira, lama, impacto de materiais,
entre outros.

Fotos: LLK

Detectores eletrônicos indicam, com precisão, rasgos e desalinhamentos de correias transportadoras
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Pré-classificação do ROM
aumenta produção em 70%
Objetivo da medida é a remoção dos finos antes da britagem,
a redução de carga na peneira final e a melhoria da qualidade do produto

1º Prêmio Uptime

pacidade de até 70% em determinadas
situações. “O equipamento foi adquirido e instalado na planta, e comprovou
os ganhos de capacidade indicados

nos estudos, além de redução do custo
por tonelada de produto final em 30%,
e melhora da sua qualidade”, conta
Vilela.

Powerscreen Warrior 2400

Fotos: Simplex

A

pré-classificação do ROM (Run
of Mine), com a remoção dos finos antes da britagem, aumentou a produção da mina em 70%. Esse
foi o resultado obtido pela Simplex
Equipamentos na Bahia Mineração,
em Caetité (BA). Com isso, a Simplex
foi uma das ganhadoras do 1º Prêmio
Uptime na Mineração. Na condição
original, constatou-se que as limitações existentes eram a sobrecarga na
peneira final pelo excesso de finos e a
perda de qualidade no produto.
Para Vinicius Vilela, gerente de aplicações da Simplex, o prêmio é importante, pois demonstra a satisfação do
mercado com novas tecnologias que
a empresa tem introduzido na mineração, que ajudam no aumento de
produtividade e redução de custos de
nossos clientes. “É uma grande honra
para a Simplex estar entre as vencedoras”, garante. “O reconhecimento
pelo trabalho realizado é um incentivo para a empresa se aprofundar no
desenvolvimento de melhorias e tecnologias.”
O trabalho foi feito em duas etapas.
“O estudo foi desenvolvido com levantamentos de campo e ajuda de técnicas
computacionais para simulação dos
resultados desejados”, explica Vinicius Vilela, da Simplex. “Os objetivos
eram aumentar a capacidade do sistema de britagem existente e melhorar a qualidade do produto final.” De
acordo com Vilela, nos levantamentos
de campo notou-se que um grande
percentual do ROM era composto de
finos, que sobrecarregavam os britadores e a peneira final.
A partir desse resultado, foi proposta
uma solução de pré-classificação do
ROM para retirada dos finos naturais,
que já são produto, utilizando uma peneira móvel de scalper Powerscreen
Warrior 2400. As simulações computacionais indicavam aumentos de ca-

Equipamento tem capacidade máxima de 800tph

Resultado mostrou redução no custo por tonelada de produto final em 30%
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Durante a realização do evento, Belém se transformou na capital brasileira
e latino-americana da mineração

D
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“Nossa exposição é prestigiada
não só pela comunidade de
mineração mas também pelo
empresariado e personalidades
da região”, José Fernando Coura,
presidente do Ibram

Fotos: Led Produções

urante quatro dias, de 17 a 20 de
novembro, empresas, autoridades governamentais e especialistas do setor de mineração discutiram,
na Exposibram Amazônia 2014, realizada
em Belém, a evolução tecnológica da moderna indústria da mineração, que busca
a preservação do meio ambiente, a saúde
e a segurança dos trabalhadores. A exposição, que chegou a sua quarta edição, é
organizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e englobou o
4º Congresso de Mineração da Amazônia
e a Exposição Internacional de Mineração
da Amazônia.
De acordo com o diretor-presidente do Ibram, José Fernando Coura, o
evento superou as expectativas. “Duran-

Exposibram Amazônia 2014

Superando expectativas
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Exposibram Amazônia 2014

te sua realização, Belém se transformou
na capital brasileira e latino-americana
da mineração”, disse, por intermédio da
assessoria de comunicação do Instituto.
“Foi uma semana de muito trabalho e festa. As crises, em qualquer que sejam as
circunstâncias, levam a sociedade a buscar caminhos para criar oportunidades a
partir delas. Cumprimos um papel fundamental na mineração aqui na Amazônia e
particularmente no estado do Pará e em
Belém. Trouxemos muita informação,
debate calcado nas questões técnicas e
muito mais.”
Coura ressaltou que a importância da
exposição foi demonstrada pela atenção
que despertou e pelo público e participantes que atraiu. “Nossa exposição
prestigiada não só pela comunidade de
mineração mas também pelo empresariado e personalidades da região”, disse.
“Estamos satisfeitos, a feira e o congresso tiveram resultados exemplares.” Entre
os os presentes na cerimônia de abertura
estava o vice-governador do Pará, Helenilson Pontes (PSD), que destacou em
seu discurso a boa situação financeira do
estado, que apresenta superávit em suas
contas.
Ele aproveitou para convidar as empresas a investir no Pará. “Acreditem
em nosso Estado, pois nós acreditamos
na mineração”, declarou. O diretor de
Assuntos Ambientais do Instituto, Rinaldo Mancin, por sua vez, lembrou que o
estado é o segundo maior minerador do
Brasil, possuindo uma “potencialidade
fabulosa”, o que em breve deverá transformá-lo em destino prioritário dos investimentos do setor. “A Exposibram trouxe
os maiores especialistas em mineração”,
disse. “Tivemos discussões importantes,
como o debate relacionado à mineração
em terras indígenas.”
O vice-presidente sênior de Operações
de Bauxita e Alumina da Hydro, Alberto
Fabrini, concorda, principalmente no que
diz respeito a área de atuação de sua empresa. Para ele, o Pará tem todas as condições para se tornar um centro produtor
de alumínio. “O Estado tem as fontes naturais: a bauxita; a energia mais limpa que
se conhece, a hidrelétrica; e o talento do
seu povo”, enumerou. “Nada menos que
80% da mão de obra que empregamos
é paraense. Então, todos os ingredientes
estão aqui. Precisamos alinhar o diálogo
e trabalhar juntos.”
O Governo Federal foi representado na

Durante quatro dias, feira
e congresso mostraram a
evolução tecnológica da
indústria de mineração

Exposibram Amazônia 2014 pelo secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e
Energia (MME), Carlos Nogueira da Costa Junior, que ressaltou a importância do
trabalho integrado de todos os envolvidos
com a mineração. “Não se pode prescindir do diálogo entre empresa, governo e
sociedade”, defendeu. “E nós estamos
atentos para identificar e discutir as demandas sobre as quais os governos federal, estadual e municipal devem se debruçar para fazer políticas públicas. Estamos
abertos ao diálogo.”
Coura relembrou às empresas o seu
compromisso com a mineração sustentável. “Na sua empresa, na sua casa, cuidar
da parte mais sensível do corpo humano,
que é o bolso, é essencial”, disse. “É ele
que vai fazer com que tenhamos menor
consumo de quilowatt de minério por tonelada produzida, maior recirculação de

água, maior recuperação de processos e
menor geração de rejeitos, porque quem
não cumprir ficará fora do mercado.”
A parceria do setor de mineração com a
educação foi outro ponto alto do evento
na avaliação de Coura, a começar pela
assinatura do termo de compromisso do
Ibram com o Pacto pela Educação no estado do Pará. Para ele, a evolução do País
se dará com esse investimento constante
na educação. “O que mais me encanta é o
trabalho com o Senai e Sesi”, declarou.
“Só com a educação vamos mudar.”
É justamente o que algumas empresas
mineradoras vêm fazendo. É caso da
Mineração Rio do Norte (MRN), uma das
maiores produtoras de bauxita do Brasil, que atua no oeste do Pará, em Porto
Trombetas. Muitos estudantes se surpreenderam com os programas desenvolvidos pela mineradora junto às comunidades tradicionais em Oriximiná, onde está

Autoridades durante a solenidade de
inauguração da quarta edição da feira
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Feira já se consolidou como um
dos mais importantes eventos no
calendário da indústria mineral no País

localizada mina de bauxita explorada pela empresa. Foi o que
ocorreu com os estudantes da Escola Estadual Maria Helena Valente Tavares, localizada no bairro do Distrito Industrial em Ananindeua, na região metropolitana de Belém.
Eles consideraram muito importante o projeto de reciclagem
das embalagens usadas pelos funcionários da MRN. Os alunos
descobriram que, além de preservar o meio ambiente, evitando o
acúmulo de lixo na natureza, a empresa pratica a coleta seletiva
do lixo, envia as embalagens para Belém e ajuda projetos sociais
e ainda gera renda na comunidade com a reciclagem.
Além disso, a MRN tem uma parceria com a Secretaria Estadual
de Educação (Seduc) do Pará, que visa ajudar a educação pública
estadual a elevar o Ideb em 30% dentro do programa estadual
Pacto pela Educação, desenvolvido pelo governo estadual. Várias escolas estaduais se associaram à parceria com a MRN em
Belém e na sua região metropolitana. As turmas de estudantes
fazem visitas monitoradas pelos técnicos da empresa, nas quais
participam de games interativos, aprendendo sobre os processos
minerais, além dos projetos desenvolvidos nas comunidades que
se localizam nos arredores da mina.
O que mais chamou atenção dos estudantes foi o projeto da
Unidade Demonstrativa da Cadeia da Mandioca, inclusive,
com um pequeno forno tradicional exposto no meio do stand
da MRN com amostras de farinha, beiju, tapioca e da própria
mandioca. A participação dos alunos da Escola não terminou
na exposição, no entanto. Eles vão desenvolver atividades na
sala de aula sobre a mineração como avaliação do 3º bimestre.
Segundos os professores, os alunos ficaram muito interessados. É uma forma prática e dinâmica de aprendizado, por isso,
o grande interesse deles.
Para eles, a possibilidade de aproveitamento do solo para o
plantio da mandioca, sem queimada, mas reaproveitando a vegetação retirada como adubo orgânico é fantástico. Por isso,
consideram fundamental que a Emater, parceira da MRN, propague a boa prática por toda a Amazônia, porque quanto menos
impacto no solo, no meio ambiente, mais viável econômica e
ambientalmente se torna a atividade. Assim como os alunos, os
professor afirmam que ainda se sabe pouco no Estado sobre os
processos minerais. Eles consideraram muito importante essa
divulgação que a MRN fez na Exposibram, principalmente os
projetos com as comunidades quilombolas, o manejo sustentável da copaíba, a produção de farinha e a reciclagem de lixo.
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Marco regulatório indefinido
pode impactar novos
investimentos no Brasil
Aumento proposto para os royalties dos minérios e a indefinição sobre o direito de prioridade
na fase de pesquisa mineral são algumas das medidas que podem afugentar
novos aportes nos empreendimentos em curso
Por Guilherme Arruda

Canadá

S

e não bastasse o aumento dos
custos de mão de obra e equipamentos e a desvalorização das
principais commodities minerais, como
ferro e ouro, o setor mineral, sobretudo,
os investimentos das chamadas junior
companies, empresas de pequeno porte
dedicadas à pesquisa e exploração mineral, podem ser prejudicados pela indefinição e demora na votação do marco
regulatório da mineração no Congresso e
seus pontos conflitantes, como aumento
da CFEM (Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais) e a
extinção do atual sistema de direito de
prioridade.
De acordo com especialistas do setor,
as junior companies, com fundos levantados na Bolsa de Valores de Toronto
(Toronto Stock Exchange, TSX) – líder

mundial na captação de recursos para
projetos de mineração, estão cada vez
mais pressionadas pela alta competição
do mercado e pela crescente exigência
dos seus controladores e investidores por
bons resultados. Neste cenário, elas priorizam aportes em mercados bem regulados, que incentivem e deem segurança à
entrada de capital privado.
“As juniors, assim como todo o mercado, estão apreensivas sobre as novas
regras do jogo propostas pelo governo
brasileiro. Além da redução de competitividade relacionada ao aumento dos royalties, a indefinição nas discussões sobre o
tema no Congresso, pode deslocar o foco
de recursos dos investidores para outros
continentes ou até mesmo para países
vizinhos”, afirma Paulo de Castro Reis,
superintendente de Relações Institucio-

nais e de Negócios da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC).
De acordo com levantamento da TSX,
468 companhias de mineração, cotadas
na bolsa de Toronto, levantaram US$
963 milhões para o desenvolvimento de
projetos minerários na América Latina
em 2013. No Brasil, estão presentes 47
companhias, que investiram mais de US$
330 milhões em pesquisa e exploração no
ano passado.
“Um número expressivo de projetos de
empresas canadenses foram colocados em
operação nos últimos anos, contribuindo
para a geração de emprego e renda. Entretanto, quanto aos novos empreendimentos, a insegurança jurídica e regulatória e
a morosidade na definição do novo marco
regulatório tem segurado os investimentos”, completou Castro Reis.

Foto: Verde Potash / Divulgação

Projeto de potássio Cerrado Verde terá
aportes de R$ 6 bilhões
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Canadá

Custos de exploração
seguem em alta

De acordo com dados levantandos por
Richard Schole, diretor da consultoria
australiana especializada em mineração
MinEX Consulting e professor da Universidade de Western Australia, na última
década os custos de exploração mineral
mais do que dobraram. Entre 2000 e 2009,
uma descoberta de ouro, de médio porte,
consumia, em média, US$ 77 milhões. Já
entre 2010 e 2014, esse custo chegou a
US$ 150 milhões por descoberta.
Os motivos para tal incremento, segundo Schole, foram os custos mais altos
da mão de obra e equipamentos, maior
dificuldade exploratória (depósitos mais
profundos, que requerem tecnologias
mais caras e avançadas) e diminuição das
reservas de caixa das companhias.
Segundo a pesquisa, em 2000, o salário
médio anual de um gerente de exploração no Canadá estava em torno de US$
93.000. Já em 2012, esse valor saltou
para US$ 170.000, um aumento de 83%.
Para os próximos anos, o estudo sugere
que há a necessidade do desenvolvimento de novas ferramentas para o trabalho
em grandes profundidades (abaixo de
150 m), além de dar continuidade à otimização das atividades, visando assim à
redução dos riscos de exploração e aumento da probabilidade de descobertas
de jazidas expressivas.

Mineradoras listadas
nas bolsas canadenses
atuando no Brasil
Minera IRL

Karmin Exploration

Rio Novo Gold

Lago Dourado
Minerals

Royal Gold

Lara Exploration

Sandstorm Gold

Largo Resources

Silver Wheaton

Magellan Minerals

Solitario Exploration &
Royalty

Majescor Resources

Talon Metals

Metalex Ventures

Teck Resources

Northaven Resources

Número de descobertas por commodity

Descobertas significantes no mundo: 1975-2013

Fonte: Minex Consulting

Projetos em curso

Dentre os projetos com capital canadense em desenvolvimento no País está
o Volta Redonda, localizado em Altamira
(PA) e pertencente à Belo Sun, empresa
controlada pelo banco canadense Forbes
& Manhattan. No projeto, considerado o
maior empreendimento de mineração de
ouro a céu aberto do País, a junior planeja
investir US$ 1,1 bilhão na extração e beneficiamento de ouro, com uma produção
prevista de 4.684 kg por ano.
Outro projeto com participação da Forbes & Manhattan é o Cerrado Verde, em
Minas Gerais. Nele, a Verde Potash pretende produzir, em uma primeira fase,
600 mil t de potássio. Posteriormente, o
projeto tem potencial para produzir 3 milhões t anuais a partir de 2019, com um
investimento total de R$ 6 bilhões. A vida
útil da mina é estimada em 31 anos.
Também na área de insumos minerais
para a produção de fertilizantes, a canadense MbAC Fertilizantes iniciou, no final
de 2013, a operação de sua unidade de
superfosfato simples (SSP) em Itafós (TO).
A mina, que tem capacidade de 500 mil t

Custos de Exploração dobraram entre 2000 e 2012
2000

Troy Resources

Pacific Imperial Mines

Verde Potash

Pacific Potash

Austrália

Yamana Gold

Randsburg International Gold

Fonte: TMX

2012

Aumento

Custo médio de perfuração a diamantes por dia – em US$ / metro
Canadá

Tristar Gold

por ano, deve fechar 2014 com 400 mil t
de SSP produzidas. A companhia pretende
também explorar óxido de terras-raras a
partir de 2016 em Araxá (MG).
No mercado de terras-raras, a Canada Rare Earth Corp (CREC) firmou, no
primeiro semestre deste ano, uma joint
venture com Mata Azul, visando à exploração de terras raras em Tocantins. Desta
forma, a CREC vai comprar todos os concentrados produzidos pela empresa. As
duas companhias ainda deverão construir
uma nova refinaria com capacidade de
produção de 6.000 t por ano de concentrados. Até o momento, o projeto recebeu
investimentos de US$ 100 milhões para
a realização de estudos de viabilidade
econômica.
Em um grupo mais avançado se encontram as empresas canadenses de mineração de médio e grande portes, já consolidadas na indústria mineral brasileira,
como é o caso da Kinross, Yamana, Jaguar Mining e Aura Minerals. Essas companhias, somada à sulafricana AngloGold
Ashanti, respondem por cerca de 90% da
extração brasileira de ouro.

112

210

88%

102

229

125%

Canadá

93.000

170.000

83%

Austrália

100.000

250.000

150%

Salário médio de um gerente de exploração - (US$/ano)

Fonte: Minex Consulting
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Foto: MbAC Fertilizantes / Divulgação

Unidade de fosfato Itafós Arraias SSP,
da canadense MbAC Fertilizantes,
entrou em operação no final de 2013

Canadá

Yamana

A mineradora canadense Yamana iniciou suas operações no Brasil em 2003.
Na ocasião, a empresa, uma junior, valia
menos de US$ 100 milhões e atualmente
supera a casa dos bilhões de dólares. Este
ano, a mineradora deve produzir em torno
de 1,40 milhão de onças de ouro.
Atualmente, a empresa possui três unidades produtivas no Brasil: Jacobina,
Chapada e Fazenda Brasileiro. A Jacobina
Mineração e Comércio (JMC), localizada
na cidade baiana de mesmo nome, começou a operar em 1982 e foi comprada
pela Yamana em 2003. Em 2014, a unidade produtora de ouro deve alcançar uma

movimentação total (ROM - Run of Mine
+ estéril) de 1,4 milhão t, com investimentos de cerca de R$ 77 milhões. Dos
principais projetos que receberam recursos estão o desenvolvimento da mina;
atividades de sondagens em novas áreas;
infraestrutura e gastos com Raise Boring
(poços de ventilação).
Em Alto Horizonte (GO), onde está a
mina Chapada, a previsão de produção
da companhia, em 2014, é de 245.000
dmt (dry metric tonne) de concentrado de
cobre e ouro. A unidade, que possui altos
índices de eficiência produtiva, investiu
R$ 230 milhões neste ano, sendo R$ 98
milhões em operações já existentes e R$

Yamana iniciou suas operações no País
em 2003 e hoje é uma das principais
produtoras de ouro

132 milhões em novos projetos, como
novas frentes de exploração e estudos de
viabilidade e expansão.
Visando a dar continuidade aos níveis
de produção da unidade, nos dois últimos
anos (2013/2014), a mina Chapada adquiriu seis caminhões Caterpillar 777G; 1
escavadeira Liebheer 9250; 1 motoniveladora Caterpillar 16M; 1 trator de esteiras
Caterpillar D-9, 1 pá carregadeira Caterpillar 993 e duas perfuratrizes Roc L08.
Por fim, a mina Fazenda Brasileiro, situada em Barrocas (BA), iniciou suas
operações a céu aberto em 1984 e no
subsolo em 1988. Em 2003, foi adquirida
pela Yamana por meio da criação da Mineração Fazenda Brasileiro (MFB). Com
794 funcionários, a unidade investiu R$
38 milhões em operações existentes e R$
4,7 milhões na expansão de novos projetos, como nas atividades de sondagem de
novos recursos para aumento de vida útil.
Em 2014, a mina deve lavrar e processar
no britador cerca de 1.153.726 t de concentrado.
Na área de programas ambientais e sociais, a MFB investiu R$ 3,3 milhões em
2014, com destaque para programa de
restauração ambiental do ambiente de
Caatinga, restauração de locais de preservação permanente nas cidades de Araci (BA), Teofilândia (BA) e Barrocas (BA) e
realização da Semana do Meio Ambiente
em escolas em diversos povoados.
Atualmente, a Yamana possui três projetos em desenvolvimento no País – Ernesto/Pau a Pique, Pilar e C1 Santa Luz. Com
exceção de Santa Luz, que foi momentaneamente paralisado para a realização de
novos estudos de viabilidade econômica,
esses empreendimentos estão em fase de
comissionamento e deverão entrar em
operação comercial no próximos anos.

Foto: Yamana / Divulgação

Kinross

Presente no País desde 1986, a Kinross
iniciou, no ano seguinte, a operação na
mina Morro do Ouro, localizada em Paracatu (MG). Composta por duas plantas, a unidade, com capacidade anual
de 61.000.000 t, produziu 55.699.068 t
(ROM - Run of Mine em toneladas) em
2013.
Com um total de 3.468 funcionários,
sendo 1.380 próprios e 2.088 terceirizados, a companhia investiu, em 2013,
mais de R$ 315 milhões na unidade. Os
recursos foram direcionados para melhorias na barragem, aquisição de terras,
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Foto: Jaguar Mining / Divulgação

Jaguar Mining possui três
unidades em operação no País

implantação de tanques destinados ao
recebimento de rejeitos e na aquisição de
caminhões 793 CAT.
Houve também investimentos na implantação do sistema do laboratório
químico e do sistema PIMS, Profibus
e redundância de rede da automação e
implantação do sistema Business Intelligence, além da renovação de sistemas e
hardware da geologia.
Já a área ambiental e social da empresa recebeu aportes de R$ 45 milhões em
2013, com destaques para os investimentos para a criação do Parque Estadual em
parceria com o Estado de Minas Gerais,
Programa de Proteção de Nascentes, implementação do Centro de Reabilitação de
Animais (CRA) e atividades de Educação
Ambiental.

Jaguar Mining

Fundada em 2002, a Jaguar Mining possui três unidades em operação no País.
As unidades de Turmalina, Roça Grande
e Pilar devem fechar 2014 com material
lavrado e processado no britador (ROM Run of Mine em toneladas) de 491.070 t,
155.964 t e 450.207 t, respectivamente.
Turmalina, a unidade mais antiga da com-

pahia, iniciou sua operação em 2008. No
ano seguinte, foi a vez de Pilar e em 2010
a de Roça Grande.
Em 2014, a unidade de Turmalina investiu R$ 3,45 milhões. A mineradora deu
continuidade ao seu projeto de escavação de uma segunda rampa de acesso
que ligará o Corpo C à superfície. Essa
rampa está localizada próxima ao pátio de
estoque de minério e reduzirá em 1,2 km
a distância média de transporte. As obras
devem ser concluídas em julho de 2015.

Aura Gold

O principal projeto da canadense Aura
Minerals é a mina São Fransciso, distante
500 km de Cuiabá (MT), aproximadamente. Em 2010 e 2011, a companhia lavrou e
processou 2,88 milhões t e 3,40 milhões
t de minério, com produção de 36.277 e
56.286 onças de ouro, respectivamente.
Nos últimos dois anos, 2012 e 2013, a
produção anual da companhia aumentou,
aproximadamente, para 80 mil onças de
ouro. Com tecnologias de aproveitamento e recuperação de minérios com baixos
teores de ouro, a companhia objetiva
aumentar seus indices produtivos
gradativamente nos próximos anos.

Governo prevê IED estável para 2015
De acordo com levantamento do Banco Central, publicado no final de novembro por meio
do boletim Focus, os investimentos estrangeiros diretos (IED) no País devem somar US$ 58
bilhões em 2015, se mantendo estáveis aos aportes deste ano. Com isso, a perspectiva do BC
é de que os investidores estrangeiros permanecem interessados no setor produtivo brasileiro
e vão manter os investimentos nessa área.
Nos oito primeiros meses de 2014, o País teve um IED 8% maior do que o mesmo período
de 2013, totalizando uma entrada de US$ 42 bilhões no primeiro semestre, de acordo com
dados da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal). Já na América Latina,
o IED caiu em 23% nos primeiros seis meses de 2014, totalizando US$ 84,071 bilhões,
motivado pela ausência de grandes aquisições e por menos investimentos em mineração.
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"20 mil léguas" submarinas
da mineração começa com
bandeira canadense
Mar de Bismarck terá primeira lavra em escala comercial no fundo do mar

Canadá / Mineração no Mar

Fotos: Nautilus Minerals

Por Vinícius Costa

Extração será feita a uma
profundidade de 1.600 m

A

criação de novas tecnologias para
mineração, desde sistemas autômatos ou controlados a distância,
assim como máquinas que juntam em
uma só as funções que antes eram exercidas por diversos equipamentos, estão
levando a mineração para o nível subaquático. O que antes era ficção científica e
parecia vir direto dos livros de Júlio Verne, está a menos de cinco anos de sair da
ficção com o auxílio da canadense Nautilus Minerals e a primeira operação em
escala comercial no fundo do mar para
extração de ouro e cobre.
Essa empreitada da mineração ao leito
marinho se dá em um momento no qual a
queda do teor mineral em minas terrestres
se acentua, além do preço das commodities constantemente, promovendo no
setor uma guerra em prol do aumento de
produtividade e redução de custos. Contudo, ambientalistas estão preocupados
com o impacto que pode ser causado com
o início desse tipo de operação, como é
o caso da mineradora canadense, a qual
após anos de tentativas, em abril de 2014
assinou um acordo com o governo da Papua Nova Guiné para extrair cobre e ouro
de suas águas.
De acordo com a Autoridade Internacional de Leitos Marinhos (ISA, na sigla em
inglês), uma agência regulatória criada
em 1994, a empresa planeja começar a
testar seu equipamento no próximo ano
em águas europeias e a preocupação de
críticos está no fato de ela começar a operar sem um acompanhamento regulatório
abrangente e uma avaliação ecológica
mais profunda. Os problemas podem
ser diversos, pois a movimentação do
solo marinho aumentaria o particulado
suspenso e reduziria a concentração de
oxigênio em alguma áreas extinguindo a
vida marinha naquele local ou até mesmo
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pondo em extinção espécies essenciais
para o ecossistema como um todo.
Cada país é livre para escolher sua própria regulamentação, e as permissões no
Pacífico Sul já compõem uma área do
tamanho do Irã, de acordo com a Campanha sobre a Mineração em Águas Profundas, uma coalizão internacional de ONGs.
Isso levanta suspeitas dos ambientalistas se cada nação terá consciência sobre
as regras gerais desses termos, pois é sabido que quando se trata do oceano, uma
catástrofe ambiental afeta o ecossistema
mundial como um todo, o que pôde ser
comprovado no incidente da gigante britânica do petróleo BP, quando em 2010,
a plataforma Deepwater Horizon, no Golfo
do México, provocou a pior tragédia ambiental dos Estados Unidos. O ocorrido
ocasionou bilhões de dólares de prejuízo à petroleira em custos operacionais
e multas do governo norte americano e
acarretou na morte de aproximadamente
seis mil tartarugas (de cinco espécies, todas ameaçadas de extinção), 26 mil mamíferos marinhos e 82 mil aves marinhas.
Contudo, no caso da Nautilus, a empresa está certa de que a operação não irá
danificar corais ou cardumes, por se tratar
de apenas uma única mina. No entanto,
cientistas ressaltam que outras empresas
internacionais têm pedidos de permissão
para mineração pendentes ao longo do
Pacífico Sul e a maior preocupação diz
respeito aos impactos da abertura de múltiplas minas na mesma região, ao longo
de um curto período de tempo, podendo
causar danos permanentes se não houver

Ilustração de como será
a operação no fundo do mar

Galpão da Soil Machine
Dynamics onde estão
sendo construídos os
mineradores subaquáticos

Bulk Cutter (BC) pesa
310 t e é projetado
para ser a máquina
de alta produtividade
responsável extração do
minério das rochas
www.revistaminerios.com.br
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O projeto atual da mina prevê mais de
9.000 cortes, cada um deles com variabilidade de toneladas, teores, energia
específica, classificação de recursos e
teores modelados, descritos no plano de
produção. A mineradora possui ao todo
500.000 km² de território de exploração
na Papua-Nova Guiné, em Fiji, em Tonga,
em Vanuatu, nas Ilhas Salomão, na Nova
Zelândia e no Pacífico oriental.

Collecting Machine (CM) foi
desenvolvido para coletar o
material cortado do fundo
do mar e transportá-lo como
lama através de bombas
internas e um tubo flexível
até o sistema Riser and
Lifting System (RALS)

Canadá / Mineração no Mar

Equipamentos e operação

suficiente conhecimento ambiental sobre
a capacidade daquele ecossistema para
se recuperar.
Além da Nautilus, outras empresas pretendem iniciar atividades mineiras sob
as águas, inclusive uma de origem neozelandesa que está avaliando a visando a
produzir areia ferrosa e fosfato.

Depósito Solwara

Denominado Solwara 1, o projeto da
Nautilus Minerals pretende extrair minérios sulfetados que se acumulam ao redor
de orifícios no leito marinho onde fluidos
quimicamente ricos vazam para o oceano a temperaturas próximas de 537 °C. A

empreitada planeja escavar o leito marinho com uma máquina controlada remotamente de cerca de 8 metros de altura,
12 m de largura e 16 metros de comprimento. A seguir, o minério será extraído
do fundo do oceano por meio de sucção
e bombeado até a superfície por uma distância de cerca de 1,6 km.
Conforme estudos nos últimos 24 anos,
os recursos indicados do depósito do
projeto são de 1,03 milhão t de minério
com 7,2 % de cobre, 5 g/t de ouro, 23
g/t de prata e 0,4 % de zinco. A Nautilus
também informou a presença de teores
de ouro em algumas interceptações, com
mais de 20 g/t.

O projeto terá três equipamentos autocontrolados no fundo do mar para desagregar e coletar rochas no leito oceânico,
antes de bombeá-las como lama através
de uma tubulação de 1,6 km até um navio
de apoio à produção. A essa profundidade, minerar requer um nível de tecnologia
excepcional, visto a pressão atmosférica perto de 16 MPa exercida sobre os
equipamentos que foram projetados sob
medida pela Soil Machine Dynamics, de
Newcastle, Reino Unido.
Os equipamentos responsáveis pela
extração do minério, Seafloor Production
Tool (SPT), são três: o Auxiliary Cutter
(AC) responsável pela preparação do
terreno para a extração da rocha, criando bancadas e pistas para o trabalho das
outras máquinas, com peso total de 250
t; o Bulk Cutter (BC), mais robusto dos
três, pesando 310 t e projetado para ser
a máquina de alta produtividade responsável pela produção, extraindo o minério
das rochas; e, por fim, o Collecting Machine (CM), mais leve dos três, com 200
t, desenvolvido para coletar o material

Recursos indicados do depósito são de 1,03
milhão t de minério com 7,2 % de cobre, 5 g/t
de ouro, 23 g/t de prata e 0,4 % de zinco
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cortado do fundo do mar e transportá-lo
como lama através de bombas internas e
um tubo flexível até o sistema Riser and
Lifting System (RALS), que o envia até o
navio de apoio na superfície.
Em suma e de forma simples, se comparados aos equipamentos de mineração
convencionais, o AC pode se equiparar ao
moto-scraper, o BC ao minerador de superfície estilo Marietta e o CM se assemelha ao caminhão ou LHD que transporta
o minério até o RALS, espécie de mineroduto vertical. As ferramentas necessárias para a operação estão concluídas em
mais de 90 %; e o sistema de condutores
e bombas, em mais de 50 %.
Quanto ao navio de produção, a Nautilus Minerals concordou em fretá-lo da
Marine Assets Corporation (MAC), de
Dubai, por US$ 199.910 por dia, em um
contrato de no mínimo cinco anos, sendo que, após esse período, poderá optar
por sua compra. A embarcação vai ser
usada como uma base flutuante para as
operações de explotação de cobre e ouro,
primeiro empreendimento de produção
mineral polimetálica do mundo feita em
depósitos no leito do oceano.
A MAC, que tem sede nos Emirados
Árabes, é especializada em embarcações
de apoio para a indústrias como a de petróleo. Essa empresa pretende assinar um
contrato com a chinesa de Fujian Mawei
Shipbuilding para o projeto e construção
do navio a ser concluído até o final de
2017.
A embarcação medirá 227 m de comprimento e 40 m de largura, terá acomodações para até 180 pessoas e vai gerar
cerca de 31MW de energia. Todos os
equipamentos de mineração vão ser instalados durante o processo de construção
para minimizar a integração do maquinário após a entrega do navio.
Ele servirá como a primeira base operacional para a joint venture (Solwara 1JV)
a ser formado pela Nautilus com e a Eda
Kopa (Solwara), uma subsidiária integral
da Petromin PNG Holdings, para atuar no
projeto no Mar de Bismarck.
Conforme acordo realizado em abril desse ano, o governo da Papua-Nova Guiné
tem uma participação de 15 % do projeto,
com a opção de uma participação adicional de 15 %. O primeiro pagamento não
reembolsável de US$ 7 milhões foi feito
pelo governo à Nautilus, com o restante
de sua participação (US$ 113 milhões)
depositado recentemente em caução.
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Mineradoras encaram
o desafio tecnológico
Para ingressar neste mercado, dominado pela China, falta desenvolver tecnologias
para as etapas de beneficiamento e de redução dos óxidos de terras-raras
Convênio firmado visa o desenvolvimento
de tecnologia para a produção de
neodímio metálico, utilizado também em
separadores magnéticos

Foto: Polimagnete

Terras-Raras

C

om o crescimento das indústrias
de alta tecnologia, o setor mineral vem aumentando o interesse
pela extração de terras-raras, já que esses
elementos são utilizados como matéria
-prima para a fabricação de diversos itens
de computadores, smartphones, tablets,
turbinas eólicas, baterias para automóveis
elétricos, mísseis, entre outros.
Outro fator que impulsiona os projetos
brasileiros é que a China, que responde por mais de 95% da oferta mundial
desses insumos e comanda os preços
no mercado internacional, reduziu, nos
últimos anos, sua produção com o fechamento de minas irregulares, além de criar
uma série de regras e barreiras para a sua
comercialização.
No Brasil, apesar de se encontrar grandes depósitos de terras-raras, localizados
em Minas Gerais, Goiás e Amazônia,
principalmente, a extração comercial é
praticamente nula em função dos desafios tecnológicos de separação e beneficiamento e a quase inexistência de uma
demanda doméstica por esses elementos.
Entretanto, diante do crescimento da importância desses insumos, algumas companhias já possuem uma produção que
não alcança a escala comercial, como é o
caso da CBMM, MbAC Fertilizantes, Mineração Taboca, Mineração Serra Verde e Anglo American. Além disso, trabalham em
conjunto com centros de pesquisas, como
Cetem (Centro de Tecnologia Mineral) e
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas),
para o desenvolvimento de tecnologias de
beneficiamento e de redução dos óxidos de
terras raras em metais (ligas).
O governo também pretende incentivar o
desenvolvimento de uma cadeia produtiva verticalizada de terras-raras. Para isso,
no final de 2013, criou uma comissão, no
Congresso Nacional, com o objetivo de
conhecer mais o tema e avaliar o melhor
caminho para se criar uma legislação específica para o setor. Na ocasião, o relator
da comissão, o senador Luiz Henrique

(PMDB-SC), afirmou que produção de
terras-raras não deve ser submetida a regras estatizantes, facilitando a livre iniciativa e diminuindo a burocracia.
Segundo especialistas, o mercado global de terras-raras deve praticamente dobrar sua produção até 2020. Atualmente,
há mais de duzentos projetos de exploração sendo desenvolvidos por 165 empresas em 24 países.

CBMM e IPT visam
ao neomídio metálico

A Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração (CBMM) e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) fecharam, em
novembro, uma parceria de R$ 9,5 milhões
para a produção nacional de neodímio metálico, material empregado na fabricação
de super imãs, utilizados em geradores
eólicos e motores para carros elétricos. A
companhia, que é líder mundial no mercado de nióbio, respondendo por cerca de
80% da oferta, já possui em Araxá (MG)
uma unidade piloto de separação e concentração de óxidos de terras-raras – estes
insumos são obtidos a partir da monazita,
rejeito da produção de nióbio.

Com a parceria, o objetivo da CBMM é
desenvolver uma tecnologia para a redução do óxido de neodímio em neodímio
metálico e assim produzir ligas para serem utilizadas na produção de imãs. O
neomídio faz parte dos elementos de terras raras, cujos óxidos também são utilizados na produção de componentes de
computadores, smarthphones e tablets.
“Além de ser um metal utilizado em setores
de alta tecnologia, o projeto segue a linha
sustentável da empresa, pois aproveitará o
rejeito da produção de nióbio. Portanto, não
precisaremos abrir novas minas”, ressaltou
Tadeu Carneiro, presidente da CBMM, durante a assinatura do convênio.
Atualmente, a China é a principal fabricante de óxidos de terras-raras, com
reservas de aproximadamente 55 milhões
t. A demanda anual por esses insumos
gira em torno de 120 mil t, sendo que a
maior parte deste volume, cerca de 25%,
é utilizada para a produção de imãs. Já o
Brasil detém jazidas em torno de 22 milhões t, porém sem produção comercial.
Em sua planta piloto, a CBMM faz a concentração de 1.300 t de óxidos de terras
raras por ano, podendo elevar esse volu-
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Aplicações de terras-raras

me para 3.000 t. Para a etapa de separação dos óxidos, como o de neomídio, a
empresa possui um processo próprio que
está em fase de testes. Na sequência, a
ideia é reduzir o óxido de neodímio, assim como os óxidos de lantânio e cério,
em ligas metálicas (o IPT entra justamente nesta etapa da cadeia).
O convênio terá duração de dois anos e
irá contar com uma equipe de técnicos da
CBMM e de pesquisadores do IPT para o
desenvolvimento da tecnologia.

Mineração Taboca

A Mineração Taboca, que opera o Complexo Mineiro do Pitinga, em Presidente
Figueiredo (AM), produz concentrados de
cassiterita, pirocloro e xenotímio – este
último sendo um fostato de ítrio com presença de terras-raras pesadas. Para os
próximos anos, o objetivo da mineradora

Reservas em 2005
medida+indicada
(metal contido-t)
Ferro

Cobre
Níquel
Ouro
Nióbio
Terras Raras

Incremento
de reservas
2006-2012
medida+indicada
(metal contido-t)

Produção Nacional-t
(2008)

Unidade da Mineração
Serra Verde prevista para
2017

A Mineração Serra Verde, empresa do
grupo Mining Ventures Brazil, pretende
colocar a sua unidade de terras-raras, localizada em Minaçu (GO), em operação a
partir de 2017. Com o empreendimento, a
empresa ambiciona ser a maior fornecedora de terras-raras fora da China.
Inicialmente, a previsão é produzir 5 mil
t por ano de terras-raras separadas em
2019 e aumentar para 10 mil t por ano
em 2024. De acordo com os porta-vozes
da empresa, o projeto possui metalurgia
simples, requerendo baixo investimento
de capital.
O Grupo Mining Ventures Brasil é controlado majoritariamente pela Denham
Capital, dos Estados Unidos, empresa
global de private equity com foco em
energia e recursos naturais; e, minoritariamente, pela Arsago, grupo suíço que
atua exclusivamente no País com investimentos principalmente no mercado imobiliário e de recursos naturais.

Produção Nacional-t
(2011)

Incremento de vida útil
considerando produção
de 2011 (anos)
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é intensificar a recuperação de terras-raras do xenotímio.
Em 2009, a companhia assinou um
acordo de desenvolvimento com a Neo
Material, visando a avaliar a receptividade
comercial aos concentrados de terras-raras pesados encontrados na mina de
Pitinga. A Neo Material tem ainda uma
parceria com a empresa japonesa Mitsubishi, no qual se comprometeu em fornecer concentrados de terras raras em troca
de investimentos para o desenvolvimento
de tecnologias de beneficiamento.
Com cerca de 1.500 funcionários, a unidade Pitinga investiu R$ 98 milhões em
2013, sendo R$ 87 milhões destinado
às operações existentes e R$ 11 milhões
destinado à expansão e novos projetos.
Os aportes foram utilizados para implementação do plano de otimização da
distribuição de rejeitos e da estrutura

das barragens, melhoria de saneamento
e qualidade das águas e aperfeiçoamento
dos processos produtivos na metalurgia.
Em segurança, a companhia investiu,
em 2014, aproximadamente R$ 2 milhões, contemplando projetos de sinalização viária, treinamentos e infraestrutura
da mina.
Fundada em 1969, a Mineração Taboca
foi pioneira na mineração e metalurgia do
estanho no País. Na planta de metalurgia
da empresa, localizada próxima a São
Paulo (SP), o concentrado de cassiterita
(minério de estanho) proveniente de Pitinga é fundido para produzir o estanho
refinado, high grade, com 99,9% de pureza. Em 2008, o tradicional grupo minerador peruano Minsur adquiriu o controle
acionário da companhia.
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Parceria com a Escola
Politécnica aumenta eficiência
de mina de calcário
Todos ganham: alunos aprendem na prática e empresa obtém maior eficiência
no desmonte de rochas e agilidade na investigação geológica
Vista aérea da mina de
calcário, em Taubaté, da
Sociedade Extrativa Dolomita

Fotos: USP

Brita

U

m convênio assinado entre a Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (Poli-USP) e a Sociedade Extrativa Dolomia, que opera uma
mina de calcário, em Taubaté, coloca em
prática o intercâmbio entre a indústria e a
universidade. Para a empresa, a parceria
trouxe mais eficiência no desmonte das
frentes de rochas que serão processadas
em brita e maior agilidade na investigação
geológica, para identificar novos depósitos. Para a Poli, o benefício é que os alunos
têm oportunidade de interagir e atuar nas
atividades produtivas de uma mina e não
somente em simulações de computador.
O engenheiro de minas Giorgio Tomi,
professor do Departamento de Engenharia
de Minas e Petróleo da Poli e coordenador
do projeto, chamado Mina Experimental,
conta que a relação com Dolomia iniciou
em 2004, quando houve deslizamento num
dos taludes da mina. “Começamos então a
assessorá-los a dar estabilidade aos taludes”, lembra. “O trabalho foi um sucesso e
passamos a colaborar com eles em outras
atividades da mina. Em 2013, mandamos
um aluno de iniciação científica fazer um
trabalho na área de desmonte. A empresa
gostou tanto da atuação do estagiário que
nos procurou para ampliar a relação. Foi
assim que em 2013 assinamos o convênio.”
Quanto aos resultados obtidos até agora, ele cita o exemplo da maior eficiência
conseguida no desmonte. “Quando o
desmonte com explosivo não é bem dimensionado, gera matacos”, conta. “Para
quebrar esses matacos, reduzindo-os ao
tamanho adequado, é usado o rompedor.
Isso encarece o desmonte. Antes da nossa intervenção, a empresa tinha de usar
o rompedor por até 120 horas por mês.
Agora, com a orientação nos desmontes,
esse uso foi reduzido a zero.”
Em relação à agilidade na investigação
geológica, Tomi conta que os pesquisado-

res e alunos da Poli na mina introduziram
um novo método de sondagem chamada
Sondagem Elétrica Vertical (SEV). “Com
isso, passamos a fazer 15 SEV por semana
em vez das três ou quatro sondagens convencionais que a empresa fazia”, explica.
Isso trouxe benefícios práticos para a Dolomia. Um exemplo se deu em relação a um
relatório de pesquisa que a empresa deveria
encaminhar ao Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), a curto prazo.
Segundo Tomi, a tarefa para elaborar o
relatório era determinar a espessura da
cobertura numa área ampla da propriedade da mina. “A sondagem convencional
demoraria de seis a oito semanas para ser

executada”, diz. “Nós testamos o método
geofísico de SEV com sucesso e conseguimos realizar o mesmo trabalho em
menos de duas semanas. Obtivemos as
informações em tempo hábil para a elaboração do relatório, que foi posteriormente
aprovado pelo DNPM.”
Em termos mais técnicos, Tomi explica que houve um aumento do indicador
‘half-cast factor’ ou fator de meia-cana,
conhecido também como HCF. Meia-cana
é o “rastro” da furação de desmonte que
fica na frente de lavra pós-desmonte. O objetivo de um “bom” fogo é que as meiascanas fiquem integralmente na frente de
lavra. “Então, o HCF é um indicador da

Parceria entre universidade e
empresa melhorou formação
dos alunos e operação da mina
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Entre outros resultados obtidos
pela parceria está a criação de uma
metodologia de análise dos custos
de desmonte que incorpora a
influência de todos os componentes

qualidade do desmonte de rocha, associado ao melhor aproveitamento da energia
de desmonte e à redução dos custos com
explosivos”, explica. “O HCF representa a
proporção entre o comprimento da meiacana visível na face pós-desmonte dividido
pelo comprimento total do furo original.
Por meio da atuação de nossa equipe de
pesquisa, o HCF na mina experimental
passou de uma média de 10% para 80%,
indicando que as intervenções para a melhoria do desmonte trouxeram benefícios
no aproveitamento da energia de desmonte
e na redução dos custos com explosivos.”
Entre outros resultados obtidos pela parceria entre a Poli e a mina está a criação
de uma metodologia de análise do custos
de desmonte que incorpora a influência
de todos os componentes. “Além disso,
comprovamos que a sequência de iniciação tem influência sobre os KPIs observados”, diz Tomi. “Também demonstramos
que é possível classificar a resistência da
rocha por meio da medição da velocidade de perfuração, e associar variações na

razão de carga: mostramos que é possível
baixar os custos e aumentar a eficiência
do processo e a qualidade dos produtos
com estudos específicos de engenharia.”
Hoje, a Poli tem cerca de 15 pessoas diretamente relacionadas ao projeto
Mina Experimental. “Temos atuando na
mina, por meio de projetos de pesquisa, um aluno de pós-doutorado, dois de
doutorado, e uns 5 mestrados”, diz Tomi.
“Além desses, há mais sete estudantes de
graduação, que contam com bolsas do
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) para atuar em diferentes atividades da mina.”
Atualmente, essa equipe de professores,
pesquisadores da Poli e alunos estão com
várias atividades em andamento na mina
ou relacionadas a ela. Entre elas, está uma
campanha de ensaios geotécnicos de campo em colaboração com o Laboratório de
Mecânica de Rochas do Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura (CT-Obras),
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de
São Paulo (IPT), e outra de otimização de

Desafio: Ampliação da área DNPM
Concessão de Lavra DNPM (Original
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Nova área

desmonte em escala real, em coordenação
com a professora Marilena Cardu, do Politécnico di Torino, na Itália.
Além disso, há o envolvimento de alunos de pós-graduação e de graduação em
pesquisas aplicadas e trabalhos práticos na
Mina Experimental. “Também estamos realizando, com o apoio do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), testes em ambiente real de produtos inovadores (rocklock para tamponamentos, mantas de proteção, escaneamento
3D-HD de frentes de lavra)”, conta Tomi.
“Também estamos fazendo o mapeamento
geológico-estrutural da mina, e ministrando
a disciplina “PMI2945 - Lavra de Minas:
Mineração a Céu-aberto”, com pelo menos
50% da carga horária como didática de
campo na Mina Experimental.”
A parceria entre a Dolomia e a Poli-USP
não se limita ao presente, no entanto. Há
também uma série de pesquisas planejadas para o futuro. Entre elas estão: Desmonte integrado: Influência do desmonte
no processo total; Influência do desmonte
no microfraturamento do material, diminuindo WI; Otimização da energia de
desmonte e cominuição; e Utilização de
linha silenciosa para otimizar a sequência
de iniciação e os resultados. “Além disso,
temos outros estudos iniciados em 2014
sobre Mantas de Proteção; Desmontes
Controlados; Novas Aplicações em Rochas Ornamentais; e Colaborações com
IPT em Hidrofraturamento”, conta Tomi.
“Também pretendemos criar um registro
das velocidades de perfuração, para caracterizar a resistência da rocha.”
Igualmente relacionado a este convênio
está a criação, em 2012, do Núcleo de
Pesquisa para a Mineração Responsável
da USP, com o objetivo de transformar
áreas de garimpo e lavra artesanal em pequenas operações de mineração industrial
responsável. “A ideia é evitar as limitações
de um departamento, de uma unidade e
a atuação dentro de uma especialidade”,
explica Tomi. “A intenção é fazer projetos
multidisciplinares, com equipes de várias
instituições. Por isso, o NAP Mineração é
formado pela Poli, pelo Instituto de Geociências (IGc) e pelo Instituto de Astronomia,
Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG).
Ele tem um Conselho, formado por professores dessas três unidades, que direciona
a atuação do Núcleo sempre para a busca
de melhoria das condições operacionais e
com a atuação responsável na mineração
de pequeno porte.”
Novembro/Dezembro 2014 | 49

17/12/2014 19:18:23

Minério de Ferro

Foto: Anglo American / Divulgação

Sistema Minas-Rio tem baixo custo de
produção por tonelada, em torno de US$ 35

Minas-Rio foca no ramp-up,
após primeiros embarques
Com um sistema integrado e um custo de produção baixo,
Anglo American objetiva fazer do Minas-Rio um grande gerador de caixa

A

Anglo American deu início ao
seu mega empreendimento de
minério de ferro, que levará o
insumo, extraído na mina em Conceição
do Mato Dentro (MG), para os principais
mercados do mundo, após percorrer 529
km por meio de um mineroduto e chegar
ao Porto do Açu, no Rio de Janeiro. No
quarto trimestre, conforme programado,
a companhia realizou três embarques do
insumo, cada um de 80 mil t, e planeja
para os próximos 18 meses alcançar a
capacidade anual total do sistema, que é
26,5 milhoes t.
Apesar da desaceleração da demanda e
uma maior oferta de minério de ferro no
mercado mundial, que influenciaram a
queda do preço da tonelada da commodity (sendo cotada em torno de US$ 80
por tonelada), a empresa acredita na eficiência do seu projeto no médio e longo
prazos, tendo como diferenciais competitivos a integração do complexo e o baixo
custo de produção (cerca de U$ 35 por
tolenada).
Na lavra, que está localizada em um área
com 5,83 bilhões de toneladas de recursos e reservas minerais, a empresa terá
um custo de US$ 10, por tonelada produ-

zida. Atualmente, segundo a empresa, o
Minas-Rio tem 1,45 bilhão de toneladas
de reservas certificadas, das quais 685
milhões de toneladas são comercializáveis.
“O Minas-Rio é um ativo de primeira linha, produz um pellet feed da mais alta
qualidade. Além disso, o depósito possui
uma formação geológica com facilidade
de lavra”, afirma Paulo Castellari, presidente da Unidade de Negócio Minério de
Ferro Brasil da Anglo American.
Já no beneficiamento, que possui tecnologias modernas e já consolidadas pela
indústria de mineração, o gasto por tonelada é de US$ 9. Mas o diferencial está
no transporte do material via mineroduto,
com um custo de apenas US$ 2. Na unidade de filtragem, localizada no Porto do
Açu, o desembolso é de US$ 1 e no porto
de US$ 5. Custos complementares totalizam US$ 6. No porto a empresa divide
o controle com a Prumo Logística, com
50% de participação cada uma.
Atenta aos anseios da indústria siderúrgica, o Minas-Rio colocará no mercado
dois tipos de minério de ferro, o high
grade e premium, com teores de ferro de
67,5% e 68%, respectivamente.

Castellari afirmou ainda, que após finalizar a etapa de ramp-up, a empresa
poderá elevar a produção anual para 30
milhões t, realizando uma otimização dos
seus equipamentos. Em janeiro de 2015,
estão previstos mais três embarques da
commodity em navios capesize, embarcações com capacidade média de 175
mil toneladas. Para 2015, a estimativa de
produção é de 11 a 14 milhões t de minério de ferro.

Segurança

Construído nos padrões mundiais de
segurança da companhia, o sistema, que
teve um custo total de US$ 8,8 bilhões,
alcançou 161,2 milhões de horas trabalhadas ao longo dos seis anos para implantação do projeto.
“Todo o projeto foi executado e entregue
de forma segura e responsável. Contamos
com equipes técnicas com vasta experiência e suporte de uma grande rede internacional”, destacou Castellari.
Na parte ambiental, o executivo salientou que há a recirculação de 75% da água
usada no sistema. O restante é captado
do Rio do Peixe, que segundo ele em nenhum momento teve a sua vazão afetada.
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ABB apresenta inovações
em inversores e motores
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Segundo dados da
companhia, o mercado de inversores
de frequência para o
setor de mineração
tem grande potencial de crescimento,
já que apenas cerca
de 40% dos equipamentos (motores,
bombas, moinhos
e correias) utilizam
esses acionamento. “Com drives, as
mineradoras podem
otimizar suas operações, obtendo um
consumo menor de energia, melhor operabilidade e um aumento da longevidade
do equipamento”, ressalta Felipe Yossida,
gerente de produto (Drives) da ABB.
Em motores, os palestrantes destacaram os modelos de imãs permanentes
síncronos para aplicações de baixa velocidade. O acionamento do motor, feito
por inversor de frequência, garante alta
eficiência energética, redução de espaço
e peso, e diminuição dos custos de instalação e de manutenção.
Durante a workshop, profissionais da
ABB discursaram sobre um caso de su-

Acionamentos ACS 800 MD
durante manutenção preventiva

cesso na Mineração Rio do Norte (MRN),
no qual foram feitas otimizações e melhorias no sistema de motores da planta de
bauxita da mineradora.
Com instalações nas unidades de Sorocaba e Betim (MG), a ABB realiza reparo e análise da vida útil de motores,
independentemente da marca do equipamento. Para 2015, a empresa planeja
abrir mais duas unidades de serviços,
uma no Pará (visando dar suporte às
atividades da Vale), e outra no Rio de Janeiro. Presente em cerca de 100 países,
a companhia emprega aproximadamente
145 mil pessoas.

Energia

C

om o objetivo de apresentar soluções de otimização de processos
e redução de custos, a ABB, provedora de tecnologias de energia e automação, organizou o workshop Soluções
para Mineração. A empresa, que recentemente inaugurou sua quinta fábrica no
País (Sorocaba, SP), pretende aumentar
a sua participação no setor mineral com
o fornecimento de produtos e serviços
especializados, como os conversores e
inversores de frequência (drives), motores elétricos, geradores, softwares, robôs,
entre outros.
Durante o evento, realizado em novembro no Museu das Minas e do
Metal, em Belo Horizonte (MG), os profissionais da empresa apresentaram as
características do inversor de frequência ACS 880, nas versões single e multi,
que será fabricado em Sorocaba a partir
de dezembro. O equipamento, de alto
desempenho e dimensões compactas,
é utilizado para controle de velocidade
de diversas aplicações, como bombas e
esteiras transportadoras. Além da simplicidade de programação, instalação e
manutenção, a principal característica
do inversor é o controle direto de torque (DTC).
Ainda no segmento de drives, os engenheiros da empresa expuseram as funcionalidades do ACS 2000 de média tensão,
desenvolvido para proporcionar controle
confiável e segurança na operação de motores para diversas aplicações.
O inversor, também fabricado na nova
unidade de Sorocaba, possui tecnologia
Active Front End (AFE), que minimiza
harmônicos do lado da rede sem a necessidade de uso de transformadores
isoladores específicos, com a vantagem
de correção do fator de potência e regeneração de energia. Recentemente, a Vale
adquiriu 83 conjuntos desses drives
para o projeto S11D, visando ao controle
e operacionalização das correias transportadoras do empreendimento.

Fotos: ABB / Divulgação

Companhia almeja aumentar sua participação no segmento com produtos que melhoram
a eficiência de máquinas e equipamentos

Inversor de frequência ACS
880 será fabricado na nova
unidade de Sorocaba (SP)
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Escavadeira e carregadeira
adotam hidráulica "inteligente"
Modelo 6020B é indicado para trabalhar com caminhão 777G e o 994K com o Cat 793
com caçamba padrão de 12 m³. Os dentes
projetados especificamente para o 6020B
têm o intuito de otimizar o desempenho
e sua troca pode ser feita facilmente com
um giro de 180 graus para bloquear ou
desbloquear cada ponta, sem necessidade de martelo.
Ele também é compatível com quatro
conjuntos de recursos do Cat MineStar
System, como o Detect, o qual inclui
câmeras e tecnologias de detecção para
apoio ao operador; o Terrain, que oferece
orientação de carregamento; o Fleet, para
rastreamento, atribuição, relatórios de
produção; e, por fim, o Health que reporta
as condições da máquina e provê ferramentas de diagnóstico.
Além da tecnologia MineStar, o 6020B
é equipado com capacidades de diagnóstico padrão e funções destinadas à
resolução de problemas através do Board
Control System, que utiliza sensores no
equipamento para monitorar os dados

operacionais, grava as falhas e notifica no
visual e por aviso sonoro.

Carregadeira de rodas
Cat 994K

O novo Cat 994K é a maior carregadeira de rodas da Caterpillar no momento e
possui capacidade de carga superior em
comparação ao seu antecessor, o 994H. O
resultado disso são menos passadas para
enchimento das caçambas de caminhões
fora de estrada e, consequentemente,
maior produtividade operacional e menor
custo por tonelada movimentada. O modelo básico do 994K consegue carregar
45 t por vez e a versão de alta elevação 42
t , ou seja, 18% e 20% a mais do que a
sua versão anterior.
Ele consegue carregar caminhões de 250
t, 200 t e 150 t com uma passada a menos que o modelo anterior; já a versão de
alta elevação é ideal para trabalhar junto ao
caminhão Cat 793, podendo carregar totalEscavadeira hidráulica shovel 6020B
com motor de 778 kW Cat C32 ACERT

Fotos: Caterpillar

Lavra

A

Caterpillar no final do ano de 2014
lançou dois equipamentos para
atender o mercado de mineração de
grande porte, a escavadeira hidráulica shovel 6020B e a carregadeira de rodas 994K.
A escavadeira hidráulica shovel 6020B
foi projetada para manter a simplicidade
e confiabilidade, sem comprometer a segurança. Com capacidade de carga útil
de a 22 t e 224 t de peso operacional, é
indicada para trabalhar em dupla com os
caminhões fora de estrada Cat 777G.
Anunciado no ano passado e, após rigorosos testes de campo, o modelo estará
disponível para comercialização em breve. Dotada de nova cabine e estação do
operador com excelente visibilidade através de uma janela no piso e para-brisas
e vidros laterais estendidos. Linhas de
visão desimpedidas para as esteiras e o
piso transparente auxiliam o operador no
reposicionamento da escavadeira quando
em operação.
A cabine também conta agora com dois
assentos adicionais para atividades de
treinamento e reciclagem de operadores.
Essa facilidade faz com que seja possível
treinar dois operadores ao mesmo tempo.
Por ser construído em sistema modular, o equipamento tem fácil manutenção, transporte e montagem em campo.
Com motor de 778 kW Cat C32 ACERT,
a escavadeira possui tecnologia dedicada
que aloca o fluxo da bomba hidráulica,
evitando perdas. O óleo somente desvia
para o circuito de resfriamento quando
necessário.
O 6020B também dispõe de um sistema
de lubrificação automático para reduzir o
tempo de serviço de manutenção. A bomba fornece graxa para o rolamento de giro,
o rolamento da caixa de engrenagens para
giro, e todos os pontos de articulação do
implemento.
A configuração backhoe da máquina
provê mais força de escavação e vem
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Nova escavadeira é
indicada para trabalhar
em dupla com os
caminhões fora de
estrada Cat 777G

mente o modelo Cat 789 em apenas cinco
passadas e o Cat 785 em quatro. A maior
potência do motor, o fluxo hidráulico aumentado, força torque e estabilidade lateral
contribuem para alta produtividade.
O 994K oferece opções para expandir sua
aplicação e versatilidade, como o pacote
para trabalho em temperaturas elevadas,
que possibilita operar a 50ºC, e o pacote

de resfriamento padrão oferece maior capacidade de refrigeração em comparado ao
modelo anterior. Como opcional, existe o
tanque de combustível suficiente para operar por 24 horas sem reabastecimento.
O motor Cat 3516E produz energia líquida de 1.739 hp (1.297 kW) e tem muitas
horas trabalhadas em carregadeiras 994,
bem como em grandes caminhões de mi-

neração. O motor utiliza uma transmissão
de potência projetado especificamente
para aplicações de mineração.
Projetado para minimizar o tempo de
serviço, o modelo tem intervalos de troca
de óleo mínimos de 500 horas. O 994K
também está alinhado com recursos do
Cat Mine Star e estará disponível comercialmente no primeiro trimestre de 2016.

Transportes

Carregadeira de rodas Cat 994K possui motor Cat 3516E e produz energia líquida de 1.739 hp

O

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Máquinas e Equipamentos (IPD/Abimaq), a ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas) e o Cema (Conveyor Equipment
Manufacturers Association) apresentaram na sede da Abimaq, em São
Paulo (SP), a primeira edição em português do Manual do Cema, cuja
metodologia é amplamente utilizada no mercado brasileiro para projetos de
correias transportadoras. O manual, que em inglês já está em sua sétima
edição, trará tabelas convertidas para o sistema métrico adotado no País.
“Essa versão não foi uma simples tradução, houve agregação de valores,
com a participação das duas entidades (Cema e ABNT). Com essa metodologia, conseguiremos fortalecer o mercado interno no que tange os
projetos e implementações de correias transportadoras”, afirmou Carlos
Amorim, diretor da ABNT, durante o lançamento da publicação.
O manual, que é utilizado como base por engenheiros e fabricantes de
transportadores contínuos no mundo todo, foi traduzido e adequado pela
Comissão de Estudos da ABNT. O Cema, entidade norte-americana, elabora,
há quase 80 anos, normas e publicações sobre transportadores contínuos.
www.revistaminerios.com.br
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Foto: Abimaq

Abimaq lança manual
de correias transportadoras

Manual de correias transportadoras,
reconhecido mundialmente, ganha
versão em português
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Processamento de areia de pedra calcária na prática
Open Day é promovido pela CDE em Belo Horizonte e mostra nova planta modular

Agregados

baixo valor comercial. Segundo a CDE,
um produto dentro das especificações de
faixa ideal tem elevado valor comercial.
A unidade de classificação móvel 2500
E2 SS oferece alimentação, peneiramento,
classificação de areia e empilhamento em
uma estrutura compacta, que possibilita a
produção de quatro diferentes produtos
de areia e agregados. Pode ser introduzida em operações de pedreiras, reciclagem
e mineração para o processamento de diferenciados materiais (areia e cascalho;
pedra britada, minério de ferro, outros
minérios, etc.). No caso da Mineração
Lapa Vermelha, os produtos produzidos
são: areia especial (30%), brita 00 (40%),
areia ultrafina (15%) e argila (15%). O
equipamento tem capacidade de alimentação de 100 t/h.
O sistema de classificação e desaguamento de areia EvoWash é destinado para
a recuperação de materiais finos. Tem
capacidade de produção de até 250 t/h,
dependendo do modelo utilizado, e pode
remover materiais abaixo de 63 micra.
Inclui hidrociclone, peneira desaguadora,
reservatório e bomba de polpas abrasivas.
Sua tela de peneiramento modular em poliuretano permite maior desaguamento
da areia, resistência ao desgaste, e torna

Planta modular M2500 E2 SS,
projetada sob medida para a
Mineração Lapa Vermelha

Foto: CDE

A

CDE do Brasil realizou em novembro um evento Open Day de
demonstração de equipamentos
em Pedro Leopoldo (MG), na Mineração
Lapa Vermelha, que recentemente instalou
e opera em sua mina uma unidade modular
para processamento de areia de pedra calcária, a primeira da marca no Brasil.
Já em operação há quatro meses, a planta
tem uma unidade modular M2500 E2 SS
sob medida, com quatro funções principais: alimentação; peneiramento; classificação e empilhamento. Além disso, conta
com uma unidade de classificação por
contrafluxo (CFCU) composta por um tanque de fluxo ascendente para remoção de
partículas mais finas; uma unidade EvoWash (com tela desaguadora), para recuperação de materiais finos; um hidrociclone;
um reservatório e uma bomba de polpa;
um transportador móvel M1508; e um espessador de alta vazão Aquacycle A600,
para tratamento primário da água.
Entre os benefícios propiciados pela
unidade modular está o processamento
de materiais muito finos, como no caso a
pedra calcária friável. Muitas vezes, essas
areias são rejeitadas e consideradas como
resíduo, já que a matéria-prima está fora
das especificações recomendadas e têm

a classificação da areia mais eficiente.
Geralmente, a areia seca é despejada do
Evowash com teor de umidade de 12%,
prontas para irem para mercado.
O sistema de tratamento de água
AquaCycle reduz as áreas normalmente
destinadas para a acomodação de poços
ou lagoas. Pode recuperar até 90% da
água usada na unidade de classificação
para a recirculação, reduzindo o volume
de água necessário para abastecer a unidade. O modelo A600, utilizado pela Mineração Lapa Vermelha, tem alimentação
de 600 m³/h; vazão do iodo de 30 t/h; requisito total de energia de 4 kW; requisito
de energia da bomba de lodo de 30 kW.

A Sandvik Construction lançou a nova peneira modular dupla QA441 Doublescreen, a
qual incorpora vários melhoramentos da versão
QA451 de três decks, com o objetivo de otimizar a operação, a eficiência e a manutenção. Os
novos recursos da QA441 incluem um sistema
de controle por botões codificados por cor com
inicialização sequencial para facilitar a operação, bem como uma tremonha de alimentação
atualizada e um sistema de controle do alimentador que permite maior produtividade.
Para acelerar a troca das telas de peneiramento, o equipamento inclui separação hidráulica
da peneira, novas passarelas envoltórias, uma
escada de acesso moderna, movimentação otimizada das peneiras e transportador principal
com elevação/abaixamento hidráulico. O con-

trole remoto padrão por rádio e o sistema elétrico
atualizado, por sua vez, foram desenvolvidos para
melhor a segurança e o controle do operador.
Com o sistema Doublescreen, o modelo utilizando de dois módulos de peneiramento independentes e de alta velocidade. O módulo primário funciona como um extrator de materiais finos,
enquanto o secundário como um classificador.
As vantagens do sistema incluem um maior controle de fluxo de material, capacidade de ajuste,
precisão e de peneiramento, o que torna essa
unidade ideal para a produção de grandes volumes, gerando produtos de alta qualidade, sem
comprometer a produtividade.
O equipamento é indicado principalmente para
produtores de agregados em grande escala, mas
também serve para várias aplicações, incluindo

Foto: Sandvik

Peneira modular dupla é destaque da Sandvik
para indústria de agregados

Peneira modular dupla
QA441 Doublescreen

minério de ferro, solo arável, reciclagem, minerais, carvão, areia e cascalho.
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Solução em lubrificação está
disponível para mineração
sul-americana

MolylubeUltra é indicado
para equipamentos em
ambientes extremos

Foto: Arquivo

A Bel-Ray lançou no final de outubro o novo lubrificante Molylube Ultra para utilização
na mineração. Projetado para proteger o equipamento em ambientes extremos e de alta
pressão, a solução semi-sintética evita o desgaste das engrenagens e é formulada com
alta viscosidade, óleo de base parafínico, polímeros, dissulfeto de molibdênio e grafite
lubrificantes sólidos para ajudar a maximizar a vida útil dos componentes e minimizar o
tempo de inatividade e reparação de equipamentos.

Volvo transfere produção
de motoniveladora e retro

A

Volvo Construction Equipment
(Volvo CE) informou em anúncio
conjunto com o relatório de resultados do terceiro trimestre de 2014, uma
série de medidas de redução de custos
que, dentre elas, está a descontinuação
da produção de retroescavadeiras e motoviveladoras na Europa e Américas, passando a serem fabricadas pela sua subsidiária chinesa SDLG. Com essa e outras
ações, a Volvo acabará com cerca de
1.000 postos de trabalho, em sua maioria
na Polônia, Estados Unidos e Brasil.
A justificativa para essa mudança, segundo a companhia, está na pequena parcela
do mercado atingida pelas motoniveladoras e retroescavadeiras de alta tecnologia
www.revistaminerios.com.br
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embarcada da Volvo, sendo assim, Volvo CE reduzirá gastos
a empresa espera atender melhor o em todo o mundo
mercado com os equipamentos convencionais da SDLG.
Com a ação, a qual faz parte do
programa estratégico 2013-15 da
Volvo, a empresa cessará a fabricação desses dois tipos de equipamentos em suas fábricas em
Pederneiras (SP), assim como nas
fábricas em Shippensburg (EUA) e
Wroclaw (Polônia). Juntamente com
as demais medidas, o grupo espera
reduzir custos em aproximadamente US$
reduzir os gastos em US$ 1,3 bilhão (SEK
475 milhões (SEK 3,5 bilhões). Aliada às
10 bilhões) se comparado a 2012, sendo
demais ações de redução de custos já em
que todas as medidas estarão em andaatividade, a companhia tem a ambição de
mento já no final de 2015.

Foto: Volvo

Mudança mostra amadurecimento da indústria na China
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Sarpav reduziu em 50%
consumo de peças de reposição
Tecnologia Trellex aumentou vida útil e reduziu tempo de parada e mão de obra

Raspador Trellex instalado em correia na Vale

viando mão de obra necessária em outros setores da mina.
Na mina estão sendo adotados dois
dispositivos Trellex: a lâmina ABC 90,
feita de poliuretano, Shore A 90°, que
oferece longa vida útil e é indicada
para processamento de nível meio pesado, tais como pedra britada, mineração em menor escala e em aplicações
industriais; e o raspador em T – HMS,
que pode ser usado como um pré-raspador ou como raspador individual se
o material transportado for fino e relativamente seco. Essa lâmina possui
a extremidade de raspagem temperada
com carboneto de tungstênio, recomendada para telas transportadoras de
materiais abrasivos, por exemplo, em
pedreiras e minas.
O metal da lâmina é vulcanizado em borracha, permitindo que cada uma se mova
individualmente para assegurar máximo

de eficiência de raspagem. A lâmina do
raspador em T deve ser instalada perpendicularmente à tela e a um tensor de mola
autorregulador, tipo N ou N-HD, usado
para proporcionar a pressão de contato
correta entre a tela e lâmina.
Os resultados na mina foram satisfatórios e os números da Sarpav indicam que
a troca resultou em uma redução de até
50 % em peças de reposição, além do
aumento de produtividade. Segundo a
própria mineradora, isso foi obtido pela
solução ser mais durável e com custos
menores em relação aos praticados no
mercado atualmente.
Além da qualidade das lâminas dos raspadores, a empresa destacou o diferencial
do pós-venda que, apesar de ser uma atividade simples de troca de peças, a Metso
ofereceu treinamento e acompanhamento
regular para obter uma operação eficiente
com as novas lâminas, inclusive na utilizaFotos: Metso

Frota

A

divisão de agregados da Equipav
Mineração investiu na pedreira
Sarpav, em Barueri (SP), em um
processo de melhoria do sistema de correias transportadoras com auxílio da Metso e da tecnologia Trellex. Os estudos começaram em 2012 e já no final do mesmo
ano houve a instalação da solução para
otimizar, principalmente, os raspadores, o
que inclui as lâminas e sua estrutura.
Antes da adoção dos dispositivos da
marca Trellex, a Sarpav enfrentava o
problema da troca constante de lâminas
de poliuretano que retiram as sujeiras e
evitam que o acúmulo de material caia
no entorno das correias e atrapalhem
a operação de transporte, que tinham
uma vida útil que não satisfazia a área
operacional da mineradora. Outro ponto
que necessitava de mudança era que as
ocorrências frequentes de manutenção,
como a limpeza manual de detritos, des-
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ção do gabarito que auxilia os operadores
a medir a suas posições corretas, evitando
a aplicação de excesso de força, o qual
pode levar ao desgaste prematuro da peça.

Vale testa revestimento
anti-abrasão em seus
caminhões de 90 t

O desgaste nos equipamentos de mineração é um gargalo recorrente no setor e,
na tentativa de minimizar essas situação,
diversas empresas buscam uma solução
economicamente viável para aumentar a
vida útil de seus veículos e transportadores. Esse é o caso da Vale, que procurou a Metso para equipar duas básculas
de caminhões fora de estrada Cat 777 de
90 t na mina Tamanduá, do complexo
Vargem Grande, em Nova Lima (MG),
com chapas modulares de revestimento
anti-desgaste Trellex.
O estudo de viabilidade e testes já vem
sendo feitos há mais de um ano, como
explicou Marcus Zanetti, engenheiro de
Suporte ao Produto da Metso. “Estamos
lidando com o projeto já desde julho do
ano passado, quando tínhamos selecionado um caminhão para teste piloto, o
que acabou se tornando dois”, diz.
A tecnologia aplicada nas caçambas
consiste na afixação de chapas de borracha anti-desgaste por meio de parafusos. Elas reduzem o esforço por impacto
na caçamba do caminhão ao descarregar
e carregar e sua elasticidade é uma das
propriedades mais representativas, pois
quando a carga é absorvida a borracha
cede, mas retorna à sua forma original
quando o volume é retirado.
A característica elástica minimiza o
desgaste no caminhão, o esforço sobre
a estrutura de suporte e o desgaste de
rolamentos, transmissão e pneus e também os níveis de ruído sobre o ambiente de trabalho. Esses benefícios geram
menos interrupções para manutenção e
reparos no revestimento, reduzindo os
custos por tonelada transportada, e o
consumo de combustível.
Segundo a Metso, a espessura adequada do revestimento Trellex tem que ser
determinada para cada aplicação específica, de modo a aproveitar as propriedades
de absorção de choques do revestimento
e evitar danos e é calculada com base na
força de impacto gerada pelo tamanho e
altura de queda do minério manuseado.
O material do qual é composto o revestimento chega a ter vida útil cinco vezes
www.revistaminerios.com.br
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Colocação do revestimento anti desgaste realizado na Vale

maior do que o aço e seu baixo peso
mantém a eficiência do consumo de combustível dos caminhões. Os painéis modulares, os quais podem ser afixados por
parafusos passantes ou soldados, conseguem ser substituídos individualmente
permitindo uma manutenção mais rápida.
Outro fator importante sobre o sistema
está na redução de ruído, pois a exposição do operador à poluição sonora são
problemas que vêm recebendo maior
atenção por parte das indústrias de mineração e legislações locais. Por ser
composto de borracha, ele absorve as
vibrações e, com isso, contribui para um
ambiente de trabalho com menos ruídos.
A medição revelou uma redução de 10-15
dB(A) sendo que, para o ouvido humano,
10 dB(A) correspondem à metade do limite saudável.

A solução já existe há alguns anos e no
Peru e México, assim como na Europa.
Contudo, segundo Zanetti, no Brasil ainda
não havia a aplicação em uma mineradora
de grande porte e somente pedreiras faziam uso da tecnologia.
Na Vale foram envolvidos em campo
cinco funcionários, dois da Metso e três
terceirizados com treinamento técnico
da empresa e a instalação leva em média de um a três dias, dependendo da
especificação escolhida. Atualmente o
sistema está instalado também em dois
caminhões Cat 770 na Mineração Santa
Luzia, em Itaguaí (RJ), em caminhões
Mercedes-Benz e Scania na Ibrata Mineração, no Rio de Janeiro (RJ), e no
estado de São Paulo, na Serveng Mineração, Pedreira São Mateus e na Sarpav
Mineradora.

Caçamba do caminhão Cat 777 já com revestimento instalado
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Sindipedras comemora
40 anos de fundação

Clipping

Autoridades do setor celebram os 40 anos
do Sindipedras em solenidade na Fiesp

O Sindipedras, Sindicato da Indústria de Pedra Britada do Estado de São Paulo, comemorou no dia 4 de dezembro 40 anos
de sua fundação. O evento, realizado na sede da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), reuniu diretoria, associados, colaboradores, presidentes de entidades parceiras e
deputados estaduais e federais.
A comemoração contou com a presença dos deputados Itamar
Borges e João Caramez; dos deputados federais, Ricardo Izar,
Arnaldo Jardim e Arnaldo Faria de Sá; do presidente do Sindipedras, Tasso de Toledo Pinheiro; o presidente do Sindiareia, Antero Saraiva Júnior; o presidente do Ibram, José Fernando Coura;
o presidente da Anepac, Fernando Valverde; o diretor do Comin,
Eduardo Machado e o diretor do Deconsic, Caco Auricchio e
Paulo Skaf presidente da Fiesp.

Baltar adota
sistema MineTrack
Foto: Sodep

A mina de calcário subterrânea Baltar, da Votorantim
Cimentos, que abastece a
fábrica de cimentos Santa Helena, desde setembro utiliza a tecnologia de
gestão operacional MineTrack da Sodep, no qual é
possível eliminar o papel,
trocando o preenchimento
das fichas de apontamento manual (mais conhecidas como parte diária) por
apontamento
eletrônico,
Sistema MineTrack, da Sodep,
assim
os
dados
armazepara gestão operacional
nados no computador de
bordo serão descarregados automaticamente para gerar relatórios de produção em tempo real via web.
Segundo a gerência da unidade Santa Helena, o sistema melhora auditabilidade e possui ganhos quantitativos e, além disso, minimiza possíveis correções na industrial.

Grupo Weir adquire
fabricante chinesa

O Grupo Weir anunciou o acordo para compra da Trio Engineered Products, empresa fabricante de equipamentos para britagem
e separação Sino-Americana para os mercados de mineração e
agregados, por um valor de mercado de US$ 220 milhões, a ser
pago com dinheiro em caixa e que renderá, segundo a empresa,
ganhos imediatos já descontando impostos. Os custos estimados para a integração da Trio estão estimados em US$ 10 milhões em um período de dois anos.
Com a aquisição, o grupo irá acelerar o crescimento da receita
proveniente dos equipamentos originais da Trio e capturar uma
proporção maior de pós-venda nos mercados onde os equipamentos estão instalados, além de conciliar a venda cruzada entre os
produtos Weir-Trio nos mercados de areia e agregados através dos
canais de venda da Trio na China e EUA (os mercados de areia e
agregados corresponderam a 56 % da receita da Trio em 2013)
Instalada em Xangai, na China, onde mantém duas plantas de
manufatura e mantém bases nos EUA, a Trio gerou, em 2013, 31
% de sua receita nos EUA, primeiramente no setor de agregados,
25 % na China, servindo principalmente o mercado de mineração interno, já o restante se dividiu entre Austrália, América do
Sul, África e Europa. Em 2014, ela espera lucro de cerca de US$
120 milhões, com margens em linha com a Weir Minerals.

Soluções da mina ao porto
em uma só empresa

A área de mineração e siderurgia da Pöyry, especializada em consultoria e serviços de engenharia, ampliou seu leque de soluções
e passa a atender o setor da mina ao porto. Ela adotará a partir
de agora a estratégia de one stop shop (onde uma única empresa
oferece múltiplos serviços), e os clientes poderão contar com a assistência especializada desde o estudo de pré-viabilidade e exploração mineral até a logística de embarque no porto, passando pelas
análises de impacto ambiental, estudos econômicos, projetos de
beneficiamento, logística, ferrovias, estradas e até portos.
A mineração é a segunda maior área de atuação da Pöyry no
Brasil e o escritório brasileiro, inaugurado em Belo Horizonte
2011, é hoje o headquarter do grupo para este setor, coordenando todos os projetos na América Latina. Atualmente integram a
carteira de clientes Pöyry no setor de mineração e siderurgia empresas como Vale, CSN, Alcoa, Ersa, Gerdau, Vale Fertilizantes,
Novelis e Yamana Gold.

Linha de geradores de 11kVA
é apresentada pela CSM

Atuante no setor de desenvolvimento de máquinas para construção, fôrmas, sistemas construtivos e engenharia de movimentação, a empresa brasileira CSM ampliou sua linha de produtos
com os geradores GMD 12000 voltados contra quedas de energia
e alternativa para a geração eletricidade em locais remotos, como
áreas de mineração distantes dos centros urbanos. Os geradores
possuem potência de 11 kVA e regulador automático de tensão
para evitar oscilação da tensão elétrica e garantir o desempenho
e autonomia, além de trabalharem com baixa emissão de ruídos.
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