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erdoem a comparação mas foi inevitável. A revista Minérios &
Minerales já está analisando os trabalhos enviados pelos profissionais de mineração que concorrem ao 17º Prêmio de Excelência
da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira, e o Kaizen comparece com frequência nos estudos feitos nas minas e plantas.
Segundo o Kaizen Institute, o professor japonês Masaaki Imai, considerado o pai desse conceito, esteve em outubro passado no Brasil, onde proferiu palestras em que enfatizou o valor da melhoria contínua gradual em todos os níveis de uma empresa, partindo do local onde se realiza o trabalho
efetivo (chão da fábrica). Para dar resultados, exige o comprometimento
de todos os funcionários, desde o operário até o gerente e diretor. Os benefícios são maior produtividade sem investimentos expressivos, redução
de custos, capacidade de realizar as mudanças do mercado e motivação
das equipes internas.
Para o Prof. Imai, o erro principal dos consultores de qualidade é depender demasiado da tecnologia ou ferramentas sofisticadas, em especial
estatísticas, aplicações computacionais ou mapas muito complexos, que
só uma elite consegue entender”. Resumindo, a melhoria só consegue
ser implementada rapidamente se toda a equipe estiver envolvida, e não
apenas uma mente iluminada.
Ao longo dos anos em que se realizou o Prêmio de Excelência, e mais
recentemente, o Workshop Redução de Custos na Mina e Planta, muitos
trabalhos de desenvolvimento de aparência singela trouxeram ganhos de
longo prazo, em áreas sensíveis de custos como pneus, revestimento de
moinhos, energia, combustível, e outras de implicação ambiental como a
captação de água nova para processos da planta e reaproveitamento comercial do minério antes descartado como rejeito.
Estas soluções são frutos de observação de quem está diretamente envolvido com a operação da frota de equipamentos móveis ou da planta, e
sua implementação mobilizou toda a cadeia de comando e os profissionais
responsáveis.
Ninguém está subestimando a aplicação da tecnologia e de softwares.
Como a bandeira atual das minas e plantas é extrair o máximo dos
ativos existentes, guardadas as exigências de qualidade e segurança,
a motivação do elemento humano é o primeiro passo para o sucesso
dessa abordagem.

Marco Regulatório
da Mineração
continua indefinido

A

Mineração brasileira tem novo Ministro: o Engenheiro Carlos Eduardo de Souza Braga, 54 anos, nascido em Belém, PA, formado em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Amazonas, Senador da República (PMDB.
AM) com mandato até 55ª Legislatura (inclusive) - ou seja, até 31 de janeiro de 2019 -, líder do governo no
Senado no primeiro governo Dilma. Sua esposa Sandra Braga é sua primeira Suplente.
Ao ser nomeado e empossado pela Presidente Dilma, no dia 1º de janeiro de 2015, segundo o jornal “O Estado de São
Paulo”, no que respeita ao Novo Marco Regulatório da Mineração, em tramitação na Câmara dos Deputados, “o novo
ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, sinalizou nesta quinta-feira que o governo federal vai propor mudanças no
código de mineração, diante do atraso na aprovação do texto no Congresso e das mudanças no mercado de minério de
ferro internacional. Em entrevista a jornalistas, Braga afirmou que “com todos esses atrasos na aprovação da lei (do código de mineração), dá mais tempo de redesenhar, diante de uma nova conjuntura internacional, algumas áreas do código
de mineração”. Perguntado se o governo vai mudar o texto do projeto, o ministro acenou afirmativamente”.
E tem razão o Ministro Eduardo Braga, não só face à mudança da conjuntura internacional, como também - e fortemente! - da conjuntura nacional, como se depreende das diversas medidas até aqui anunciadas pelo Governo Federal e pelas
análises mais recentes da economia brasileira. Assim, Henrique Meirelles, Presidente do Banco Central nos dois governos Lula, em seu artigo na “Folha de São Paulo”, “Acordos dissonantes”, destaca que “um dos mais bem-sucedidos
gestores de investimentos do país trabalha com cenário desastroso para o Brasil neste ano e desempenho medíocre nos
próximos devido a problemas estruturais que vão além do reequilíbrio fiscal, como o aumento do tamanho do governo, o
predomínio do consumo sobre investimento e a má gestão em áreas vitais como energia e água. Já uma alta autoridade
do Judiciário declara que o aumento de impostos como foi feito é confisco. E o criador do acrônimo BRIC prevê que o
Brasil e Rússia cairão da divisão de potências econômicas emergentes, restando só Índia e China, o IC.
O potencial de crescimento do país caiu do patamar entre 4% e 5% da década passada para pouco acima de 2% na
próxima década. O cenário de incerteza com risco de crise fiscal aumenta o custo país. Será difícil voltarmos a crescer
no ritmo dos demais emergentes. É possível aumentar esse potencial nos próximos anos, mas só voltaremos a crescer
a taxas robustas com reformas estruturais profundas, viabilização dos investimentos em infraestrutura, substituição dos
incentivos ao consumo por incentivos ao investimento e melhora do ambiente de negócios, gerando aumento continuado
da produtividade e diminuição do custo de produção no Brasil”.
Por seu turno, José Roberto Mendonça de Barros, Secretário de Política Econômica no Governo FHC, no “O Estado
de São Paulo”, em seu artigo “2015: grandes dificuldades adiante”, destaca, com relação ao nosso País, que “na área
macro (econômica), 2014 terminou com uma economia estagnada, que mostra investimentos em franca decadência,
como uma inflação teimosamente elevada (ancorada no topo da meta, de 6,5%), desorganização fiscal e grande déficit
em conta corrente, que ultrapassou os 4% do PIB. O único indicador ainda positivo, o mercado de trabalho, mostra uma
forte tendência à desaceleração, que deverá ficar mais clara nos próximos meses. Na energia elétrica, a populista baixa
forçada nas tarifas expressas na MP 579 (Lei 12.783), desorganizou completamente o setor, provocando uma virtual
quebra no sistema Eletrobrás e grande piora do balanço da maioria das empresas do setor. A escassez de água, derivada
da seca atual, complica a situação e deve levar o País a algum tipo de racionamento”. E José Ricardo Roriz Coelho, Diretor
do Departamento de Competividade da FIESP, afirma que “se antes a indústria (brasileira) estava ruim, com a perda de
competitividade, agora vai ficar pior porque os custos estão subindo no Brasil e caindo no resto do mundo”.
É hora, pois, de todos nós - os interessados no tema - estarmos preparados para avaliarmos quais serão as novas
propostas do Governo Federal com respeito ao Novo Marco Regulatório da Mineração, ou seja, o que será o “Novo
redesenho do Novo Marco” e quais serão as “algumas áreas do Código de Mineração” que irão ser reelaboradas. Nós do
CEAMIN - Centro de Estudos Avançados em Mineração, do qual sou Presidente, estamos prontos para contribuir com
o Ministro Eduardo Braga.
Feliz 2015 para todos!
*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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44 minas investirão cerca
de R$ 1,9 bilhão em 2015
Mercado precisa olhar para o todo – metálicos + não metálicos – e superar a “síndrome de minério de ferro”

Investimentos

M

ais uma vez a revista Minérios & Minerales traz na primeira edição do ano
a pesquisa exclusiva sobre os programas
de investimentos das mineradores referentes aos
anos de 2014 e 2015, baseada em dados extraídos
dos questionários das 200 Maiores Minas Brasileiras. Os dados refletem uma parcela importante do mercado mineral nacional que se empenha
em otimizar suas operações, diante do mercado externo com preços baixos e a economia doméstica
com PIB estagnado.
Queremos destacar aqui o peso da atividade
de construção no País, que sustenta a demanda por agregados, calcário como matéria-prima
do cimento, e outros minerais não metálicos
utilizados como insumos. Um exemplo notório a nível federal é o programa Minha Casa
Minha Vida, presente em todas as regiões. Os
governos estaduais têm mantido seus próprios
programas de obras de infraestrutura, nos segmentos de transportes, mobilidade urbana,

saneamento e habitação social. No gráfico ao
lado, o total pago por seis Estados por obras
públicas executadas já supera o dispêndio do
governo federal nesta rubrica.
As informações contidas nessa edição mostram
um cenário sobre a destinação de recursos nas
minas para manutenção de planta e de frota, programas de segurança, preservação ambiental e
exploração geológica, assim como investimentos
totais anuais e valor destinado aos novos projetos. Em adição aos rankings, publicamos também
as fichas que traçam o perfil das minas, conforme
dados fornecidos pelas mesmas.
Os números e informações publicados foram
enviados pelas mineradoras nos questionários
para a 10ª edição das 200 Maiores Minas
Brasileiras, lançada em Belo Horizonte (MG),
em novembro de 2014.
A revista Minérios & Minerales agradece a todos os profissionais das minas que participaram
dessa pesquisa, enviando os dados solicitados.

Investimentos das maiores minas
nos últimos cinco anos

Investimentos da Vale
nos últimos cinco anos

Ano

Investimento

Quantidade
de minas

Ano

Dólares
(US$)

2011

R$ 4.220.546.508

99 Minas

2011

$ 18,0 bilhões

2012

R$ 7.319.379.954

76 Minas

2012

$ 17,5 bilhões

2013

R$ 3.106.164.252

80 Minas

2013

$ 16,3 bilhões

2014

R$ 2.674.765.961

76 Minas

2014

$ 14,8 bilhões

2015

R$ 1.909.773.557

44 Minas

2015

$ 10,1 bilhões

			

8 | Janeiro/Fevereiro 2015

			

Obras Públicas – Estados
já investem mais do que a União
Valores pagos por obras contratadas via licitação
União

R$ 10,401 bilhões(1)
R$ 12,416 bilhões
R$ 11,309 bilhões

Total
pago pelos

R$ 11,242 bilhões

Estados

R$ 18,415 bilhões
R$ 12,330 bilhões

SP

R$ 4,570 bilhões(1)

Investimentos

São Paulo

R$ 8,341 bilhões
R$ 4,089 bilhões

RJ

R$ 2,487 bilhões(2)

Rio de Janeiro

R$ 4,350 bilhões
R$ 3,400 bilhões

CE

R$ 1,323 bilhão(3)

Ceará

R$ 898 milhões

R$ 855 milhões

BA

R$ 1,200 bilhão(4)(*)

Bahia

R$ 1,600 bilhão
R$ 1,500 bilhão

MG

R$ 1,104 bilhão(2)
R$ 1,766 bilhão

Minas Gerais

R$ 1,341 bilhão

PE

Pernambuco

R$ 558 milhões(2)
R$ 1,460 bilhão

Demanda por minerais
não metálicos
Os gráficos ao lado, publicados originalmente na
edição Nº 537 (Dez-14/Jan-15) da revista O Empreiteiro, demonstram a importância dos mercados regionais de construção a nível estadual, que inclusive
nos anos recentes ultrapassam os valores investidos
pelo governo federal. Esses investimentos, em conjunto com obras administradas pela União, como por
exemplo o programa de habitação social Minha Casa
Minha Vida, geram um volume expressivo de demanda por minerais não metálicos em todo o País.

2014

R$ 1,145 bilhão
janeiro a setembro/2014 / (2)1° semestre/2014 /

(1)
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janeiro a setembro/2014 /

(3)

2013
(4)

2012

janeiro a agosto/2014 / *estimativa

2015
Posição
Position

Total de investimentos previstos
200 Largest Mines in Brazil - Total Investment Estimated

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO
EM 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015
(in Real)

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)

1

PARAGOMINAS / Paragominas - PA / Mineração Paragominas / Bauxita

R$ 340.456.569,98

R$ 340.456.569,68

-

2

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre

R$ 294.689.418,00

R$ 117.840.465,00

R$ 176.848.953,00

3

BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita

R$ 267.180.000,30

R$ 158.662.400,26

R$ 108.517.600,04

4

CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 206.300.000,00

R$ 206.300.000,00

-

5

VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 142.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 102.000,00

6

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 95.760.969,00

R$ 26.445.686,00

R$ 69.315.283,00

7

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro

R$ 92.886.707,50

R$ 84.453.375,00

R$ 7.633.332,50

8

SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 85.099.607,00

R$ 69.702.742,00

R$ 15.396.865,00

9

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 65.698.000,00

R$ 65.698.000,00

-

10

CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 51.000.000,00

R$ 51.000.000,00

-

11

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro

R$ 33.201.348,00

R$ 33.201.348,00

R$ 2.564.398,00

12

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 29.053.115,00

R$ 62.000.000,00

R$ 24.196.800,00

13

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 28.177.000,00

R$ 14.135.000,00

R$ 14.042.000,00

14

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 27.643.102,00

R$ 2.605.683,77

R$ 1.843.167,65

15

CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita

R$ 20.000.000,00

R$ 7.500.000,00

R$ 12.500.000,00

16

LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 17.900.000,00

R$ 17.900.000,00

-

17

MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 15.700.000,00

R$ 8.500.000,00

R$ 7.200.000,00

18

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 14.900.000,00

-

R$ 14.900.000,00

19

CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 13.857.308,15

R$ 4.836.666,67

R$ 6.706.075,00

20

EBAM UNIDADE BRITASUL / Pouso Alegre - MG / Britasul Indústria e Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 12.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 9.000.000,00

21

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 5.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.500.000,00

22

BURITIRAMA / Marabá - PA / Mineração Buritirama / Manganês

R$ 5.000.000,00

-

-

23

CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)

R$ 4.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 3.000.000,00

24

MINA 101 / Içara - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral

R$ 4.000.000,00

R$ 4.000.000,00

-

25

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 3.789.411,71

R$ 1.379.031,71

R$ 1.176.129,69

26

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 3.500.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 1.500.000,00

27

PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 3.500.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

28

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 3.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

29

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Com. Imp. e Exp. / Diamante

R$ 3.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

30

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 2.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 500.000,00

31

MORRO DO FELIPE / Vitória do Jari - AP / Cadam / Caulim

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-

32

SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

33

UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-

34

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 1.650.000,00

R$ 1.380.000,00

R$ 270.000,00

35

JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 900.000,00

36

VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato

R$ 1.500.000,00

R$ 400.000,00

R$ 100.000,00

37

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 1.493.000,00

R$ 1.393.000,00

R$ 100.000,00

38

PLANALTO POÇOS DE CALDAS

R$ 1.328.000,00

R$ 958.000,00

R$ 370.000,00
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(2)

/ Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

Total de investimentos previstos
200 Largest Mines in Brazil - Total Investment Estimated

Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2015

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO
EM 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015
(in Real)

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)

39

CRUZ DE MALTA / Treviso - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

-

40

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

-

41

RIO BONITO / Campo Largo - PR / Companhia de Cimento Itambé / Calcário

R$ 1.000.000,00

-

-

42

GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita

R$ 610.000,00

R$ 610.000,00

-

43

EBAM UNIDADE MANAUS / Manaus - AM / Empresa Brasileira de Agregados Minerais (EBAM) / Pedra Britada (Granito)

R$ 600.000,00

-

-

44

LAGAMAR / Lagamar - MG / Galvani Indústria Comércio e Serviços / Fosfato

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

-

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (R$)

44 MINAS R$ 1.909.773.556,64
(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz ./ (2) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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2014
Posição
Position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Total de investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Total Investment

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro
CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre
OESTE / Itatiaiuçu - MG / Mineração Usiminas / Ferro
BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita
CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
PARAGOMINAS / Paragominas - PA / Mineração Paragominas / Bauxita
SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro
PITINGA / Presidente Figueiredo - AM / Mineração Taboca / Cassiterita
VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco
JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro
TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro
CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio
CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel
FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro
RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim
MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco
TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato
BURITIRAMA / Marabá - PA / Mineração Buritirama / Manganês
CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila
CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato
IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita
CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita
PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
PONTO VERDE / Itabirito - MG / SAFM Mineração / Ferro
LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)
CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco
MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
FONTANELLA / Treviso - SC / Carbonífera Metropolitana / Carvão Mineral
MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita
MORRO DO FELIPE / Vitória do Jari - AP / Cadam / Caulim
EBAM UNIDADE BRITASUL / Pouso Alegre - MG / Britasul Indústria e Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
ITAQUAREIA / Mogi das Cruzes - SP / Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios / Areia
CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário
CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim
TURMALINA / Conceição do Pará / Jaguar Mining / Ouro
ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)
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INVESTIMENTO TOTAL EM 2014
(R$)
Total investment made in 2014
(in Real)

R$ 674.471.743,00
R$ 294.503.041,00
R$ 270.000.000,00
R$ 173.330.917,28
R$ 125.500.000,00
R$ 115.135.452,79
R$ 98.010.665,00
R$ 97.800.000,00
R$ 87.351.290,00
R$ 77.367.434,40
R$ 72.479.140,00
R$ 69.068.565,00
R$ 59.000.000,00
R$ 48.641.000,00
R$ 38.027.703,00
R$ 27.643.102,00
R$ 27.600.000,00
R$ 25.700.000,00
R$ 25.000.000,00
R$ 24.142.120,00
R$ 21.605.049,00
R$ 21.322.000,00
R$ 18.000.000,00
R$ 15.950.000,00
R$ 15.370.964,00
R$ 13.400.000,00
R$ 12.900.000,00
R$ 12.762.258,89
R$ 9.000.000,00
R$ 8.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.767.504,00
R$ 4.639.247,56
R$ 4.502.310,00
R$ 4.070.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.916.000,00
R$ 3.798.411,71
R$ 3.452.553,26
R$ 3.114.000,00

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)

R$ 308.931.330,00

R$ 365.540.413,00

R$ 112.793.625,00

R$ 181.709.416,00

R$ 114.000.000,00

R$ 156.000.000,00

R$ 96.274.857,83

R$ 77.056.059,45

R$ 125.500.000,00

-

R$ 115.135.452,79

-

R$ 84.046.412,00

R$ 13.964.253,00

R$ 86.600.000,00

R$ 11.200.000,00

R$ 17.616.350,00

R$ 69.734.940,00

R$ 74.829.633,60

R$ 1.769.800,80

R$ 33.272.516,00

R$ 40.856.624,00

R$ 66.744.327,00

R$ 49.896.329,00

R$ 59.000.000,00

-

R$ 43.987.000,00

R$ 4.654.000,00

R$ 38.027.703,00

R$ 4.695.969,00

R$ 2.605.683,77

R$ 1.843.167,65

R$ 17.700.000.00

R$ 9.900.000,00

R$ 25.700.000,00

-

-

-

R$ 15.306.120,00

R$ 8.836.000,00

R$ 13.006.273,46

R$ 8.598.775,54

R$ 21.322.000,00

-

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 9.650.000,00

R$ 6.300.000,00

R$ 1.050.567,00

R$ 14.230.397,00

R$ 13.400.000,00

-

R$ 950.000,00

R$ 11.950.000,00

R$ 9.312.777,10

R$ 623.326,00

-

-

-

R$ 8.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 5.000.000,00

-

-

-

R$ 4.837.350,00

R$ 4.417.009,93

R$ 222.237,63

R$ 4.252.310,00

R$ 250.000,00

R$ 2.370.000,00

R$ 1.700.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.416.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 1.379.031,71

R$ 1.176.129,69

-

-

-

-

Total de investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Total Investment
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014
(R$)
Total investment made in 2014
(in Real)

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante
MINA 101 / Içara - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Com. Imp. e Exportação / Diamante
PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)
COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário
PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia
GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita
EBAM UNIDADE MANAUS / Manaus - AM / Emp. Brasileira de Agregados Minerais (EBAM) / Pedra Britada (Granito)
FAZENDAS VALE VERDE WALMOR / Prado - BA / Mineração de Caulim Monte Pacoal / Caulim
SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita
TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário
PILAR / Santa Bárbara - MG / Jaguar Mining / Ouro
ARAGUAIA / Xambioá - TO / Minerax Mineração Xambioá / Calcário
JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia
CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário
SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro
CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)
JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
PLANALTO POÇOS DE CALDAS(2) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita
ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Indústria Comércio e Serviços / Fosfato
CRUZ DE MALTA / Treviso - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral
QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário
RIO BONITO / Campo Largo - PR / Companhia de Cimento Itambé / Calcário
UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)
VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato
LAGAMAR / Lagamar - MG / Galvani Indústria Comércio e Serviços / Fosfato
COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita
PIRINEUS / Cocalzinho de Goiás - GO / Mineração Pirineus / Calcário
PEDREIRA BARUERI / Barueri - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)
PEDREIRA SÂO LUIS / Rosário - MA / Serveng Mineração / Pedra Britada (Tonalito)
LEÃO SÃO VICENTE NORTE / Minas do Leão - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
ROÇA GRANDE / Caeté - MG / Jaguar Mining / Ouro
SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Niquel
CACHOEIRA / Araçuaí - MG / Companhia Brasileira de Lítio (CBL) / Lítio

R$ 3.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.580.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 2.040.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.800.000,00
R$ 1.661.228,00
R$ 1.603.000,00
R$ 1.475.000,00
R$ 1.433.000,00
R$ 1.221.715,63
R$ 1.200.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.172.431,00
R$ 1.092.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 832.233,00
R$ 600.000,00
R$ 593.000,00
R$ 590.000,00
R$ 450.000,00
R$ 400.000,00
R$ 377.281,00
R$ 290.600,00
R$ 162.000,00
R$ 150.000,00

2014

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

-

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-

-

R$ 2.000.000,00

R$ 500.000,00

-

-

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.720.000,00

R$ 320.000,00

-

-

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 100.000,00

-

-

R$ 873.000,00

R$ 730.000,00

-

-

R$ 958.000,00

R$ 475.000,00

R$ 1.221.715,63

-

R$ 1.200.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 250.000,00

R$ 950.000,00

R$ 662.431,00

R$ 510.000,00

R$ 110.000,00

-

R$ 1.000.000,00

-

R$ 1.000.000,00

-

-

-

R$ 1.000.000,00

-

R$ 138.705,50

R$ 693.527,50

R$ 600.000,00

-

R$ 593.000,00

-

-

-

R$ 220.000,00

-

-

-

R$ 373.563,00

-

-

-

R$ 162.000,00

-

-

-

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total Investment for 2014 (R$)

76 MINAS R$ 2.674.765.960,52

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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2015
Posição
Position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Manutenção da planta - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Maintenance of the plant - Investment
NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

ALEGRIA / Samarco Mineração
CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana)
SERRA GRANDE / AngloGold Ashanti
LAMEGO / AngloGold Ashanti
CUIABÁ / AngloGold Ashanti
CATALÃO / Vale Fertilizantes
BURITI / Votorantim Metais
TUCANO / Beadell Brasil
RIO CAPIM CAULIM / Imerys Rio Capim Caulim
QUEIMA LENÇOL / Ciplan - Cimento Planalto
CÓRREGO DO SÍTIO / AngloGold Ashanti
CANA BRAVA / Sama - Minerações Associadas
GUAJU / Cristal Mineração do Brasil
JACOBINA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana)
FAZENDA BRASILEIRO / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana)
MORRO AGUDO / Votorantim Metais
SÃO FRANCISCO / Mineração Apoena
MIRAÍ / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
SALTO / Adher Indústria
CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins
CACHOEIRA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB)
CAVASA / Mineradora Roncador
SÃO JORGE / Mineradora São Jorge
ARAGUAIA / Minerax Mineração Xambioá
TAQUARI / Mineradora Roncador
JANNUZZI CECCHETINNI / DS2 Engenharia e Comércio
CACHOEIRA / Companhia Brasileira de Lítio (CBL)
NATICAL / Grupo Jdemito
MINERAÇÃO SÃO BENTO / Serveng Mineração
CIVIL MINERAÇÃO / Civil Industrial e Comercial
OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite
PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Pirâmide Extração e Com. de Areia
PLANALTO POÇOS DE CALDAS(1) / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
DUAS BARRAS / Mineração Duas Barras
VALO RODOVIÁRIO / Anex Mineração
VAZANTE / Votorantim Metais
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação
COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO EM 2015
(R$)
Total investment estimated in 2015 (in Real)

R$ 183.235.600,00
R$ 40.483.254,59
R$ 37.603.317,84
R$ 34.600.000,00
R$ 34.600.000,00
R$ 17.740.000,00
R$ 15.634.000,00
R$ 15.058.463,00
R$ 13.458.912,00
R$ 12.800.000,00
R$ 10.800.000,00
R$ 10.243.860,00
R$ 8.050.232,00
R$ 7.589.748,00
R$ 6.771.187,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.320.760,00
R$ 4.678.801,00
R$ 3.600.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.472.000,00
R$ 1.235.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 720.000,00
R$ 650.000,00
R$ 600.000,00
R$ 600.000,00
R$ 540.000,00
R$ 486.000,00
R$ 470.000,00
R$ 250.000,00
R$ 130.000,00
R$ 100.000,00
R$ 52.000,00
R$ 36.000,00
R$ 24.000,00
R$ 15.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (R$)

38 MINAS R$ 478.750.150,43

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Manutenção da planta - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Maintenance of the plant - Investment
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2014
INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total investment made in 2014 (in Real)

1

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 181.590.298,00

2

PARAGOMINAS / Paragominas - PA / Mineração Paragominas / Bauxita

R$ 43.355.812,98

3

TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 39.230.490,42

4

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre

R$ 38.653.675,39

5

SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 35.143.288,00

6

LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 33.800.000,00

7

CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 33.800.000,00

8

CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 15.820.000,00

9

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 13.964.000,00

10

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 13.660.557,00

11

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 13.458.912,00

12

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário

R$ 12.800.000,00

13

CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 12.000.000,00

14

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 10.115.378,00

15

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 9.312.600,00

16

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro

R$ 7.160.639,00

17

MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 6.800.000,00

18

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro

R$ 6.690.122,00

19

GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita

R$ 6.642.048,00

20

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 6.178.466,00

21

MORRO DO FELIPE / Vitória do Jari - AP / Cadam / Caulim

R$ 5.500.000,00

22

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 5.300.000,00

23

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 4.748.761,00

24

TURMALINA / Conceição do Pará / Jaguar Mining / Ouro

R$ 4.196.597,37

25

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 3.450.000,00

26

SALTO / Salto de Pirapora - SP / Adher Indústria / Calcário

R$ 3.300.000,00

27

PILAR / Santa Bárbara - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 3.072.356,30

28

ROÇA GRANDE / Caeté - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 3.072.356,30

29

PONTO VERDE / Itabirito - MG / SAFM Mineração / Ferro

R$ 2.889.601,00

30

LAGAMAR / Lagamar - MG / Galvani Indústria Comércio e Serviços / Fosfato

R$ 2.500.000,00

31

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 2.100.000,00

32

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.700.000,00

33

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 1.500.000,00

34

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 1.400.000,00

35

PEDREIRA SÂO LUIS / Rosário - MA / Serveng Mineração / Pedra Britada (Tonalito)

R$ 1.200.000,00

36

ARAGUAIA / Xambioá - TO / Minerax Mineração Xambioá / Calcário

R$ 1.000.000,00

37

EBAM UNIDADE MANAUS / Manaus - AM / Empresa Brasileira de Agregados Minerais (EBAM) / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.000.000,00

38

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 969.000,00

39

SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 900.000,00

40

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 900.000,00

41

NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário

R$ 700.000,00

42

JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Com. / Pedra Britada (Granito)

R$ 600.000,00

43

CACHOEIRA / Araçuaí - MG / Companhia Brasileira de Lítio (CBL) / Lítio

R$ 500.000,00

44

ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Ind. Com. e Serviços / Fosfato

R$ 500.000,00

45

MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 480.000,00

46

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 455.000,00

47

CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)

R$ 450.000,00

48

PLANALTO POÇOS DE CALDAS(1) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 400.000,00

49

PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 350.000,00

50

PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 180.000,00

51

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 100.000,00

52

VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato

R$ 75.000,00

53

VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 28.000,00

54

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Com. Imp. e Exp. / Diamante

R$ 24.000,00

55

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 15.000,00

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total Investment for 2014 (R$)

55 MINAS R$ 595.733.972,76

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Manutenção da frota móvel - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Mintenance of the mobile fleet - Investment

Posição
Position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana)
TUCANO / Beadell Brasil
SERRA GRANDE / AngloGold Ashanti
JACOBINA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana)
VAZANTE / Votorantim Metais
CANA BRAVA / Sama - Minerações Associadas
CÓRREGO DO SÍTIO / AngloGold Ashanti
BURITI / Votorantim Metais
FAZENDA BRASILEIRO / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana)
MORRO AGUDO / Votorantim Metais
ALEGRIA / Samarco Mineração
MINERAÇÃO JAMBEIRO / Serveng Civilsan
LAMEGO / AngloGold Ashanti
QUEIMA LENÇOL / Ciplan - Cimento Planalto
CUIABÁ / AngloGold Ashanti
PEDREIRA EMBU / Embu Engenharia e Comércio
PEDREIRA JURUAÇU / Embu Engenharia e Comércio
PEDREIRA ITAPETI / Embu Engenharia e Comércio
PEDREIRA ITAGUASSU / Serveng Civilsan
SÃO FRANCISCO / Mineração Apoena
SALTO / Adher Indústria
MIRAÍ / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins
CACHOEIRA / Companhia Brasileira de Lítio (CBL)
GUAJU / Cristal Mineração do Brasil
SÃO JORGE / Mineradora São Jorge
MINERAÇÃO SÃO BENTO / Serveng Mineração
CAVASA / Mineradora Roncador
TAQUARI / Mineradora Roncador
NATICAL / Grupo Jdemito
ARAGUAIA / Minerax Mineração Xambioá
OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite
PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
CIVIL MINERAÇÃO / Civil Industrial e Comercial
PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Pirâmide Extração e Comércio de Areia
DUAS BARRAS / Mineração Duas Barras
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação
CAMPO DO MEIO / Mineração Caldense
VALO RODOVIÁRIO / Anex Mineração
COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação
JANNUZZI CECCHETINNI / DS2 Engenharia e Comércio

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO EM
2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (in Real)

R$ 64.954.304,98
R$ 45.922.600,00
R$ 34.120.086,00
R$ 22.245.366,00
R$ 17.051.328,00
R$ 13.556.400,55
R$ 12.847.773,00
R$ 11.285.149,00
R$ 11.260.745,00
R$ 11.000.000,00
R$ 8.314.790,00
R$ 7.735.800,00
R$ 7.640.000,00
R$ 6.500.000,00
R$ 3.400.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 3.000.000,00
R$ 2.600.000,00
R$ 2.481.794,00
R$ 2.400.000,00
R$ 1.819.863,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.200.000,00
R$ 1.076.082,00
R$ 1.000.000,00
R$ 960.000,00
R$ 940.000,00
R$ 900.000,00
R$ 800.000,00
R$ 700.000,00
R$ 570.000,00
R$ 456.000,00
R$ 400.000,00
R$ 350.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 195.000,00
R$ 150.000,00
R$ 1.300,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (R$)

41 MINAS R$ 307.986.396,53

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas./ Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking

18 | Janeiro/Fevereiro 2015

Manutenção da frota móvel - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Mintenance of the mobile fleet - Investment
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2014

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total investment made in 2014 (in Real)

1

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre

2

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 59.224.540,12
R$ 46.997.978,00

3

SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 31.887.931,00

4

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro

R$ 20.726.824,00

5

VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 15.641.604,00

6

MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 12.800.000,00

7

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 12.148.542,99

8

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 10.300.000,00

9

CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 9.999.397,00

10

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 9.599.326,00

11

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro

R$ 9.398.350,00

12

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 8.314.229,00

13

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 7.432.500,00

14

LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 6.490.000,00

15

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário

R$ 6.160.000,00

16

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 4.963.588,00

17

TURMALINA / Conceição do Pará / Jaguar Mining / Ouro

R$ 4.112.784,74

18

PILAR / Santa Bárbara - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 3.304.244,12

19

CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 3.200.000,00

20

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 3.000.000,00

21

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 3.000.000,00

22

PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 2.800.000,00

23

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 2.540.000,00

24

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 2.500.000,00

25

SALTO / Salto de Pirapora - SP / Adher Indústria / Calcário

R$ 2.200.000,00

26

PEDREIRA SÂO LUIS / Rosário - MA / Serveng Mineração / Pedra Britada (Tonalito)

R$ 1.600.000,00

27

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 1.500.000,00

28

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 1.500.000,00

29

JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.200.000,00

30

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 1.180.000,00

31

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 1.172.670,00

32

GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita

R$ 1.024.840,00

33

NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário

R$ 1.000.000,00

34

ROÇA GRANDE / Caeté - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 951.225,09

35

SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 900.000,00

36

CACHOEIRA / Araçuaí - MG / Companhia Brasileira de Lítio (CBL) / Lítio

R$ 900.000,00

37

PITINGA / Presidente Figueiredo - AM / Mineração Taboca / Cassiterita

R$ 850.000,00

38

ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 850.000,00

39

MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 720.000,00

40

ARAGUAIA / Xambioá - TO / Minerax Mineração Xambioá / Calcário

R$ 700.000,00

41

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 540.000,00

42

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 450.000,00

43

EBAM UNIDADE MANAUS / Manaus - AM / Empresa Brasileira de Agregados Minerais (EBAM) / Pedra Britada (Granito)

R$ 400.000,00

44

CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)

R$ 380.500,00

45

PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 300.000,00

46

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 250.000,00

47

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 200.000,00

48

CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita

R$ 150.000,00

49

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 150.000,00

50

VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato

R$ 80.000,00

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total Investment for 2014 (R$)

50 MINAS R$ 317.693.088,06

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas./ Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Programas de segurança - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Safety programs - Investment

Posição
Position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro
BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel
BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita
CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre
TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato
CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato
CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
PITINGA / Presidente Figueiredo - AM / Mineração Taboca / Cassiterita
FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro
JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro
MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco
RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim
MINA 101 / Içara - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral
TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro
VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco
SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro
CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim
PEDREIRA BARUERI / Barueri - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)
CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário
CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio
CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário
GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita
SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita
QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário
NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário
CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)
TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário
JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
FONTANELLA / Treviso - SC / Carbonífera Metropolitana / Carvão Mineral
ARAGUAIA / Xambioá - TO / Minerax Mineração Xambioá / Calcário
CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita
MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)
EBAM UNIDADE BRITASUL / Pouso Alegre - MG / Britasul Indústria e Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
SALTO / Salto de Pirapora - SP / Adher Indústria / Calcário
PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)
OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco
VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato
MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)
LEÃO SÃO VICENTE NORTE / Minas do Leão - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

44 MINAS

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO EM 2015
(R$)
Total investment estimated in 2015 (in Real)

R$ 9.070.680,00
R$ 8.114.000,00
R$ 5.490.000,00
R$ 3.838.821,73
R$ 2.990.000,00
R$ 2.933.648,73
R$ 2.706.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 2.200.000,00
R$ 2.055.000,00
R$ 1.910.000,00
R$ 1.700.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.113.000,00
R$ 1.106.167,00
R$ 703.702,60
R$ 650.000,00
R$ 450.000,00
R$ 380.153,00
R$ 336.000,00
R$ 326.500,00
R$ 296.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 170.000,00
R$ 167.000,00
R$ 150.000,00
R$ 130.000,00
R$ 120.000,00
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
R$ 85.000,00
R$ 85.000,00
R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 33.934,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 14.300,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (R$)

R$ 54.424.907,06

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Programas de segurança - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Safety programs - Investment
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2014
INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total investment made in 2014 (in Real)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro
CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato
BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita
SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Niquel
BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel
CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre
FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro
PITINGA / Presidente Figueiredo - AM / Mineração Taboca / Cassiterita
IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita
CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro
PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita
CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila
RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim
MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco
SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro
TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro
CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato
VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco
LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
MINA 101 / Içara - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral
COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita
CRUZ DE MALTA / Treviso - SC / Indústria Carbonífera Rio Deserto / Carvão Mineral
PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim
ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Ind. Com. e Serviços / Fosfato
CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário
CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário
CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio
CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
PLANALTO POÇOS DE CALDAS (2) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita
SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro
GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita
PEDREIRA BARUERI / Barueri - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)
OURO BRANCO / Indiara - GO / Calcário Ouro Branco / Calcário
TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário
EBAM UNIDADE MANAUS / Manaus - AM / Empresa Brasileira de Agregados Minerais (EBAM) / Pedra Britada (Granito)
SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita
QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário
CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)
NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário
FONTANELLA / Treviso - SC / Carbonífera Metropolitana / Carvão Mineral
JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 16.351.246,00
R$ 8.184.108,00
R$ 8.040.000,00
R$ 5.360.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 4.417.000,00
R$ 3.240.056,48
R$ 2.438.122,00
R$ 2.411.215,00
R$ 2.365.000,00
R$ 2.311.245,00
R$ 2.199.703,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.930.000,00
R$ 1.737.432,18
R$ 1.499.368,00
R$ 1.439.940,00
R$ 1.381.714,00
R$ 1.171.754,00
R$ 1.134.538,91
R$ 1.058.400,00
R$ 1.042.000,87
R$ 859.602,83
R$ 703.000,00
R$ 700.000,00
R$ 690.000,00
R$ 600.000,00
R$ 562.580,00
R$ 400.000,00
R$ 385.000,00
R$ 377.153,00
R$ 360.000,00
R$ 326.500,00
R$ 325.000,00
R$ 304.000,00
R$ 300.000,00
R$ 295.000,00
R$ 250.000,00
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
R$ 190.000,00
R$ 180.000,00
R$ 155.000,00
R$ 135.000,00
R$ 120.000,00
R$ 103.912,00

47

ARAGUAIA / Xambioá - TO / Minerax Mineração Xambioá / Calcário

R$ 100.000,00

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

MORRO DO FELIPE / Vitória do Jari - AP / Cadam / Caulim
RIO BONITO / Campo Largo - PR / Companhia de Cimento Itambé / Calcário
CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita
MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)
JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia
TURMALINA / Conceição do Pará / Jaguar Mining / Ouro
EBAM UNIDADE BRITASUL / Pouso Alegre - MG / Britasul Indústria e Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
SALTO / Salto de Pirapora - SP / Adher Indústria / Calcário
PILAR / Santa Bárbara - MG / Jaguar Mining / Ouro
ROÇA GRANDE / Caeté - MG / Jaguar Mining / Ouro
MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
PIRINEUS / Cocalzinho de Goiás - GO / Mineração Pirineus / Calcário
PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)
LEÃO SÃO VICENTE NORTE / Minas do Leão - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato
OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco
UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)
PEDREIRA SÂO LUIS / Rosário - MA / Serveng Mineração / Pedra Britada (Tonalito)
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 96.000,00
R$ 95.000,00
R$ 95.000,00
R$ 85.000,00
R$ 75.000,00
R$ 73.594,32
R$ 70.000,00
R$ 53.000,00
R$ 52.567,40
R$ 52.567,40
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 40.200,00
R$ 35.000,00
R$ 33.934,00
R$ 30.000,00
R$ 30.000,00
R$ 25.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total Investment for 2014 (R$)

68 MINAS R$ 86.606.454,39

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Preservação ambiental - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Environment programs - Investment

Posição
Position

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO EM 2015
(R$)
Total investment estimated in 2015 (in Real)

1

BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita

R$ 25.898.771,14

2

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 22.806.000,00

3

VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 13.154.546,00

4

CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 8.295.479,00

5

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 5.454.333,00

6

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 4.874.073,64

7

MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 4.583.660,00

8

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre

R$ 4.010.180,74

9

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 2.366.082,00

10

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro

R$ 2.320.000,00

11

CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 1.860.000,00

12

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.200.000,00

13

SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 1.000.000,00

14

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.000.000,00

15

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 864.000,00

16

CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 839.131,00

17

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 382.351,01

18

PLANALTO POÇOS DE CALDAS

R$ 370.000,00

19

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário

R$ 300.000,00

20

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 200.000,00

21

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 150.000,00

22

CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)

R$ 134.000,00

23

JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 100.000,00

24

SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 100.000,00

25

UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)

R$ 100.000,00

26

VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato

R$ 85.000,00

27

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 50.000,00

28

NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário

R$ 40.000,00

29

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 36.000,00

30

PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 34.371,00

31

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 25.000,00

32

MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 20.000,00

33

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

34

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

(2)

/ Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (R$)

34 MINAS R$ 102.676.978,53

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas das minas Central e Oeste.
Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Preservação ambiental - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Environment programs - Investment
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2014
INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total investment made in 2014 (in Real)

1

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

2

BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita

R$ 144.000.000,00
R$ 23.393.400,73

3

CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 18.847.860,00
R$ 17.221.000,00

4

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

5

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre

R$ 5.971.734,40

6

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 5.454.333,00

7

PITINGA / Presidente Figueiredo - AM / Mineração Taboca / Cassiterita

R$ 5.310.955,00

8

MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 4.583.660,00

9

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 3.533.000,00

10

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro

R$ 3.298.257,00

11

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 2.880.664,00

12

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 2.800.000,00

13

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 2.676.000,00

14

SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Niquel

R$ 2.270.215,00

15

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 1.844.450,00

16

CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 1.800.000,00

17

LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 1.287.000,00

18

CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 1.055.504,00
R$ 1.000.000,00

19

SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro

20

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 678.597,00

21

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 650.000,00

22

JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia

R$ 600.000,00

23

MORRO DO FELIPE / Vitória do Jari - AP / Cadam / Caulim

R$ 557.970,00

24

VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 421.726,51

25

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário

R$ 400.000,00

26

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 382.351,01

27

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 325.000,00

28

PONTO VERDE / Itabirito - MG / SAFM Mineração / Ferro

R$ 300.000,00

29

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 300.000,00

30

ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 264.000,00

31

ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Indústria Comércio e Serviços / Fosfato

R$ 250.000,00

32

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 215.000,00

33

LEÃO SÃO VICENTE NORTE / Minas do Leão - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 150.000,00

34

PEDREIRA SÂO LUIS / Rosário - MA / Serveng Mineração / Pedra Britada (Tonalito)

R$ 120.000,00

35

JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 98.500,00

36

SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 90.000,00

37

CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)

R$ 65.000,00

38

VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato

R$ 65.000,00

39

UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)

R$ 60.000,00

40

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 50.000,00

41

PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 40.200,00

42

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 34.000,00

43

NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário

R$ 30.000,00

44

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 25.000,00

45

MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 20.000,00

46

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

47

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

48

BREJUÍ / Currais Novos - RN / Mineração Tomaz Salustino / Sheelita

R$ 10.000,00

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total Investment for 2014 (R$)

48 MINAS R$ 255.454.377,65

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas das minas Central e Oeste.
Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking

www.revistaminerios.com.br

Janeiro/Fevereiro 2015 | 23

2015
Posição
Position

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Exploração geológica - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Geological exploration - Investment
NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro
CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro
LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro
CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato
BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel
CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre
CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro
BELA CRUZ / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita
MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco
VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco
CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita
FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro
MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita
DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante
BURITIRAMA / Marabá - PA / Mineração Buritirama / Manganês
SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
OESTE / Itatiaiuçu - MG / Mineração Usiminas / Ferro
COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante
RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim
CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila
CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim
JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro
PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário
FAZENDAS VALE VERDE WALMOR / Prado - BA / Mineração de Caulim Monte Pacoal / Caulim
PARAGOMINAS / Paragominas - PA / Mineração Paragominas / Bauxita
CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral
SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita
PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia
BOA VISTA / Montes Claros - MG / Lafarge Brasil / Calcário
TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário
UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)
JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)
CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário
VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato
MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)
EBAM UNIDADE BRITASUL / Pouso Alegre - MG / Britasul Indústria e Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)
CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)
GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita
QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário
OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco
MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO EM 2015
(R$)
Total investment estimated in 2015 (in Real)

R$ 44.800.000,00
R$ 30.800.000,00
R$ 17.986.326,00
R$ 15.300.000,00
R$ 14.920.000,00
R$ 14.311.733,18
R$ 8.643.577,00
R$ 8.260.500,00
R$ 8.000.000,00
R$ 6.652.771,00
R$ 4.000.000,00
R$ 4.000.000,00
R$ 3.500.000,00
R$ 2.564.398,00
R$ 2.090.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 1.400.000,00
R$ 1.000.000,00
R$ 904.406,76
R$ 900.000,00
R$ 771.142,91
R$ 768.000,00
R$ 700.000,00
R$ 600.000,00
R$ 500.000,00
R$ 500.000,00
R$ 378.000,00
R$ 350.000,00
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
R$ 130.000,00
R$ 120.000,00
R$ 111.830,00
R$ 100.000,00
R$ 70.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 40.000,00
R$ 37.000,00
R$ 20.000,00

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2015 (R$)
Total investment estimated in 2015 (R$)

44 MINAS R$ 201.729.684,85

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas das minas Central e Oeste. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Exploração geológica - Investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Geological exploration - Investment
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2014
INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total investment made in 2014 (in Real)

1

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

2

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 42.150.000,00
R$ 24.962.246,00

3

CUIABÁ / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 20.700.000,00

4

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 14.000.000,00

5

TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 13.070.000,00

6

CÓRREGO DO SÍTIO / Santa Bárbara - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 13.000.000,00

7

SERRA GRANDE / Crixás - GO / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 11.564.334,00

8

LAMEGO / Sabará - MG / AngloGold Ashanti / Ouro

R$ 10.400.000,00

9

CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 8.145.176,33

10

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana) / Cobre

R$ 8.022.948,00

11

BELA CRUZ (1) / Porto Trombetas - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita

R$ 5.975.456,00

12

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 5.676.776,00

13

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana) / Ouro

R$ 4.695.969,00

14

MORRO AGUDO / Paracatu - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 4.000.000,00

15

OESTE (2) / Itatiaiuçu - MG / Mineração Usiminas / Ferro

R$ 3.500.000,00

16

TURMALINA / Conceição do Pará / Jaguar Mining / Ouro

R$ 3.334.371,80

17

VAZANTE / Vazante - MG / Votorantim Metais / Zinco

R$ 3.000.000,00

18

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 2.080.000,00

19

CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita

R$ 2.000.000,00

20

DUAS BARRAS / Olhos D'Água - MG / Mineração Duas Barras / Diamante

R$ 2.000.000,00

21

BURITIRAMA / Marabá - PA / Mineração Buritirama / Manganês

R$ 2.000.000,00

22

PILAR / Santa Bárbara - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 1.852.817,60

23

PITINGA / Presidente Figueiredo - AM / Mineração Taboca / Cassiterita

R$ 1.800.000,00

24

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaete - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 1.500.000,00

25

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 1.400.000,00

26

ROÇA GRANDE / Caeté - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 1.323.452,22

27

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 1.000.000,00

28

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 904.406,76

29

UNIDADE MINEIRA II VERDINHO / Forquilhinha - SC / Carbonífera Criciúma / Carvão Mineral

R$ 900.000,00

30

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 900.000,00

31

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 771.142,91

32

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio (Yamana) / Ouro

R$ 768.000,00

33

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 500.000,00

34

FAZENDAS VALE VERDE WALMOR / Prado - BA / Mineração de Caulim Monte Pacoal / Caulim

R$ 500.000,00

35

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 500.000,00

36

ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 500.000,00

37

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 400.000,00

38

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 250.000,00

39

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 250.000,00

40

SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 250.000,00

41

PIRÂMIDE - PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 250.000,00

42

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 100.000,00

43

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 100.000,00

44

JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia

R$ 90.000,00

45

PEDREIRA ITAGUASSU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 80.000,00

46

UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz / Pedra Britada (Basalto)

R$ 80.000,00

47

JANNUZZI CECCHETINNI / Bragança Paulista - SP / DS2 Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 75.000,00

48

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Ciplan - Cimento Planalto / Calcário

R$ 70.000,00

49

CIVIL MINERAÇÃO / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Pedra Britada (Granulito)

R$ 50.000,00

50

PEDREIRA SÂO LUIS / Rosário - MA / Serveng Mineração / Pedra Britada (Tonalito)

R$ 50.000,00

51

GUAJU / Mataraca - PB / Cristal Mineração do Brasil / Ilmenita

R$ 50.000,00

52

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 35.000,00

53

MINERAÇÃO SÃO BENTO / Mogi das Cruzes - SP / Serveng Mineração / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 35.000,00

54

VALO RODOVIÁRIO / Itabirito - MG / Anex Mineração / Feldspato

R$ 18.830,00

INVESTIMENTO TOTAL EM 2014 (R$)
Total Investment for 2014 (R$)

54 MINAS R$ 221.630.926,62

(1) Informações consolidadas das minas Saracá V, Saracá W, Monte Branco e Bela Cruz. / (2) Informações consolidadas das minas Central e Oeste. / Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Foto: Salviano Machado Vale

Recuperadora trabalhando
no pátio de estocagem do
Complexo Minerador Carajás

Vale investirá mais de US$ 10 bilhões em novos
projetos e manutenção das operações existentes
2015 totaliza US$ 3,809 bilhões e financiará cinco classes de iniciativas: operações, na sua maioria substituição de equipamentos;
construção e expansão de pilhas e barragens de rejeito; saúde e
segurança; responsabilidade social corporativa (CSR); e administrativo e outros.
O orçamento para o segmento de minério de ferro é de US$ 1,929
bilhão e será direcionado principalmente para operações (US$ 1,203
bilhão), saúde e segurança (US$ 344 milhões), pilhas e barragens de
rejeito (US$ 246 milhões), CSR (US$ 108 milhões) e outros (US$ 28
milhões). Os investimentos de manutenção de metais básicos totalizam
US$ 1,388 bilhão, direcionados majoritariamente para operações (US$
1,039 bilhão), pilhas e barragens de rejeito (US$ 70 milhões), saúde e
segurança (US$ 56 milhões), CSR (US$ 193 milhões), o qual inclui US$
61 milhões para o projeto clean ERA, e outros (US$ 31 milhões).

Anglo American aplicará R$ 400 milhões
no projeto Minas-Rio

U

m dos mais importantes complexos de mineração em andamento no País, o Sistema Minas-Rio, que entrou em operação
no segundo semestre de 2014 e faz parte da Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil da Anglo American, teve investimento em sua implantação de US$ 8,4 bilhões. Esse valor corresponde
ao total investido até dezembro de 2014 na implantação do projeto
(2007/2008-2014). Em 2015 e 2016, serão investidos ainda US$ 400
milhões para aquisição de equipamentos de mina e conclusão das
obras do quebra-mar, localizado no terminal de minério de ferro do
Porto do Açu, em São João da Barra (RJ).
Atualmente, o empreendimento está na fase de ramp-up, com
previsão de alcançar sua capacidade máxima de 26,5 milhões t de
minério de ferro em 2016 e previsão de 13 milhões t nesse ano. Já
foram realizados até o momento três embarques no final de 2014
(entre outubro e dezembro), com cerca de 80 mil t cada embarcação
(Panamax), sendo que todos os navios deixaram o Porto do Açu com
destino à China.
O empreendimento inclui uma mina de minério de ferro e planta de
beneficiamento em Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas,
em Minas Gerais; o maior mineroduto do mundo, com 529 km de
extensão e que atravessa 33 municípios mineiros e fluminenses; e o
terminal de minério de ferro do Porto de Açu, no qual a Anglo American é parceira da Prumo Logística com 50% de participação.
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Em 2015, aproximadamente 1.220 pessoas serão contratadas para
atuar no Minas-Rio, priorizando a mão de obra local. No momento,
o objetivo é absorver e reter profissionais qualificados, com formação mais ampla. As áreas que precisarão de funcionários serão as
de automação, manutenção, mecânica, operação de usina de beneficiamento, mina, e principalmente, operadores de equipamentos de
grande porte.
Lavra em Conceição do Mato Dentro

Foto: Anglo American

Investimentos por Mina

A

Vale aprovou para 2015 seu orçamento de investimentos,
que inclui dispêndios de US$ 6,358 bilhões para a execução
de projetos e US$ 3,809 bilhões dedicados à manutenção
das operações existentes.
As principais iniciativas de crescimento em minério de ferro são
responsáveis por 71 % dos US$ 6,358 bilhões orçados para o desenvolvimento de projetos. Os programa incluem: Expansão das
operações integradas de minério de ferro em Carajás (US$ 3,696 bilhões) através dos projetos S11D e CLN S11D; conclusão dos projetos de Itabiritos para substituição parcial de capacidade, aumento de
produção e melhoria da qualidade de minério de ferro produzido nos
Sistemas Sul e Sudeste (US$ 659 milhões), incluindo os projetos
Conceição Itabiritos II, Vargem Grande Itabiritos e Cauê Itabiritos.
O orçamento de investimento para manutenção das operações para

Potássio do Brasil pretende
iniciar operação no Amazonas
a partir de 2018

A

Foto: Potássio do Brasil

mineradora Potássio do Brasil, primeira mina de produção de potássio no Amazonas, se
prepara para entregar os relatórios que reúnem os estudos ambientais, econômicos e operacionais desenvolvidos no município de Autazes (distante 108 km de Manaus), onde será
instalada a mina subterrânea e a usina de processamento de potássio. A área de extração se estende entre os Estados do Amazonas e Pará e até o final do primeiro semestre desse ano a empresa
espera obter os licenciamentos ambiental e de operação de lavra, prevendo produção de 2 milhões
t/ano a partir de 2018, com investimento total estimado em mais de R$ 180 milhões.
A lavra subterrânea será feita com extração de minérios por meio de dois shafts com elevadores,
um destinado aos funcionários, e outro para a produção e equipamentos. A empresa ainda mantém
exploração geológica na região ao longo de mais de 300 km, com mais de 40 furos de sondagens,
Testemunhos obtidos
e, em Autazes, já foram obtidos seis furos positivos.
pela Potássio do
Brasil no Amazonas

m novembro de 2014, a Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) divulgou seus resultados do terceiro trimestre, mostrando, dentre as informações relevantes, que o volume de
minério de ferro vendido nos nove primeiros meses foi recorde - de
21,3 milhões t, um crescimento de 19 % sobre o mesmo período
do ano anterior; embarques de minério de ferro pelo Tecar totalizaram, nos nove meses a marca também recorde de 24,4 milhões t,
um crescimento de 23%; vendas de cimento do terceiro trimestre de
2014 totalizaram 589 mil toneladas, gerando uma receita líquida de
R$120 milhões, acumulando, nos nove primeiros meses de 2014,
vendas de 1,6 milhões t e uma receita líquida de R$331 milhões.
Em investimentos, os quais consideram a participação proporcional
na Namisa, MRS Logística e CBSI, a companhia no terceiro trimestre
de 2014 totalizou R$ 613 milhões, destacando-se os investimentos de
R$156 milhões na mineração, R$ 128 milhões na siderurgia, R$ 203
milhões em cimento e R$ 108 milhões na logística.

Ao final do terceiro trimestre de 2014, o preço do minério de ferro
no mercado transoceânico registrou o menor valor dos últimos cinco
anos, com o índice Platts (Fe62% CFR China) atingindo US$77,75/
dmt. Comparado aos US$134,50/dmt verificados no início de 2014,
a queda de preço atinge 42%. Pressionado pela expansão da capacidade das mineradoras australianas, o preço do minério de ferro foi
ainda impactado por fatores de demanda, como o fraco desempenho
do setor imobiliário na China, a baixa disponibilidade de crédito para
as siderúrgicas e o elevado nível dos estoques de minério de ferro nos
portos chineses.
No terceiro trimestre de 2014, o volume vendido de produtos
acabados de minério de ferro atingiu 7,7 milhões t, 7% superior ao segundo trimestre. Praticamente todo o minério vendido
no trimestre foi comercializado no mercado externo. O volume
de minério destinado ao consumo próprio no período foi de 1,5
milhão t.
Foto: CSN

E

CSN investiu R$ 150 milhões nas suas minas

Correia transportadora em
operação na mina Casa de Pedra

www.revistaminerios.com.br
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A

Copelmi, maior mineradora privada de carvão mineral do País
e responsável pela produção ROM em 2013 de 2.742.968 t,
prepara-se para se expandir a partir da reinserção do carvão
nos leilões de energia promovidos pelo governo federal, além do desenvolvimento de um projeto de gaseificação do minério em parceria
com a coreana Posco. Com os novos projetos, a empresa cogita faturamento de cerca de R$ 1 bilhão em 2020.
Para isso, a empresa deverá investir cerca de R$ 400 milhões na
abertura de mais duas minas a céu aberto, com profundidades entre
15 e 90 m, para abastecer os novos empreendimentos. Os aportes
serão aprovados até o final de 2019 e incluem, por exemplo, a aquisição de equipamentos e a montagem da infraestrutura operacional
necessária.
Com todos os projetos e minas em atividade, a empresa espera alcançar produção, em 2020, entre 13 milhões t e 15 milhões t brutas anuais.

Foto: Panoramio/Ben-Hur

Copelmi vai abrir duas novas minas, orçadas em R$ 400 milhões

Usina termelétrica em Candiota (RS)

A

Samarco Mineração, a qual extrai minério de ferro na mina
Alegria, ao longo de 2014 investiu R$ 1,29 bilhão em suas
operações em Minas Gerais e no Espírito Santo. No ano passado, o principal projeto da Samarco a receber recursos foi a Quarta
Pelotização.
Concluído em abril, o projeto recebeu investimentos de R$ 6,4 bilhões, o que permitiu à empresa um salto de 37 % na produção, que
passou a ser de 30,5 milhões t/ano de pelotas. O projeto contemplou
a construção da quarta usina de pelotização, com capacidade de produzir 8,25 milhões t/ano, de um terceiro concentrador, com capacidade de 9,5 milhões de t/ano, na unidade de Germano (localizada
entre os municípios de Ouro Preto e Mariana, em Minas Gerais), e de
um terceiro mineroduto da Samarco, construído paralelamente aos
outros dois já existentes.
Com 400 km de extensão, o novo duto passa por 25 municípios
mineiros e capixabas e tem capacidade para transportar 20 milhões t
de polpa de minério de ferro por ano. Já o Terminal Portuário de Ubu,
até então apto a escoar 23 milhões de t/ano, teve sua capacidade de
movimentação de carga aumentada para até 33 milhões de t/ano.
Ao longo 2015, a Samarco se concentrará no estudo e avaliação
de projetos estruturantes, fundamentais para a continuidade operacional da empresa. Em exploração geológica, no ano passado, a
mineradora aplicou R$ 20,12 milhões em pesquisa e sondagem. Já
com investimentos em equipamentos e sistemas para área de mina
Pelotas de ferro em transporte na Samarco
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foram de R$ 218,75 milhões; para o beneficiamento, os valores somaram R$ 393,24 milhões. Ressalta-se que os números incluem os
montantes relativos à Quarta Pelotização.
Para realização de compras e aquisições, a Samarco realiza conforme solicitação e planejamento das áreas e segue modelo de concorrência, com avaliação técnica e comercial. A mineradora conta com
fornecedores com os quais procura manter relações pautadas pelo
desenvolvimento mútuo, pela conformidade e pela produtividade.
Em 2014, a empresa trabalha com cerca de 7 mil empresas ativas,
responsáveis pelo abastecimento de insumos de uso direto nas operações – como gás natural, calcário, carvão e bentonita –, serviços,
equipamentos e materiais. Essa atividade é conduzida com base na
Matriz Estratégica de Compras (MEC), diretriz que estabelece três
critérios de relevância: desembolso, complexidade de mercado e
impacto no negócio da Samarco.
O investimento da Samarco em segurança no ano passado totalizou
R$ 45,34 milhões, incluindo os aportes vinculados à Quarta Pelotização. As ações de maior destaque no tema foram a preparação de uma
nova área de descarregamento de insumos de beneficiamento e um
programa de segregação homem x máquinas. As duas inciativas visam
a ampliar as condições de segurança de empregados e contratados
e também proporcionar melhores condições de trabalho na unidade.
Por fim, ao longo de 2014, foram realizados investimentos de R$
50,36 milhões em manutenção, nas áreas de planta e mina.
Foto: Samarco

Investimentos por Mina

Samarco investiu R$ 6,4 bilhões na Quarta Pelotização

Investimentos por Mina

674

R$
Milhões

340

Alegria

Samarco Mineração

Ferro

Em 2014, a mina Alegria, da Samarco Mineração teve investimento
total orçado em R$ 379.508.560, dentre rotina e projetos, mais R$
294.963.183 para o Projeto Quarta Pelotização (P4P). O montante
destinado às operações existentes foi de R$ 308.931.330, já o destinado aos novos projetos ficou em R$ 70.577.230.
Os principais projetos que receberam recursos foram: Construção
de nova oficina de equipamentos móveis em substituição à atual;
alimentação direta da britagem, reduzindo risco de interrupção da
alimentação da britagem do concentrador 1; projetos programa de
infraestrutura (instalações). Além disso, R$ 42.150,00 foram destinados para pesquisa e sondagem, R$ 6.338.785 na área de segurança em investimentos de capital da rotina e projetos e mais R$
10.012.461 para o P4P e, por fim, a área de meio ambiente teve R$
144 milhões de aporte.
A mineradora orçou em 2014 a compra de quatro carregadeiras
de rodas 992K, três carregadeiras de rodas 994H, sete tratores de
esteira D11T, dois tratores de pneu 834H, sete caminhões fora de
estrada 789D, duas motoniveladoras 16M, todos Caterpillar, e um
transportador de correias móvel de bancada de 2500t/h, para sua
operação em Alegria, e para P4P, R$ 235.421.847.
No ano passado, para a planta de beneficiamento, a mineradora
orçou o montante de R$ 74.328.306 para rotina e projetos, incluindo
investimentos de capital em infraestrutura, almoxarifado, automação, laboratórios e hidrelétricas, mais R$ 234.105.001 para o P4P,
incluindo os investimentos em infraestrutura, adutora, custos próprios, terceiros, relacionamento institucional.
No ano de 2014, foi iniciada a operação de 17 novos equipamentos adquiridos em função do aumento de produção do P4P, e estão
sendo realizados os procedimentos e controles que visam à segregação homem-máquina e a segregação de parte dos acessos de veículos de pequeno porte dos equipamentos fora de estrada. Dentre
as melhorias implementadas e a serem implementadas em 2014
estão: Start up do Concentrador III; mudança do circuito de flotação
convencional do concentrador I; mudança do circuito de remoagem
do concentrador I; repotenciamento de sistemas de bombeamentos
críticos; mudança do circuito de flotação de finos do concentrador I;
repotenciamento do circuito de britagem do concentrador II; desvio
do sistema de alimentação de Alegria 9 para o silo 1 da britagem do
concentrador I.
O investimento em projetos de desenvolvimento tecnológico para 2014,
ficou em cerca de R$ 16 milhões, e a mineradora destaca a transição de
fornecedor de telecomunicação e projetos de otimização de negócio como
a implantação do Success Factors, um produto SAP para gerenciar o processo de desempenho de pessoas e carreira.
Em manutenção da mina, a empresa destinou no ano passado R$
9.599.326 e para a planta foram R$ 60.590.298 em capex e rotina e
R$ 121 milhões em opex.
Para 2015, a mineradora prevê na mina Alegria investimento de R$
44.800.000 em pesquisa e sondagem, R$ 161.177.516 em equipamentos/sistemas para mina, R$ 197.526.705 para rotina e projetos
na planta, incluindo investimentos de capital em infraestrutura, almoxarifado, automação, laboratórios e hidrelétricas. Serão em torno
de R$ 9.070.680 aportados para segurança, R$ 8.314.790 na manutenção da frota móvel e equipamentos de lavra e R$ 53.235.600,
capex rotina,) e 130 milhões, opex, na planta.

R$
Milhões

Paragominas

Mineração Paragominas

Bauxita

A mina de bauxita Paragominas, controlada pela Mineração Paragominas, teve um investimento total, em 2014, orçado em R$
115.135.452, sendo destinado, em sua totalidade, para as operações
já existentes. Os recursos foram utilizados no projeto de alteamento
da barragem, que aumentou sua capacidade de disposição de rejeito, assegurando a manutenção da capacidade produtiva da empresa.
Também foram aportados recursos na construção de um novo ponto
de captação de água, usada no processamento e no transporte da
bauxita. Em 2015, a mineradora pretende investir R$ 340.456.569
para renovação dos seus equipamentos de mina, como tratores, pás
carregadeiras, escavadeiras hidráulica e caminhões. Na área de exploração geológica, a empresa planeja aplicar R$ 500.000.
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Chapada

Mineração Maracá Indústria
e Comércio (Yamana)

Cobre

A mina produtora de concentrado de cobre e ouro Chapada, da Mineração Maracá Indústria e Comércio (Yamana), teve investimento total
previsto em 2014 de R$ 294.503.041. Desse montante, o destinado às
operações existentes foi de R$ 112.793.625 e à expansão e novos projetos
R$ 181.709.416. Alguns dos projetos que receberam recursos foram o de
desenvolvimento de mina, compra de equipamentos, barragem e automação. Foi prevista a aquisição de uma pá carregadeira CAT 993 e duas
perfuratrizes ROC L08, além de um analisador online de teor da Outotec.
As melhorias na planta previam a implantação do projeto Mine to
Plant e de ferramentas de qualidade e criação de grupos de melhoria;
controles avançados de moagem; redução do diâmetro de bolas da
moagem secundária, com redução do P80 de alimentação da flotação; instalações de câmeras em cada célula de flotação, para controle automático de nível e dosagem de reagentes; instalação do mês e
medição online de teores no rejeito final e concentrado.
A área de Tecnologia da Informação (T.I.), em 2014, teve investimento
previsto de R$ 703.000, o qual foi destinado para: aquisição de rádios
digitais portáteis e móveis para atender legislação da Anatel; aquisição
de repetidores digitais para atender nova regulamentação da Anatel, e
atender avanços da cava da mina e pontos cegos da mina; aquisição de
novos computadores para substituição de obsoletos (Diretriz Toronto
- Windows 7); troca de Switches obsoletos e fora da garantia, para melhorar desempenho da rede e gerenciamento e utilização de telefones
IP; storage para datacenter; aquisição de servidor para virtualização de
servidores e substituição de obsoletos e com garantia vencida risco
de perda de informações e falha nos sistema de T.I.; canal de dados de
contingência aquisição de sistema de redundância entre prédio administrativo, expedição e link dado OI; upgrade do link de dados MPLS
para melhorar serviço corporativos “Datasul, Workflow, e-mail” e a futura implantação do sistema JDEdwards; gerenciamento de projetos e
serviços de instalação; e aquisição de software para monitoramento de
equipamentos de rede e do novo datacenter shelter.
O aporte para exploração geológica ficou em R$ 8.022.948, em segurança, o valor foi de R$ 256.000 (capex) e R$ 2.984.056,48 (opex),
quanto à preservação ambiental, o montante foi de R$ 5.971.734,40.
A previsão de gastos com manutenção foi de R$ 59.224.540,12 para
mina e R$ 38.653.675,39 para a planta de processos.
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Milhões

Oeste

Mineração Usiminas

Ferro

Responsável pela extração de minério de ferros nas minas Oeste e
Central, a Mineração Usiminas teve investimento total previsto em
2014, para as duas operações, R$ 270.000.000. O valor destinado
às operações existentes foi de R$ 114.000.000 e à expansão e novos
projetos R$ 156.000.000.
Os principais projetos que receberam recursos foram: Compactos
- Atualmente em fase de engenharia conceitual, o projeto Compacto
contempla a implantação de uma nova planta para processar minério
itabirito compacto na mina Central; Friáveis - Iniciado em 2010, o projeto Friáveis contempla a implantação de uma nova planta de britagem
e concentração de sinter feed na mina Oeste (Samambaia) e de uma
planta de concentração de pellet feed na mina Central(flotação).
O start up da Samambaia ocorreu em julho de 2013 e o start up da
flotação ocorreu em abril de 2014.
Equipamentos - aquisição de equipamentos de grande porte como escavadeiras, caminhões fora de estrada, carregadeiras entre outros.
Há projetos que visam a aprimorar o processo produtivo de forma
mais localizada por meio de melhorias de instalações existentes,
instalação de novos equipamentos, automatização de processos e
também projetos que buscam criação/manutenção de infraestrutura
para as operações atuais. Outros projetos em 2014 são: adequação
das plantas ao minério hidratado, construção de paiol de explosivos,
automação das usinas de beneficiamento da mina Oeste, alteamento
de barragens e construção de novas unidades administrativas.
A mineradora investiu, em 2014, R$ 3,5 milhões em exploração
geológica e o previsto, para 2015, é de R$ 1,4 milhão.
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Bela Cruz

Mineração Rio do Norte
(MRN)

Bauxita

As três minas de bauxita da Mineração Rio do Norte, Saracá W, Bela Cruz e
Monte Branco, receberam, em 2014, um orçamento de investimento total de
R$ 173.330.917. Nas operações existentes, foram aportados R$ 96.274.857,
sendo R$ 26.596.352 em equipamentos de mineração, R$ 10.859.905 no
sistema de bombeamento de rejeito espessado, R$ 10.034.210 nos reservatórios de rejeito, R$ 5.939.403 na reforma estrutural dos alojamentos, R$
4.130.498 na melhoria da ferrovia, R$ 4.051.010 na substituição de correia
transportadora CTLD 220-01, R$ 3.547.505 na aquisição de prancha - capacidade 130 t, R$ 2.900.000 na estrada do Aviso (guardrails), R$ 2.835.000
na substituição de frota de veículos leves – demais gastos somaram R$
25.380.972.
Em relação aos novos projetos, foram aplicados R$ 77.056.059 no ano
passado, sendo R$ 26.897.346 na abertura de novas minas; 20.774.000
no desenvolvimento da zona oeste do empreendimento; R$ 17.821.257 na
mudança do peneiramento; R$ 5.588.000 na linha de transmissão e R$
5.975.456 em pesquisa geológica.
Para 2015, a previsão é de que os investimentos somem 267.180.000.
O valor de R$ 158.662.400 será aplicado nas operações existentes da
companhia, tais como: equipamentos de mineração (R$ 57.843.140);
reservatórios de rejeito (R$ 21.784.956); substituição do tambor do virador de vagões (R$ 10.705.929,99); bombeamento rejeito espessado
(R$ 7.207.000); revitalização dos pátios de manobra da Ferrovia - Porto/
Mina (R$ 5.344.561); substituição de frota leve (R$ 5.228.871,87); sistema anti-fadiga para 77 caminhões 8x4, aquisição de dois caminhões
pipas e cinco comboios (R$ 3.738.105), recuperação das estacas do
shiploader (R$ 3.712.820,77); substituição da cremalheira do secador C (R$ 3.476.194,65); substituição da CTLD 220-015 – Aviso (R$
3.463.284,85); drenagem de minas (R$ 3.174.496), estrada do Bela Cruz/
Aviso (guardrails) (R$ 2.173.440); reforma estrutural alojamentos Saracá
(R$ 1.823.596); substituição do rolamento de giro da RRC-223-01 (R$
1.805.071,08); desenvolvimento de projetos básicos e detalhados (Capex: R$ 1.800.000); recuperação da estrutura da CT-46-02 – Bauxitão
(R$1.556.303); substituição de caminhões - almoxarifado e terminal de
cargas (R$ 1.534.694); sistema de água de Processo Saracá e Monte
Branco (R$ 1.499.353) e substituição do scrubber - lavador rotativo G (R$
1.470.780). Outros investimentos totalizam R$ 19.319.800.
Já o valor destinado à expansão e a novos projetos está orçado em R$
108.517.600,04. O montante será aplicado para a abertura de novas minas
(R$ 62.200.895,04); desenvolvimento da zona oeste (R$ 35.936.634); linha de transmissão (R$ 3.727.300) e pesquisa geológica (R$ 6.652.771).

Lavra de bauxita a céu aberto da MRN

Foto: MRN

Investimentos por Mina

Em 2015, o investimento total previsto é de R$ 294.689.418. O valor destinado às operações existentes é de R$ 117.840.465, e quanto
para a expansão e novos projetos R$ 176.848.953. Os principais
projetos que receberão recursos são: desenvolvimento de mina,
barragem, equipamentos de mina, como uma escavadeira Liebheer
R964B e uma R964C e uma perfuratriz ROC L8. Para a planta de processos, haverá o upgrade dos sistemas otimizantes; medição online
de teores no rejeito final e concentrado; aquisição de um moinho
Vertimill HP 3000 como moagem terciaria; substituição das baterias
de ciclonagem; e aquisição de três células de flotação de 160 m³.
T.I, em 2015, ficará com investimento de R$ 333.000,00 para:
aquisição de rádios digitais portáteis e moveis para atender legislação da Anatel; aquisição de repetidores digitais para atender
nova regulamentação da Anatel, e atender avanços da cava da mina
e pontos cegos da mina; aquisição de novos computadores para
substituição de obsoletos (Diretriz Toronto - Windows 7); troca de
switches obsoletos e fora da garantia, para melhorar desempenho
da rede e gerenciamento e utilização de telefones IP; aquisição de
servidor para virtualização de servidores e substituição de obsoletos
e com garantia vencida risco de perda de informações e falha nos
sistema de T.I.; gerenciamento de projetos e serviços de instalação,
por solicitação do PMO Corporativo (Toronto) deve ser incluída para
todas as unidades com projeto. 12 meses de 60 horas de trabalho
de gerenciamento de projetos para execução dos trabalhos acima.
Em exploração geológica, o aporte para esse ano será de R$
8.260.500,00, segurança tem previsto R$ 715.000 (capex) e R$
3.123.821,73 (opex). Preservação ambiental terá investimento de R$
4.010.180,74 e a manutenção da manutenção da frota móvel dispenderá R$ 64.954.304,98, quanto a da planta R$ 40.483.254,59.
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Cuiabá

Anglogold Ashanti
Córrego do Sítio Mineração

Ouro

Produtora de ouro na mina Cuiabá, a AngloGold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração previu para 2014 investimento total de R$ 125.500.000.
Esse montante será responsável por algumas melhorias na mina, como:
substituição do precipitador eletrostático a úmido; substituição dos recheios internos da torre de absorção de ácido sulfúrico; alteamento da
vala de lama arsenical; aumento do número de análises via cromatografia de íons (nova metodologia); certificação ISO 17.025; novos testes
envolvendo TFAJ (tank feed airjet) visando à recuperação do ouro nos
rejeitos da planta; estudo visando à aplicação da flotação Flash; aumento
da capacidade de moagem/ciclonagem, bombas e tubulações.
Para isso, a empresa programou a compra de: dois precipitadores
eletrostáticos Beltran; um sistema de automação de transferência de
ácido; três redutores para TR-544-01 Hansen; um sistema de bombeamento para barragem de calcinado; uma bomba vertical Weir; três
caminhonetes Toyota Hillux 4x4 – CD; um caminhão munck bi-truck
traçado – Volvo; uma carregadeira Volvo (L90F - 3 yd3), uma plataforma elevatória Marcotte, dois projetores de concreto Normet (Spraymec 6050WP) e uma sonda Boart Longyear (LM75).
O investimento em segurança em 2014 foi orçado em R$ 8.184.108,
porém, o realizado previsto ficou em R$ 7.065.922,38. A exploração
geológica teve aporte de R$ 20.700.000, já a preservação ambiental,
dividida entre a planta Cuiabá e a planta Queirós, os valores foram
de R$ 1.055.504 e R$ 1.618.749, respectivamente.
Em 2014, a área de manutenção teve previsão de gastos de R$
3.200.000 para a mina e de R$ 33.800.000 para a planta.
Para esse ano, a mina programa investimento total previsto de R$
206.300.000, voltado em totalidade as suas operações existentes,
em melhorias tanto na mina, quanto na planta. Nesse ano, a mina
programou a compra de um caminhão Caterpillar (AD45), três compressores Ingersoll Rand, de 37.000 m de cabo de aço trator teleférico, de um trommel moinho Outotec, de 20 elementos finais de
controle para área 541, de quatro elementos finais de controle para
interligação das Plantas A e B (duto H), de um Spoot Feed moinho
Outotec, de uma caminhonete cabine dupla e de um elemento final
de controle para HV542.07 E HV552.07, Norton.
O investimento em exploração geológica tem previsão de R$
30.800.000 e em relação à preservação ambiental, dividida entre a
planta Cuiabá e a planta Queirós, os valores foram de R$ 839.131 e
R$ 1.013.826, respectivamente.
Nesse ano, a manutenção da frota tem orçamento previsto de R$
3.400.000 e a manutenção da planta de R$ 34.600.000.

R$
Milhões

Vazante

Votorantim Metais Zinco

Zinco

A unidade de zinco Vazante, localizada na cidade mineira de mesmo
nome e pertencente à Votorantim Metais, teve um investimento total,
em 2014, orçado em R$ 87.351.290. A maior parte desse montante,
R$ 69 milhões foi direcionada para a área de Projetos Especiais, que
envolveu a renovação da frota automotiva, aumento de reserva liberada e prolongamento da vida útil da mina, entre outros. Cerca de R$
10 milhões foram destinados à área de Sustaing, R$ 7 milhões para
SSMA e R$ 573 mil para a modernização da unidade. Em exploração
geológica o aporte alcançou R$ 3.000.000.
Para 2015, a mineradora pretende investir R$ 142 milhões, sendo
R$ 97 milhões para expansão e modernização da planta, R$ 32 milhões nas operações existentes, R$ 8 milhões na área de SSMA e R$
5 milhões em novos projetos de TI. Entre os projetos que deverão
receber recursos este ano estão o espessamento de rejeitos, extensão do LOM, Manufacturing Execution System (MES), renovação da
frota automotiva, extensão da vida útil da mina, aumento de reserva
liberada e otimização da etapa de cominuição. Para este ano, a mineradora também planeja investir 4.000.000 em exploração geológica.
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Pitinga

Mineração Taboca

Cassiterita

Em 2014, o Complexo Mineiro do Pitinga, pertencente à Mineração
Taboca, teve um investimento total orçado em R$ 97.800.000, sendo
R$ 86.600.000 destinado às operaçoes já existentes e R$ 11.200.000 à
expansão e novos projetos. Os recursos foram direcionados para melhoria

Mineração subterrânea de ouro
da AngloGold Ashanti

Foto: AngloGold
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Proprietária da Mineração Taboca, produtora de estanho com lavra de
cassiterita na mina Pitinga, em Presidente Figueiredo (AM), a peruana
Minsur vai injetar até US$ 12 milhões em 2015 na operação brasileira,
com captação junto aos bancos brasileiros por meio de cartas de fiança.
Isso faz parte dos planos de duplicação da produção de cassiterita na
mina Pitinga, onde se planeja construir uma planta de flotação para
aumentar a taxa de recuperação de estanho, nióbio e tântalo.
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da infraestrutura da vila, otimização da distribuição de rejeitos da estrutura das barragens, saneamento e melhoria da qualidade da água, aperfeiçoamento dos processos produtivos na metalurgia e investimentos na segurança da infraestrutura da mina. Na mina, foram adquiridos um motor de caminhão
caçamba (Scania), um rompedor hidráulico Atlas Copco, software Studio 3 CAEMine e Sistema de
Levantamento e Topográfico de Mina por GPS - RTK R8. Na planta, a empresa investiu em um redutor
de moinho Cestari, uma mesa vibratória e um banco de flotação Metso.
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Tucano

Beadell Brasil

Ouro

Em 2014, a mina de ouro Tucano, pertencente à Beadell Brasil, teve um investimento total orçado em R$ 72.479.140, sendo R$ 33.272.516 destinado às operações
existentes e R$ 40.856.624 à expansão e novos projetos. A companhia aportou recursos para a construção da barragem de rejeitos, aquisição de equipamentos de mina,
pre-stripping (desmatamento das cavas e bota-foras), projeto de ramp-up da planta
para atingir 5 milhões de toneladas processadas ano, ampliação da oficina central e
reformas de equipamentos de mina. Foram adquiridos uma motoniveladora Caterpillar
16M, dois tratores esteira Caterpillar D8, um caminhão para transporte de explosivos
Scania 6x4, um sistema GPS para Frota de Transporte Raveon Technologies Spectrum
Fatigue CC, um caminhão comboio Mercedes Benz 4x4 e um caminhão tanque Mercedes Benz 4x4.
Para este ano, a mineradora planeja investir R$ 95.760.969 (R$ 26.445.686 operações existentes e R$ 69.315.283 destinado à expansão e novos projetos). Em 2015, a
empresa pretende realizar também o projeto de instalação de moinho de bolas e continuar com as atividades de construção da barragem de rejeitos. Também para este ano,
está prevista a compra de quatro caminhões fora de estrada Caterpillar 777G de 100
t, oito caminhões fora de estrada Scania 8x8, três tratores esteira Caterpillar D8, duas
perfuratrizes Atlas Copco D8, duas perfuratrizes Atlas Copco Roc F9, uma escavadeira
hidráulica de pequeno porte Liebherr 964, um caminhão oficina Mercedes Benz 6x4
e um caminhão Munk Mercedes Benz 6x4. Na planta, a previsão de compra envolve
uma escavadeira com rompedor hidráulico Caterpillar M322, uma célula eletrolítica
Summit Valley, duas empilhadeiras Clark 2,5 t, um forno de fusão de amostras Fire
Assay e um espectrofotômetro de absorção atômica Shimadzu AA-7000.

Foto: Caesars Report

Planta da Beadell para produção de ouro
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Jacobina

Ouro

A Jacobina Mineração e Comércio (Yamana), em 2014, teve
previsão de investimentos para sua mina de ouro Jacobina de R$
77.367.434,40. O valor para as operações existentes foi de R$
74.829.633,60 e à expansão e novos projetos foi de R$ 1.769.800,80.
Os principais projetos que receberam recursos são: Desenvolvimento de mina; projetos de sondagens em novas áreas; infraestrutura de
mina; gastos com Raise Boring (poços de ventilação); compra de
Shotcreter (equipamento de projeção de concreto em galerias); duas
motoniveladoras; um jumbo; uma subestação elétrica; plataformas
para manutenção de mina; coroa do moinho de revestimento; agitadores de lixiviação; grelhas para a britagem; redutor para o sistema
de agitação; e válvulas pneumáticas.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 768.000, para
segurança foram mais R$ 2.199.703. Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$ 20.726.824 e para a planta de processos
foram R$ 7.160.639.
Para 2015, o total previsto é de R$ 92.886.707,50. O valor destinado às operações existentes é de R$ 84.453.375 e o voltado à
expansão e novos projetos R$ 7.633.332,50. Os principais projetos que receberão recursos são: Desenvolvimento de mina; projetos
de sondagens em novas áreas; infraestrutura de mina; aquisição
de equipamentos de perfuração (jumbos); um robolt (equipamentos para instalação de telas e tirantes); uma subestação elétrica;
sistema de comunicação de rádio; sistema de iluminação; peças e
componentes de equipamento de perfuração (jumbo); motores para
o moinho de revestimento; plataformas móveis; compressor móvel;
repotenciamento do alimentador de sapatas; e ampliar a automação
de britagem primária e secundária.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 768.000, para
segurança são mais R$ 2.055.000. Para manutenção da frota móvel,
o montante é de R$ 22.245.366 e para a planta de processos são R$
7.589.748.

Foto: AngloGold Ashanti

Jacobina Mineração e Comércio
(Yamana)

Foto: Yamana
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85

Serra Grande
AngloGold Ashanti

Ouro

Serra grande deve investir cerca de
R$ 70 milhões em sua operação em 2015

No ano passado, a unidade Serra Grande, controlada pela AngloGold Ashanti, orçou seus investimentos em R$ 98.010.665, sendo
R$ 84.046.412 para as operações existentes e R$ 13.964.253 para os
gastos com exploração. Dentre os projetos que receberam recursos
destacam-se: projeto e instalação da britagem auxiliar; projeto de instalação peneira primária; projeto de instalação do sistema especialista
na moagens (automação opt process); projeto de engenharia básica
para conversão da rota de processo merrill crowe/carvão ativado; projeto e instalação do compressor ZR 900 e projeto de instalação de um
tanque de 400 m3 para a lixiviação.
Em 2014, a companhia investiu R$ 160.000 em TI, adquirindo equipamentos de rede para adição e contingenciamento e softwares de
monitoramento de rede. Outros R$ 130.000 foram aplicados em contingenciamento elétrico (Grupo Gerador) e R$ 3.400.000 para implantação do novo ERP SAP. Por fim, foram investidos R$ 2.100.000 em
serviços de telecomunicação, leasing de computadores e servidores,
manutenção de softwares, licenças e banco de dados.
Para 2015, a previsão de investimento é de R$ 85.099.607. As operações
existentes deverão receber recursos da ordem de R$ 69.702.742 e os gastos previstos com exploração devem somar R$ 15.396.865.
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Planta de beneficiamento na mina Jacobina
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Buriti

Votorantim Metais Níquel

Níquel

Na extração de níquel, a mina do Buriti, da Votorantim Metais
Níquel, orçou para 2014 o total de R$ 48.641.000 em investimentos, sendo R$ 43.987.000 destinado às operações existentes e R$
4.654.000 (otimização da remoção de cobre) para expansão e novos
projetos. Os principais projetos que receberam recursos foram: novo
sistema de deposição de rejeitos (R$ 15.300.000); caminhões de
lavra (R$ 6.448.000); e reforma de fornos (R$ 5.878.000).
Além disso, a mina teve no ano passado investimento em exploração geológica previsto para R$ 5.676.776, R$ 4.417.000 em segurança e R$ 17.221.000 em preservação ambiental.
A mina realizou também em 2014 a compra de seis caminhões
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Foto: VMetais

Lavra é realizada com caminhões
fora de estrada na mina Buriti

fora de estrada articulados Volvo A30F e planejou a troca do PLC de uma usina de secagem
e moagem, sistema adiabático sala de controles, painel de alimentação de baixa tensão do
sistema de caldeiras de backup e compressores do tipo parafuso. Para manutenção, a previsão de gastos com a frota móvel em 2014 foi de R$ 8.314.229 e com a planta de processos
R$ 13.964.000.
Em 2015, o total previsto de investimentos chega a R$ 65.698.000, principalmente para o
custeio do novo sistema de deposição de rejeitos (R$ 22.100.000) e reforma de fornos (R$
7.500.000). O investimento em exploração geológica, para 2015, foi orçado em R$ 8.643.577,
em segurança são mais R$ 8.114.000, e em preservação ambiental são R$ 22.806.000.
A mina pretende adquirir três escavadeiras de 45 t e uma escavadeira de 70 t, além da substituição do ciclone de uma usina de secagem e moagem, troca do sistema de controle PDAI
e aquisição de redutores e tanques da área de hidrometalurgia.
Com manutenção, o orçado é de R$ 11.285.149 para frota móvel e R$ 15.634.000 para a
planta de processos.
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Córrego do Sítio
Anglogold Ashanti

Ouro

A mina de ouro Córrego do Sítio, da AngloGold Ashanti, previu para 2014 investimento total
de R$ 59.000.000 destinado para suas operações existentes, como alteamento da barragem
de rejeitos, modernização do guincho e reabilitação de rampas da mina subterrânea.
No ano passado, a previsão da empresa foi a de investir R$ 13.000.000 em exploração geológica, R$ 2.311.245 em segurança, R$ 18.847.860 em preservação ambiental, R$ 8.447.426
na manutenção dos equipamentos da mina I e R$ 1.551.971 na mina II, e R$ 12.000.000 na
manutenção da planta de processos.
Em 2015, o investimento total previsto é de R$ 51.000.000, em totalidade voltado às operações existentes, como a compra de equipamentos de mina (subestação elétrica, sonda e
ventiladores) e sistema de combate a incêndios.
Nesse ano, a previsão é a de investir R$ 8.000.000 em exploração geológica, R$ 2.706.000
em segurança, R$ 8.295.479 em preservação ambiental, R$ 11.195.952 na mina I e R$
1.651.821 na mina II e, por fim, R$ 10.800.000 na manutenção da planta de processos.
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Fazenda Brasileiro

Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana)

Ouro

A mineradora Mineração Fazenda Brasileiro (Yamana), em 2014, teve previsão de investimentos para sua mina de ouro Fazenda Brasileiro de R$ R$ 38.027.703. O valor para as operações existentes foi de R$ 38.027.703 e à expansão e novos projetos foi de R$ 4.695.969.
Os principais projetos que receberam recursos são: continuação construção da barragem de
rejeito, aquisição de uma LHD; um jumbo Axera com lança retrátil; um equipamento para
contenção na mina subterrânea; um raise de ventilação (Raise Borer - Perfuração); um Robolt; 20 motores Weg de 0,75 a 75 Cv; três redutores diversos SEW; um eixo pinhão reserva
para moinho 10 x 17 pés.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 4.695.969, para segurança foram mais
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R$ 2.438.122, T.I R$ 345.500 e preservação ambiental R$ 3.298.257.
Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$ 9.398.350 e
para a planta de processos foram R$ 6.690.122.
Para 2015, o total previsto é de R$ 33.201.348. O valor destinado
às operações existentes é de R$ 33.201.348 e o voltado à expansão
e novos projetos R$ 2.564.398. Os principais projetos que receberão
recursos são: sondagem de novos recursos para aumento de vida
útil; uma LHD; um Fadril; quatro caminhões Scania; um jumbo Axera
com lança retrátil; construção do Lago IV (continuação da 2ª etapa);
recuperação estrutural da planta; bombas submersíveis; motores
para bombas e agitadores; e um guindaste.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 2.564.398, para
segurança são mais R$ 2.200.000, T.I R$ 103.900 e preservação ambiental R$ 2.320.000. Para manutenção da frota móvel, o montante
é de R$ 11.260.745 e para a planta de processos são R$ 6.771.187.

R$
Milhões

Cachoeira

Indústrias Nucleares Brasileiras

Urânio

A mina de urânio das Indústrias Nucleares Brasileiras, INB, teve orçamento total para investimentos em 2014 de R$ 69.0685.65, sendo
R$ 66.744.327 destinado às operações existentes e R$ 49.896.329
à expansão e novos projetos. Os principais pontos de investimento foram: Licenciamento de projeto de duplicação (R$ 1.097.563);
aquisição de terras (R$ 500.000); veículos - Projeto de duplicação
(R$ 1.270.000); instrumentação e automação da planta química (R$
800.139); duplicação da produção - projeto (R$ 3.000.000); anomalia 09 - preparação/desenvolvimento (R$ 17.915.242); lavra subterrânea – desenvolvimento (R$ 25.313.385).
Em pesquisa geológica os valores foram: sondagem em novas
anomalias (R$ 10.000.000); sondagem geológica – subterrânea (R$
3.000.000); estudos geoeconômicos - NA 35 (R$ 1.000.000). Na
aquisição e/ou reforma de equipamentos os investimentos foram: retroescavadeira articulada (R$ 405.134); minicarregadeira climatizada
(R$ 151.925); laboratórios de processos (R$ 202.567); empilhadeira
(R$ 101.283); balança rodoviária (R$ 101.283); bombas/geradores e
outros (R$ 656.316); forno (R$ 35.612); equipamentos de radioproteção (R$ 303.850); equipamentos diversos (R$ 485.774).
A expansão da frota de veículos leves teve aporte de R$ 986.417, já
nas obras estruturais os pontos que mais receberam recursos foram:
banheiros - projeto e construção (R$ 101.284); galpão para resíduos sólidos (R$ 121.540); prédio da enfermaria (R$ 151.926); prédio
da portaria (R$ 202.567); galpão metálico p/ oficina (R$ 202.568);
vestiário - projeto e construção (R$ 202.566); galpão para insumos,
projeto e construção (R$ 303.850);
vestiários - produção - projeto e construção (R$ 405.132); restaurante (R$ 50.642). O total segurança, meio ambiente e aquisições para mina e planta, em 2014
foi de R$ 360.000, R$ 678.597, R$ 46.738.627 e R$ 5.601.783, respectivamente. O total previsto para manutenção da planta foi de R$
4.748.761.
Em 2014, o total anunciado para T.I. na mina foi de R$ 777.673,
e os principais Aumento da quantidade de usuário da Central Telefônica proporcionando adequação ao crescimento do quadro de
empregados (R$ 46.440); implantação do novo circuito de acesso
da rede corporativa com 2,5 x a capacidade atual, com possibilidade
de aumento de 5 x após 24 meses, permitindo maior desempenho e
mais escala para o fluxo das informações da unidade com rede corporativa (R$ 366.143); Monitores 32” (R$ 7.000); projetor multimídia (R$ 3.500); aquisição de micros (R$ 50.000); software AutoCad
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Milhões

Miraí

Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

Bauxita

A unidade de bauxita Miraí, controlada pela CBA (Companhia Brasieira de Alumínio), teve um investimento total, em 2014, orçado em
R$ 4.639.247,56, sendo que R$ 4.417.009,93 foram destinados às
operações já existentes e R$ 222.237,63 para a expansão e novos
projetos. Dentre os projetos que receberam recursos, no ano pasMiraí teve, em 2014, investimento
de cerca de R$ 4,5 milhões

Foto: Foto: CBA

Investimentos por Mina
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Civil (R$ 25.400); Revit Architecture (R$ 24.600); QiHidrossanitário
(R$ 6.400); Google Earth (R$ 4.000); Lumine (R$ 3.600); licença tipo
Gestor do Sistema SSA (R$ 7.800); Ventsim (R$ 40.000); software
Papercut (R$ 5.490); software GEMS (licenciamento /manutenção)
(R$ 187.300).
Para 2015, o valor total de Investimentos previsto é de R$
29.053.115, sendo R$ 62.000.000 para as operações existentes e R$
24.196.800 para expansão e novos projetos. Os principais recursos
para a duplicação que receberão aporte são: POND 4 - projeto e
execução (R$ 160.000); licenciamento do projeto de duplicação (R$
160.000). Para a Fazenda Engenho são: desenvolvimento - aquisição de móveis (R$ 40.000); consultorias (R$ 160.000); infraestrutura (eletrificação) (R$ 320.000); desenvolvimento (decapeamento)
(R$ 11.300.800). Para a mina subterrânea são: instrumentos de
monitoração de gases, temperatura e outros (R$ 136.000); sistema
elétrico - eletrocentros, geradores e materiais (R$ 2.400.000); sistema de ar comprimido – galpão (R$ 400.000); projetos de telefonia e
comunicação (R$ 400.000); portões metálicos (R$ 400.000); desenvolvimento/lavra (R$ 8.000.000); construção de salas de controle do
sist. supervisório elétrico e instrumentação
(R$ 120.000); célula de sobrevivência e equipagem (R$ 200.000).
Com aquisição e/ou reforma de equipamentos são: aquisição de
retroescavadeira (R$ 320.000); equipamentos diversos p/ laboratório (R$ 640.000); transformadores (R$ 80.000); aquisição de balança
rodoviária (R$ 80.000); equipamentos de automação (R$ 320.000);
bombas e agitadores (R$ 200.000). Investimentos voltados ao meio
ambiente foram: sistema de filtração do ar (R$ 80.000); amostradores (R$ 160.000); monitor de radônio (R$ 400.000); equipamentos
diversos (R$ 64.000). A renovação de equipamentos do restaurante
terá investimento de R$ 40.000. Para expansão da frota de veículos
leves, a empresa destinará R$ 1.336.007. Para obras estruturais serão mais R$ 952.000, e R$ 184.308 na compra de móveis.
Nesse ano, o total com aquisições para mina, planta de processos,
segurança, preservação ambiental e manutenção da planta é de R$
24.101.108, R$ 1.600.000, R$ 336.000, R$ 864.000 e R$ 1.472.000,
respectivamente.

O que significam as cores nesta página
2014

2015

Compra de equipamentos e sistemas em 2014

38 | Janeiro/Fevereiro 2015

Manutenção da frota móvel e de equipamentos de lavra em 2015

Investimento em exploração geológica em 2014

sado, destacam-se: aquisição de plataforma elevatória, proteção dos
transportadores contínuos de material de Miraí e do pátio de Barão
de Angra e compra de equipamentos de reserva para aumento da
confiabilidade da planta de beneficiamento, como uma carregadeira
Bobcat S550 e uma peneira vibratória XLCass, da Haver.
Para 2015, a previsão de investimento é de R$ 28.177.000, sendo
R$ 14.135.000 destinados às operações já existentes e R$ 14.042.000
para a expansão e novos projetos. Em 2015, a companhia planeja
aportar capital na construção da estação de tratamento de água de
Miraí, além da manutenção dos ativos industriais e substituição de
equipamentos da lavra – nesse sentido, a mineradora prevê a compra
de uma escavadeira hidráulica Caterpillar 320, uma motoniveladora
Caterpillar 160M e uma retroescavadeira Caterpillar 416E. Em exploração geológica, a empresa pretende investir R$ 2,09 milhões.
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R$
Milhões

Rio Capim Caulim
Imerys
Rio Capim Caulim

Caulim

A Rio Capim Caulim, empresa controlada pelo Grupo Imerys,
teve um orçamento de investimento, em 2014, da ordem de R$
27.643.102. Os principais projetos que receberam recursos foram
a área de sondagens de geologia e pesquisa, estudos geotécnicos e
aquisição/reforma de equipamentos. Para 2015, a empresa pretende
investir o mesmo valor do ano passado.
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R$
Milhões

Tapira

Vale Fertilizantes

Fosfato

Os investimentos da mina Tapira, da Vale Fertilizantes, foram orçados em R$ 25.700.000, em 2014. Os recursos foram dirigidos para
as atividades de sondagens, ao projeto de descarte de rejeitos, alteamento de barragem, substituição dos sistemas supervisórios, instalação de poços de rebaixamento do lençol freático e substituição de
revestimento de moinhos, entre outros.
Na lavra, todos os serviços, incluindo os equipamentos de lavra e
decapeamento, são feitos pela empresa contratada Fagundes
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Milhões

Cana Brava

Sama – Minerações Associadas

Amianto Crisotila

Responsável pela produção de amianto crisotila na mina Cana Brava, a Sama – Minerações Associadas teve investimento total previsto
em 2014 de R$ 24.142.120. Desse valor, o destinado às operações
existentes foi de R$ 15.306.120 e à expansão e novos projetos R$
8.836.000. Os principais projetos que receberam recursos foram: relocação tubulação de água potável e energia elétrica nas cavas; adequação de refeitório + área de lazer + sanitários; bombas das cavas;
softstarter - média tensão BC-BP/1; garra hidráulica -BC-BP/1; 720
mangas de filtros FL-BS1; caminhão comboio; melhorias; reduzir pó
na secagem (tromel); gradeamento da fibra produzida no C. Branco
(tromel grade); peneiramentos dos finos da concentração (instalação do 3º deck das peneiras concentração); TC-BP/1 correias transportadora 54” X 4 lonas 360 metros; reforma de peneiras giratórias
(60 unidades); 28 tanques diesel auxiliar para a frota de caminhões
FMX460; reforma dos fornos e três estruturas “H” e três jogos de
blindagens para pneus para carregadeiras Volvo L220e.
www.revistaminerios.com.br

Em exploração geológica, o estimado para o ano passado foi de R$
900.000, o investimento socioambiental foi de R$ 2.880.000 e segurança
recebeu o montante de R$ 1.737.432,18. Previsão de gastos na manutenção da frota móvel foi de R$ 12.148.542,99 e para a planta R$ 9.312.600.
Em relação à área de T.I., em 2014, houve investimento previsto
nos seguintes quesitos: atualização de equipamentos de rede (R$
40.000); renovação de licenças Microsoft (R$ 150.000); aquisição
de câmeras para transmissão ao vivo na NET da planta (R$ 60.000);
upgrade do software Factorytalk Transaction Manager Profissional
(R$ 45.000); licença Vulcan Minemodeller(R$ 140.000); licença Arcgis (R$ 35.000); licença Rockplane 2.0 (R$ 15.000); interface para
criação automática de ordens de manutenção no SAP(R$ 130.000).
Em 2015, a mina prevê investimento na área geológica de R$
900.000, a manutenção da frota móvel demandará R$ 13.556.400,55
e a da planta R$ 10.243.860.
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Milhões

Catalão

Vale Fertilizantes

Fosfato

O investimento total previsto para 2014, na mina de fosfato Catalão, da Vale Fertilizantes, foi de R$ 21.605.049. O valor destinado
às operações existentes ficou em R$ 13.006.273,46 e para expansão e novos projetos foram mais R$ 8.598.775,54. Os principais
projetos que receberam recursos foram: Projeto CMC (continuação) - Realização de trabalhos de sondagem geológica e planejamento de lavra para atendimento do Planejamento Estratégico
(2013/2014) e do planejamento de longo prazo da (2014-2016);
e revamp do circuito de ultrafinos - Aumento de capacidade de
produção do circuito de ultrafinos. Para atendimento ao plano de
produção de 2014 (15.000 t a mais do que em 2013). Foi previsto
repotenciar quatro bombas e adquirir cânisters para a microdeslamagem (que constitui três etapas).
Para o aumento de produtividade de concentrado ultrafino na usina
de beneficiamento do CMC, será necessário aumentar a massa de
alimentação nova na flotação. Antes dessa massa chegar na flotação,
a mesma passa pela etapa de microdeslamagem (etapa essencial
para remoção das lamas prejudiciais ao processo), a qual hoje está
limitada com a massa atual no circuito (capacidade de bombeamento
e número de cânisters). Quando o minério apresenta-se mais fino e
obviamente aumenta a massa para as microdeslamagens, as caixas
transbordam ocasionando em perda de massa (com elevado teor de
P2O5 e massa). Para eliminar este transbordo, seria necessário aumentar a rotação das bombas, porém só será possível se tiver mais
cânisters disponíveis (visando manter a pressão de trabalho que é
uma variável importante na performance do processo de microdeslamagem).
Para atendimento ao plano de 2014, foi previsto repotenciar as
bombas 321-BP-051, 321-BP-052, 321-BP-053 (bombas das microdeslamagens) e 321-BP-054 (bomba de alimentação da coluna
de flotação rougher), assim como adquirir e instalar bateriais de cânisters nas microdeslamagens.
O investimento em exploração geológica no ano passado foi projetado para R$ 8.145.176,33, em segurança para R$ 1.134.538,91,
e para manutenção da planta em R$ 15.820.000, a qual passou por
implementação do adensamento do overflow da terceira deslamagem, aumentando a massa que alimenta o circuito de ultrafinos e
substituição dos cânisters da primeira microdeslamagem e instalação de novos filtros rotativos.
Em 2015, a empresa espera investir na mina R$ 14.311.733,18
em exploração geológica, R$ 2.933.648,73 em segurança, e R$
17.740.000 na manutenção da planta.
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Foto: Smartmine
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Ipueira

Companhia de Ferro Ligas da Bahia
(Ferbasa)
Cromita

Investimentos por Mina

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), em 2014, teve
previsão de investimentos para sua mina de cromita Ipueira de
R$ 21.322.000. O valor para as operações existentes foi de R$
21.322.000. Os principais projetos que receberam recursos são:
aquisição e reforma de equipamentos; meio ambiente; projetos estratégicos; pesquisa prospecção e exploração mineral; compra de
sonda eletro-hidráulica marca Atlas Copco, modelo Diamec U6;
trator NewHolland; guindaste Palfinger Madal; perfuratriz hidráulica
Equipos Mineros Modelo EM 510; rompedor hidráulico Atlas Copco
SB202; sistema de separação por sensor de raio X, fabricante Steinert, modelo XSS 200 430 V12 U Belt; espirais concentradoras WW6
e HG7 - Roche Mining.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 1.400.000, para
segurança foram mais R$ 2.365.000 e preservação ambiental R$
3.533.000. Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$
10.300.000 e para a planta de processos foram R$ 5.300.000.
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Campo do Meio
Mineração Caldense

Bauxita

A Mineração Caldense, em sua mina de bauxita Campo do Meio,
teve orçamento total de investimentos, previsto para 2014, de R$
18.000.000. Desse valor, R$ 8.000.000 foram destinados às operações existentes e R$ 10.000.000 para expansão e novos projetos, como a aquisição de equipamentos, pesquisa geológica (R$
2.000.000) e tecnológica. Em segurança, a empresa definiu aporte
de R$ 95.000 e, anualmente, na área de gestão ambiental o valor
total é de R$ 1,5 milhão entre a mina e a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A previsão de gastos em 2014 na manutenção da frota móvel foi de R$ 150.000.
O investimento total previsto em 2015 é de R$ 20.000.000, o valor
destinado às operações existentes é de R$ 7.500.000 e para expansão
e novos projetos R$ 12.500.000, como aquisição de novos equipamentos, pesquisa geológica (R$ 3.500.000) e atualização tecnológica.
Em 2015, a empresa prevê a compra de uma escavadeira, uma
pá carregadeira e um trator D6 – Caterpillar. A segurança terá R$
100.000 e a manutenção da frota móvel mais R$ 200.000.

18

R$
Milhões

Lamego

Anglogold Ashanti
Córrego do Sítio Mineração

Ouro

A AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração, em 2014,
teve previsão de investimentos para sua mina de ouro Lamego de
R$ 13.400.000, a ser utilizado em sua totalidade nas operações
existentes. Os principais projetos que receberam recursos são:
aquisição de um caminhão Scania P400 de 32 t; uma carregadeira
LHD Atlas Copco ST-14 de 9,5 yd³.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 10.400.000,
para segurança foram mais R$ 1.042.000,87, preservação ambiental
R$ 1.287.000 e na área de T.I, em 2014, a mina orçou R$ 120.000

Equipamento trabalhando na extração
de minério na mina Lamego

para atualização do parque de hardware (computadores e servidores)
e R$ 50.000 para melhoria da infraestrutura. Para manutenção da
frota móvel, o montante foi de R$ 6.490.000.
Para 2015, o total previsto é de R$ 17.900.000, a ser utilizado em
sua totalidade nas operações existentes. Os principais projetos que
receberão recursos são: aquisição de uma carregadeiras LHD Atlas
Copco ST-14 de 9,5 yd³; uma retroescavadeira Volvo BL70; uma motoniveladora Volvo 930G; uma sonda Boart Longyear LM30.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 15.300.000, para
manutenção da frota móvel, o montante é de R$ 7.640.000.
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Pedreira Embu
Embu Engenharia

Pedra Britada
(Granito)

Em 2014, a Pedreira Embu, controlada pela Embu Engenharia e
Comércio, teve um investimento total orçado em R$ 15.950.000,
sendo R$ 9.650.000 destinados às operações já existentes e R$
6.300.000 para os projetos de expansão. Os recursos foram direcionados para os projetos de desenvolvimento da mina e substituição
de equipamentos, previsto para os próximos 3 anos. Em exploração
geológica, foram aportados R$ 500.000.
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Morro Agudo

Votorantim Metais Zinco

Zinco

A mina de zinco Morro Agudo, controlada pela Votorantim Metais,
teve um investimento total, em 2014, orçado em R$ 27.600.000,
sendo R$ 17.700.000 destinados às operações existentes, e R$
9.900.000 à expansão e novos projetos. Além de várias substituições de ativos existentes, como renovação de frota de scalers e caminhões, troca de bateria de hidrociclones na usina, também foram
feitos desembolsos com estudos de engenharia e viabilidade para
abertura da mina de Ambrósia, bem como investimentos em desenvolvimentos primários na mina existente para disponibilizar novas
jazidas. Na mina, foram adquiridos dois scalers, da marca Normet
e oito caminhonetes Mitsubishi. Na planta, a mineradora investiu
em uma nova balança para o moinho, em uma célula de flotação,
ciclones para barragem e bombas de recalques de moinhos, essas
últimas fabricadas pela Metso.
Para 2015, a previsão é investir R$ 15.700.000, sendo R$ 8.500.000
nas operações existentes e R$ 7.200.000 para a expansão e novos
projetos. Serão feitos investimentos com engenharia e viabilidade
para abertura da mina de Ambrósia, bem como prosseguir os desenvolvimentos primários no depósito existente para disponibilizar
novas jazidas, além da substituição de alguns ativos em final de vida
útil na usina de beneficiamento. Em exploração geológica, a empresa
estima aportes de R$ 4.000.000.
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15

Ponto Verde
SAFM Mineração

Ferro

Em 2014, a mina Ponto Verde, controlada pela SAFM Mineração,
teve um investimento total orçado em R$ 15.370.964. A maior parte
desse recurso, R$ 14.230.397, foi destinado para o projeto de expansão DFS e aquisição de áreas.

15

R$
Milhões

Olho D’água
dos Coqueiros
Xilolite

Talco

Em 2014, a mina de talco Olho D’água dos Coqueiros, controlada
pela Xilolite, teve investimento total orçado em R$ 8.000.000. Os
recursos foram destinados, em sua maioria, para a montagem do
forno de calcinação de magnesita (R$ 2.279.474 foi destinado para a
compra do eixo para o forno). No ano passado, a empresa adquiriu
um caminhão caçamba Scania R560 6X4 – uma outra unidade, do
mesmo caminhão, deverá ser comprada este ano. Em 2015, a previsão é investir R$ 14.900.000, visando a conclusão da montagem
do forno de calcinação de magnesita. Em exploração geológica, a
mineradora pretende aportar R$ 37.000.

14

R$
Milhões

Lavra de carvão mineral na mina Candiota

12

Candiota

Companhia Riograndense
de Mineração (CRM)

Britasul Indústria e Mineração

Pedra Britada
(Gnaisse)

A Britasul Indústria e Mineração, em 2014, teve previsão de investimentos para sua mina de pedra britada Ebam Unidade Britasul de R$
4.070.000. O valor para as operações existentes foi de R$ 2.370.000 e à
expansão e novos projetos foi de R$ 1.700.000. Os principais projetos que
receberam recursos foram: limpeza de um novo terreno adquirido para ampliação da área, aquisição de uma perfuratriz de percussão autopropulsora
HCR910-DS e de uma carregadeira Volvo L120F.
A segurança teve aporte previsto de R$ 70.000 e preservação ambiental R$ 75.000. Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$
304.618 e para a planta de processos foram R$ R$ 1.256.242.
Para 2015, o total previsto é de R$ 12.000.000. O valor destinado
às operações existentes é de R$ 3.000.000 e o voltado à expansão e
novos projetos R$ 9.000.000. Os principais projetos que receberão
recursos são: Investimento em uma planta nova (móvel) para atender
demandas e obras e aquisição de dois caminhões Scania P420 8X4
ou Volvo FM12 8X4.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 70.000, para segurança são mais R$ 85.000 e preservação ambiental R$ 88.000.
Para manutenção da frota móvel, o montante é de R$ 330.000 e para
a planta de processos são R$ 1.350.000.

Carvão Mineral

O investimento total previsto em 2014 para a mina de carvão mineral Candiota, da Companhia Riograndense de Mineração (CRM), foi
de R$ 12.762.258,89, sendo destinado às operações existentes R$
9.312.777,10 e para expansão e novos projetos R$ 623.326, como a
substituição e revitalização da frota da mina.
Na aquisição de equipamentos, a mina no ano passado preparou a
compra de uma escavadeira hidráulica de 7 m³, pá carregadeira de 6
m³ e, para a planta de processos, de sistema de beneficiamento a seco,
equipamentos da Kuttner, um módulo com capacidade de 50 t/h.
Em segurança e meio ambiente, o orçado no ano passado foi de R$
32.6500 e de R$ 1.800.000, respectivamente e repetidos para 2015.
O investimento total previsto em 2015 é de R$ 13.857.308,15. O
valor destinado às operações existentes é de R$ 4.836.666,67 e para
expansão e novos projetos R$ 6.706.075. Os principais a receberem
recursos serão: substituição e revitalização da frota da mina, revitalização do sistema de beneficiamento. Nesse ano o previsto em
exploração geológica é de R$ 378.000.
Vista parcial da rebritagem da Pedreira Itapeti

9

Foto: Embu

www.revistaminerios.com.br

R$
Milhões

Ebam
Unidade Britasul

R$
Milhões

Pedreira Itapeti
Embu Engenharia

Pedra Britada
(Granito)

Em 2014, a Pedreira Itapeti, controlada pela Embu Engenharia e
Comércio, teve um investimento total orçado em R$ 9.000.000. Os
recursos foram destinados para os projetos de desenvolvimento da
mina e substituição de equipamentos, previsto para os próximos 3
anos. Em exploração geológica, foram investidos R$ 250.000. Já o
orçamento de investimento para a área de TI ficou em R$ 550.000.
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5

Mineração Jambeiro

R$
Milhões

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Gnaisse)

A Serveng Civilsan, em 2014, teve previsão de investimentos para
sua mina de pedra britada Mineração Jambeiro de R$ 12.900.000. O
valor para as operações existentes foi de R$ 950.000 e à expansão
e novos projetos foi de R$ 11.950.000. Os principais projetos que
receberam recursos são: aquisição de nova planta de britagem aumentando a capacidade produtiva em 50%; compra de novos equipamentos de carregamento; e aquisição de caminhões, ampliaando
para 900 t horárias.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 400.000, para
segurança foram mais R$ 85.000 e preservação ambiental R$
25.000. Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$
7.432.500. Em aquisições para a mina, a empresa programou injetar
R$ 800.000. As aquisições para a planta totalizaram R$ 2.150.000,
sendo dispendidos em dois alimentadores vibratórios CV2012 Metso (R$ 185.000) e em seis calhas vibratórias CV1510 Metso (R$
235.000).
Para 2015, o total previsto é de R$ 5.500.000. O valor destinado
às operações existentes é de R$ 2.000.000 e o voltado à expansão e
novos projetos R$ 3.500.000.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 100.000, segurança R$ 85.000, para preservação ambiental são R$ 25.000, em
aquisições para a mina, a empresa programou injetar R$ 930.000.
Quanto à planta de processos, o valor ficou estimado em R$
3.500.000. Para manutenção da frota móvel, o montante é de R$
7.735.800.

5

Boa Vista

R$
Milhões

Lafarge Brasil

Calcário

A mina de calcário Boa Vista, da Lafarge Brasil, teve em 2014 o
montante de R$ 5.000.000 para compra de equipamentos e sistemas. A empresa também orçou, para 2015, R$ 300.000 em investimentos para exploração geológica.

5

R$
Milhões

Buritirama

Mineração Buritirama

Manganês

Produtora de manganês na mina Buritirama, a Mineração Buritirama teve investimento total previsto, em 2014, de R$ 25.000.000,
valor aplicado 100 % nas operações existentes, principalmente para
primarização de frota de veículos e reforma da planta de espirais para
o beneficiamento de produto fino de manganês, com o objetivo de
aumentar a recuperação e reduzir a geração de rejeito. Ainda no ano
passado, o orçado em T.I. chegou a R$ 1.000.000 e em exploração
geológica R$ 2.000.000.
O total em investimentos previsto para 2015 é de R$ 5.000.000. O
montante destinado para exploração geológica se manteve em R$
2.000.000.

5

R$
Milhões

Mineração São Bento
Serveng Mineração

Pedra Britada
(Gnaisse)

A mina de gnaisse São Bento, controlada pela Serveng Mineração, teve um investimento total, em 2014, orçado em R$
5.000.000. Os recursos foram utiizados, sobretudo, para a montagem de uma usina de asfalto e uma outra de solos, além da
construção e compra de equipamentos de laboratório. No ano
passado, a empresa investiu também na aquisição de equipamentos para a mina, tais como: uma carregadeira de grande porte CAT 966, uma carregadeira CAT 950, uma escavadeira CAT
336, duas escavadeiras CAT 320, uma perfuratriz Atlas Coco PW
5000, uma perfuratriz Wolf MW 5000, um trator esteira D6N, oito
caminhões Mercedes Benz 2638 e um rompedor V32. Na planta, foram adquiridos sistemas de automação do ciclo do pedido
(carregamento/expedição do produto); sensores de desalinhamento de correias, sensores de monitoramento de temperatura
dos mancais (britadores e motoredutores) e sistema de CFTV.

5

R$
Milhões

Pedreira Juruaçu
Embu Engenharia

Pedra Britada

Em 2014, a Pedreira Juruaçu, pertencente à Embu Engenharia e
Comércio, teve um investimento total orçado em R$ 5.000.000,
destinados, principalmente, para projetos de desenvolvimento da
mina. Em exploração geológica, foram investidos R$ 250.000.
Na mina, foram substituídos os equipamentos de carregamento.
Foi realizada também a modernização da planta, além da aquisição de uma nova peneira. Em TI, a pedreira desembolsou, no ano
passado, R$ 450.000 para a aquisição de softwares e renovação
de licenças.

5

R$
Milhões

Fontanella

Carbonífera Metropolitana

Carvão Mineral

A Carbonífera Metropolitana, em 2014, teve previsão de investimentos para sua mina de carvão mineral Fontanella de
R$ 4.767.504. Segurança teve aporte previsto de R$ 120.000,
mesmo valor estimado para 2015.
Em T.I, o montante orçado para o ano passado foi de R$
300.000, destinado ao desenvolvimento interno, WKRadar (parte de desenvolvimento externo), Out Buy Center e Total Software.
Em relação à preservação ambiental, em 2014, a companhia
tem o seu sistema de gestão ambiental certificado pela norma
ISO 14001 e o manteve após a auditoria externa realizada pela
certificadora independente, a Brtüv, credenciada pelo Inmetro
do Brasil e Tüv Nord da Alemanha. O SGA – Sistema de gestão
ambiental recebeu novos investimentos na área de controle de
documentos e monitoramento ambiental, com a aquisição de
um software que auxiliará no atendimento dos requisitos da
norma e das partes interessadas.
Na área de efluentes líquidos, a Companhia mantém regularmente o tratamento dos efluentes gerados pela DAM – Drena-
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4

R$
Milhões

Civil Mineração
Civil Industrial e Comercial

Pedra Britada
(Granulito)

A mina Civil Mineração, produtora de pedra britada (granulito),
da Civil Industrial e Comercial, previu para 2014 investimento total
de R$ 1.200.000. O Valor destinado às operações existentes foi
de R$ 1.200.000 e mais R$ 10.000.000 para expansão e novos
projetos, como a ampliação da britagem para produção de areias
britadas.
O investimento no ano passado em exploração geológica foi orçado em R$ 50.000, segurança teve R$ 155.000, preservação ambiental R$ 65.000, manutenção da frota móvel R$ 380.500 e manutenção da planta de processos 450.000. Para a mina, a empresa
programou a compra, em 2014, de um rompedor hidráulico, dois
caminhões fora de estrada e de um sistema de britagem e classificação com um britador VSI, duas peneiras e um aeroclassificador.
Em 2015, o investimento total previsto foi de R$ 4.500.000. O
valor destinado às operações existentes foi de R$ 1.500.000 e R$
3.000.000 para expansão e novos projetos, como o de melhoria
no índice de forma e produção de material britado entre 4,8 mm
e 200 mesh.
O investimento programado para esse ano inclui exploração
geológica (R$ 50.000), segurança (R$ 167.000), preservação ambiental (R$ 134.000), manutenção da frota móvel (R$ 400.000), e
manutenção da planta de processos (R$ 486.000). A mina planeja
a compra de uma carregadeira Volvo L120F em 2015.

4

R$
Milhões

Itaquareia

Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios

Areia

A Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios, em 2014, teve previsão
de investimentos para sua mina de areia Itaquareia de R$ 4.000.000.
O valor para as operações existentes foi de R$ 1.500.000 e à expansão e novos projetos foi de R$ 2.500.000. Os valores serão investidos em sua maioria na aquisição de novos equipamentos.
www.revistaminerios.com.br

Mina Itaquareia é responsável pela
extração de areia em Mogi das Cruzes (SP)

Foto: Itaquareia

gem de Mina, Beneficiamento de carvão e Drenagens de pátio.
Adicionalmente, iniciou a instalação da CTE – Central de tratamento de efluentes, com o objetivo de reduzir a geração do
lodo em 30%. Foi adquirido e está em fase de instalação com
operação prevista para 2014 um filtro prensa de grande porte, o
maior do setor, para deságue e concentração do lodo, reduzindo a geração de resíduos e aumentando a vida útil do depósito
de rejeito.
Na área de passivos ambientais foram atendidas as condições de validade das LAOs – Licença Ambiental de Operação de
quatro áreas, equivalentes a oito hectares, referente ao quarto
ano de monitoramento dos cinco anos previstos nas referidas
licenças. Nos últimos três anos foi concluído a recuperação de
três áreas degradadas num total de 60 ha. Concomitantemente
foram iniciadas as recuperações das BMA`s - Bocas de Minas
Abandonadas / Desativadas.
Em 2015, ainda em preservação ambiental, a companhia iniciou a implantação do depósito de rejeito, com vida útil estimada em 24 anos e início de operação para este ano. Finalizou a
construção de uma passagem de nível na SC 447, com o objetivo de melhorar a segurança do transporte de rejeito, evitando
que os caminhões trafeguem pela referida rodovia.

4

R$
Milhões

Mina 101

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Carvão
Mineral

A Indústria Carbonífera Rio Deserto, em 2014, teve previsão de
investimentos para sua mina de carvão mineral Mina 101 de R$
3.000.000, quantia voltada 100% para as operações existentes.
Até julho de 2014, a operação havia investido R$ 859.602,83 em
segurança.
Para 2015, o total previsto é de R$ 4.000.000, destinado em sua
totalidade para as operações atuais. Em segurança o previsto para
esse ano é o aporte de R$ 1.500.000.

4

R$
Milhões

Capim I

Pará Pigmentos

Caulim

A Pará Pigmentos projetou em 2014, para sua mina de caulim
Capim I, investimento total de R$ 3.798.411,71. O valor destinado
às operações existentes foi de R$ 1.379.031,71 e para expansão e
novos projetos são R$ 1.176.129,69. Os principais projetos que receberam recursos são: geologia, pesquisa, estudos geotécnicos e
aquisição/reforma de equipamentos.
Exploração geológica teve aporte de R$ 771.142,91, segurança R$
562 .580 e preservação ambiental R$ 382.351. Em 2014, a empresa
orçou o total de R$ 101.640 para sua área de Tecnologia da Informação, para a substituição de ativos (R$ 17.250), licença de software
(R$ 29.890), segurança (R$ 34.500) e infraestrutura (R$ 20.000).
Nesse ano, o total previsto de investimentos na mina é de R$
3.789.411,71. O valor destinado às operações existentes é de
R$ 1.379.031,71 e para expansão e novos projetos são mais R$
1.176.129,69. Os principais projetos que receberão recursos são:
pesquisa, estudos geotécnicos e aquisição/reforma de equipamentos.
Investimento em exploração geológica terá aporte de R$ 771.142,91,
segurança R$ 650.000, e preservação ambiental, com a revegetação de
aproximadamente 50 ha, mais de 50.000 plantas, R$ 382.351.
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Vista aérea da cava da mina Corgão
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3

Corgão

R$
Milhões

Caltins Calcário Tocantins

Calcário

O investimento total previsto em 2014 para a mina de calcário Corgão, da Caltins Calcário Tocantins, R$ 3.916.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$ 2.416.000 e o direcionado à
expansão e novos projetos R$ 1.500.000. O montante foi investido
principalmente na compra de diversos equipamentos para estruturação da oficina mecânica, no beneficiamento, com a aquisição de
um moinho de martelos (Piacentini modelo DS 340) e construção de
um transportador de correias com tripper (correia 42” com 60 m de
comprimento). Na lavra, a empresa adquiriu uma escavadeira Volvo
EC 380 de 38 t, veículos de apoio Volkswagen 5-150 e foi feita a
compra de uma bola de aço para ajudar na fragmentação de matacos
nas frentes de lavra.
Em segurança, a mina orçou investimento de R$ 377.153, em exploração geológica R$ 500.000, em projetos socioambientais R$
34.000, para manutenção da frota móvel R$ 1.500.000 e para planta
de processo R$ 1.500.000.
O investimento total previsto em 2015 é de R$ 3.500.000. O valor
destinado às operações existentes é de R$ 2.500.000 e para expansão e novos projetos R$ 1.500.000. O investimento em exploração
geológica ficou em R$ 600.000, segurança R$ 380.153, projetos
socioambientais R$ 36.000. A previsão de gastos com a manutenção da frota móvel em 2015 é de R$ 1.500.000, e com a planta de
processos R$ 1.500.000.
Em T.I, a empresa no segundo semestre de 2014 aperfeiçoou o uso
de softwares e hardwares adquiridos com o objetivo de agilizar os
processos internos e reduzir a compra de novos equipamentos. A
meta foi reduzir os custos de manutenção de equipamentos em até
20% em relação ao primeiro semestre de 2014 e em até 40% o valor
das compras de novos equipamentos em 2015.

3

R$
Milhões

Pirâmide Porto Seguro
Pirâmide Extração de Areia

Areia

Em 2014, a Pirâmide Porto Seguro, controlada pela Pirâmide
Extração e Comércio de Areia, teve investimento total orçado em
2.500.000, sendo R$ 1.500.000 destinados às operações existentes
e R$ 1.000.000 destinado à expansão e novos projetos. Entre os
principas projetos que receberam recursos estão a instalação de uma
nova planta de beneficiamento, melhorias da embarcações e abertura
de novos portos. No ano passado, a mineradora adquiriu duas novas
pás carregadeiras. Para 2015, o aporte deverá ser de R$ 3.500.000
- R$ 1.500.000 para as operações existentes e R$ 2.000.000 para expansão e novos projetos. A empresa pretende adquirir mais duas pás
carregadeiras e uma nova embarcação. Em exploração geológica, a
companhia estima ter gastado, em 2014, cerca de R$ 250.000. Para
este ano, a previsão é investir R$ 300.000 nesta área.

3

R$
Milhões

Turmalina
Jaguar Mining

Ouro

Em 2014, a unidade Turmalina, da Jaguar Mining, estimou seus
investimentos em R$ 4.300.000, sendo que R$ 3.500.000 foram direcionados para a realização de melhorias na mina e R$ 800.000
para a modernização da planta.

3

R$
Milhões

Engenho do Buraco
Pedreiras Valéria

Pedra Britada
(Gnaisse)

A mineradora Pedreiras Valéria, em 2014, teve previsão de investimentos em exploração geológica de R$ 500.000, para aquisição de
equipamentos foram mais R$ 2.350.000 e preservação ambiental R$
264.000.

3

R$
Milhões

Duas Barras

Mineração Duas Barras

Diamante

A Mineração Duas Barras teve previsão de investimentos para sua
mina de diamantes Duas Barras para 2014 de R$ 3.000.000. Contudo, o valor para as operações existentes foi de R$ 2.000.000 e à expansão e novos projetos foi de R$ 3.000.000. Os principais projetos
que receberm recursos são: expansão da “cava 2” e licenciamento de
processo minerário adjacente, além da aquisição de grupo gerador,
trator, escavadeira, caminhões e bombas.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 2.000.000,
para segurança foram mais R$ 10.000 e preservação ambiental
R$ 50.000. Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$
250.000 e para a planta de processos foram R$ 100.000.
Para 2015, o total previsto é de R$ 3.000.000. O valor destinado
às operações existentes é de R$ 2.000.000 e o voltado à expansão e
novos projetos R$ 3.000.000. Os principais projetos que receberão
recursos são: expansão da “cava 2” e licenciamento de processo
minerário adjacente e compra de caminhões e escavadeiras.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 2.000.000, para
segurança são mais R$ 10.000 e preservação ambiental R$ 50.000.
Para manutenção da frota móvel, o montante é de R$ 250.000 e para
a planta de processos são R$ 100.000.

3

R$
Milhões

São Gonçalo do Abaeté
Gar Mineração

Diamante

A mina de diamante São Gonçalo do Abaeté, empresa da Gar Mineração, orçou os seus investimentos, em 2014, em R$ 3.000.000.
Cerca de R$ 1.000.000 foram destinados às operações existentes
e R$ 2.000.000 à expansão de novos projetos, especialmente para
o aumento da exploração na Cava Joaninha. Em 2015, a empresa
pretende investir o mesmo valor de 2014.
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R$
Milhões

Pedreira Itaguassu
Serveng Civilsan)

Pedra Britada
(Granito)

Em 2014, a Pedreira Itaguassu, controlada pela Serveng Civilsan,
teve um investimento total orçado em R$ 2.580.000. Em exploração
geológica, foram investidos 80.000. Na planta, a empresa realizou a
troca do britador primário Jaw Master 1108 HD pelo modelo 11080.

2

R$
Milhões

Coromandel

Gar Mineração
Comércio Importação e Exportação

Diamante

A mineradora de diamante Gar Mineração Comércio Importação
e Exportação orçou para sua mina Coromandel, em 2014, investimento total de R$ 2.500.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$ 2.000.000 e para expansão e novos projetos, como
a exploração da cava Vergem 1 e na compra de caminhões, de R$
500.000.
Em 2014, o investimento em exploração geológica foi de R$
1.000.000, segurança teve orçamento de R$ 10.000, preservação
ambiental de R$ 12.000. A manutenção da frota móvel requereu
aporte de R$ 150.000 e a manutenção da planta de processos R$
15.000.
O investimento total previsto em 2015 é de R$ 2.500.000. O valor
destinado às operações existentes é de R$ 2.000.000 e para expansão e novos projetos R$ 500.000, em continuidade com a exploração
da cava Vargem e na compra de máquinas e caminhões.
Em 2015, o investimento em exploração geológica orçado é de
R$ 1.000.000, segurança teve orçamento de R$ 10.000, preservação ambiental de R$ 12.000. A manutenção da frota móvel requereu
aporte de R$ 150.000 e a manutenção da planta de processos R$
15.000.

2

R$
Milhões

Natical

Grupo JDemito

Calcário

A mina de calcário Natical, pertencente ao Grupo JDemito, teve um
investimento total, em 2014, orçado em R$ 2.500.000. Os recursos
foram usados, sobretudo, para a compra de uma escavadeira Volvo
380, além de serviços de modernização do comboio de lubrificação e automação da unidade. Para 2015, a previsão é investir R$
2.600.000 para a ampliação da planta de beneficiamento.

2

R$
Milhões

Salto

Adher Indústria

Calcário

A Mina Salto, pertencente à Adher Indústria, prevê gastos de R$ 2,4
milhões em 2015 para a manutenção da frota móvel e de equipamentos de lavra. De acordo com a empresa, os maiores gastos ocorrem
com a frota de transporte, com destaque para a aquisição de pneus.
No ano passado, a mineradora desembolsou R$ 2,2 milhões para
a manutenção de frota e equipamentos. Para este ano, a empresa
planeja adquirir um alimentador vibratório MV-40120 e um britador
de mandíbulas C-125, da Metso, para britagem primária.
www.revistaminerios.com.br

2

R$
Milhões

Fazendas Vale Verde
Walmor

Mineração de Caulim Monte Pascoal

Caulim

A Mineração de Caulim Monte Pascoal, em 2014, teve previsão de
investimentos para sua mina de caulim Fazendas Vale Verde Walmor de
R$ 2.000.000. O valor para as operações existentes foi de R$ 1.000.000
e à expansão e novos projetos foi de R$ R$ 1.000.000. Os principais projetos que receberam recursos são: pesquisa de novas áreas- sondagens;
equipamentos de mineração; e aumento de produção.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 500.000, para
2015, o montante é o mesmo.

2

R$
Milhões

Morro do Felipe
Cadam

Caulim

Em 2014, a mina Morro do Felipe, controlada pela Cadam, teve um
investimento total orçado em R$ 4.502.310. Os recursos foram utilizados para os trabalhos de revestimento das estacas, manutenção do
trilho da ponte rolante, manutenção geral do grupo gerador Daihatsu, além da aquisição de eNet-meter, oito chuveiros de emergência,
da marca Yank, dois notebooks Dell Inspiron 14” e três desktops HP
Pro 600. Para 2015, a empresa pretende investir R$ 2.000.000 para
a manutenção do moto-gerador, preponderantemente.

2

R$
Milhões

São Jorge

Mineradora São Jorge

Gipsita

A mina de gipsita São Jorge, pertencente a mineradora de mesmo
nome, investiu cerca de R$ 2.000.000 no ano passado, dividindo o capital igualmente entre as suas operações já existentes e em novos projetos.
Em geral, os recursos foram usados para aquisição de equipamentos,
em infraestrutura, construção civil e sondagem geológica. Na mina, foram adquiridos dois caminhões basculante Constellation 31-330 6X4
(Volkswagen) e um rompedor 1.500 (Indeco). Na planta, a empresa realizou a ampliação da caixa alimentadora da moagem 3 do gesso agrícola
e realizou a reforma e ampliação do silo pulmão da britagem 1.
Para este ano, o aporte de R$ 2.000.000 deve ser mantido, sendo direcionado para a renovação da frota; obras de infraestrutura; pesquisa
geológica, projetos ambientais e segurança. A previsão de compra envolve uma escavadeira PC 240 Komatsu e dois caminhões basculante
Constellation 31-330 6X4 Volkswagen, além da aquisição de uma unidade móvel de britagem.

2

R$
Milhões

Uniporto

Uniporto Unidade Industrial
de Britagem Porto Feliz

Pedra Britada
(Basalto)

A Uniporto teve um investimento total orçado em R$ 1.000.000, em
2014. Basicamente, o recurso foi usado para renovação da frota de
veículos da empresa, com destaque para a aquisição de três caminhões Volkswagen. Para 2015, a previsão é dobrar os investimentos,
tendo como principal projeto a substituição do britador primário, a
aquisição de equipamentos para logística interna e a compra de uma
carregadeira Volvo L-120.
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2

R$
Milhões

Quanto à manutenção, o montante previsto em 2014 ficou em R$
700.000 para frota móvel e R$ 1.000.000 para a planta de processos.
Em 2015, a empresa se prepara para investir em programas de segurança
R$ 100.000, na manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra R$
700.000 e na manutenção de planta de processos mais R$ 1.000.000.

Pilar

Jaguar Mining

Ouro

1

Em 2014, a mina de ouro Pilar, controlada pela Jaguar Mining, teve
um investimento orçado em R$ 1.661.228. Na planta, foram desembolsados mais R$ 227.364 e em exploração geológica R$ 1.852.817.

Mineradora Roncador

Calcário

A Cavasa, mina de calcário, da Mineradora Roncador, previu para
2014 investimento total de R$ 1.433.000. O montante destinado
para as operações existentes ficou em R$ 958.000 e para expansão e novos projetos em R$ 475.000, como mudança de layout do
processo – pilha pulmão e reposição de frota e equipamentos. No
ano passado, a empresa orçou R$ 100.000 em exploração geológica,
R$ 385.000 em segurança, R$ 1.180.000 para manutenção da frota
móvel e R$ 969.000 para manutenção da planta de processo.
O investimento total previsto em 2015 é de R$ 1.650.000. O valor destinado às operações existentes é de R$ 1.380.000 e para expansão e
novos projetos R$ 270.000. O principal projeto a receber recursos é para
reposição de frota e equipamentos, como a compra de uma carregadeira
de rodas Caterpillar Cat 950. O previsto para exploração geológica é de
R$ 120.000, para segurança são mais R$ 296.000, com a manutenção
da frota R$ 940.000 e com a planta de processos R$ 1.235.000.

2

R$
Milhões

1

Araguaia

Minerax Mineração Xambioá

Jannuzzi Cecchetinni
DS2 Engenharia

Pedra Britada
(Granito)

A DS2 Engenharia, em 2014, teve previsão de investimentos para sua mina
de pedra britada Jannuzzi Cecchetinni de R$ 1.200.000. O valor para as operações existentes foi de R$ 250.000 e à expansão e novos projetos foi de R$
950.000. Os principais projetos que receberam recursos são: uma pá carregadeira Volvo modelo l90; e quatro caminhões Ford modelo 3133.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 75.000, para segurança foram mais R$ 103.912 e preservação ambiental R$ 98.500.
Para manutenção da frota móvel, o montante foi de R$ 1.200.000 e
para a planta de processos foram R$ 600.000.
Para 2015, o total previsto é de R$ 1.500.000. O valor destinado às
operações existentes é de R$ 600.000 e o voltado à expansão e novos
projetos R$ 900.000. Os principais projetos que receberão recursos são:
avanço da mina; uma perfuratriz hidráulica; um trator de esteiras modelo
D6 CAT e/ou similar; e um rebritador terciário HP 3000 e/ou similar.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 130.000, para segurança são mais R$ 130.000 e preservação ambiental R$ 100.000.
Para manutenção da frota móvel, o montante é de R$ 1.300.000 e
para a planta de processos são R$ 650.000.

Cavasa

Calcário

R$
Milhão

Valo Rodoviário
Anex Mineração

Feldspato

Em 2014, a mina Valo Rodoviário, que atua no mercado de feldspato e
é controlada pela Anex Mineração, teve um investimento total orçado em
R$ 832.233,00, sendo R$ 138.705,50 para as operações já existentes e R$
693.527,50 para a expansão da unidade e novos projetos. Para 2015, a companhia terá um investimento previsto de R$ 1.500.000 (R$ 400.000,00 para
as operações existentes e o R$ 1.100.000 para à expansão e novos projetos)
– com esse capital, a empresa pretende adquirir novos equipamentos.

A mina de calcário Araguaia, da Minerax Mineração Xambioá, teve
investimento total em 2014 estimado em R$ 1.603.000. A empresa
orçou para as operações existentes R$ 873.000, e R$ 730.000 para
expansão e novos projetos, como a construção de galpões de estocagem e compra de equipamento para oficina industrial. Em segurança, o valor previsto foi de R$ 100.000.
A empresa agendou, para a planta de beneficiamento, a compra de
um torno, solda mig, ar condicionado para casa de comando com
30.000 BTUS, mandrilhadora, transformador para oficina, eletroímã,
furadeira de coluna e carregadeira concha de 5 m³.

1

Planta de Calcário da mina Araguaia

Foto: JDemito

Investimentos por Mina

2
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R$
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R$
Milhão

Taquari

Mineradora Roncador

Calcário

Em 2014, a mina de calcário Taquari, pertencente a mineradora
Roncador, teve investimento total orçado em R$ 1.800.000, sendo R$
1.500.000,00 destinado às operações já existentes. O montante foi utilizado para aprimorar o sistema de controle ambiental, linha de produção de brita, expansão da área de lavra e aquisição de novos moinhos.
Já em 2015, a companhia prevê investir R$ 1.493.000, sendo R$
1.393.000 nas operações existentes e R$ 100.000 em sua expansão.
A empresa pretende também fazer a reposição da frota de veículos e
equipamentos.Na mina, a Taquari planeja adquirir uma escavadeira
hidráulica Caterpillar CAT929 e um compressor de ar portátil Atlas
Copco 760-125. Na planta, a meta é comprar novos veículos.

O que significam as cores nesta página
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1

R$
Milhão

Planos de expansão
da Galvani incluem
dois grandes projetos

Jacuí

Somar Sociedade Mineradora

Areia

A Somar Sociedade Mineradora, em 2014, teve previsão de investimentos para sua mina de areia Jacuí de R$ 1.475.000.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 90.000, para segurança foram mais R$ 75.000 e preservação ambiental R$ 600.000.
Em T.I., o investimento previsto foi de R$ 150.000, sendo destinado à
instalação do programa de localização e distribuição dos equipamentos
de extração na jazida e instalação de sistema contábil/fiscal/pessoal.

1

R$
Milhão

Mineradora de rocha fosfática e produtor de fertilizantes fosfatados
(Super Fosfato Simples - SSP), a Galvani tem planos de expansão
que incluem dois novos projetos (greenfield) de mineração de rocha
fosfática no Brasil. As receitas totais da empresa registraram, em
2013, US$ 352 milhões, com Ebitda de US$ 48 milhões.
Para aumentar a produção brasileira de fosfatados, ajudando a reduzir a dependência de fertilizantes importados no País, a Yara Brasil
anunciou no início de dezembro passado a conclusão da aquisição
de 60 % de participação da Galvani Indústria, Comércio e Serviços,
permitindo o início do processo de integração.
A Galvani possui atualmente capacidade de produção de SSP de
cerca de 1 milhão t/ano nos complexos industriais de Paulínia (SP)
e Luís Eduardo Magalhães (BA). As duas unidades utilizam rocha
fosfática originária das minas próprias de Lagamar (MG) e Angico
dos Dias (BA), e da mina arrendada de Irecê (BA).
Os principais projetos em desenvolvimento no momento pela Galvani são: Salitre (MG) (greenfield) para cerca de 1,2 milhão t/ano de rocha fosfática; Angico dos Dias (BA) (brownfield) para cerca de 150 mil
t/ano; e Santa Quitéria (CE) (greenfield) para cerca de 800 mil t/ano.
Os projetos em desenvolvimento também incluem um novo aumento
de capacidade de produção de fertilizantes fosfatados. Os projetos terão
início de produção em 3 a 5 anos após a data de fechamento do negócio.

Planalto Poços de Caldas
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)

Bauxita

A mina de bauxita Planalto Poços de Caldas, controlada pela Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), teve um investimento total orçado em R$ 1.172.431, em 2014, sendo que R$ 662.431 foram destinados às operações existentes e R$ 510.000 à expansão e novos
projetos. Foram contempladas as áreas de operação de mina, beneficiamento, meio ambiente e segurança no trabalho. O novo projeto
refere-se à instalação de uma balança rodoviária, com capacidade
de 80 t, fabricada pela Saturno, substituindo a antiga existente, cuja
capacidade é de 30 t.
Para 2015, a previsão de investimento é de R$ 1.328.000, sendo
R$ 958.000 destinado às operações existentes e R$ 370.000 à expansão e novos projetos. Está nos planos da mineradora também a
compra de um trator esteira Caterpillar D6T.

1

R$
Milhão

1

São Francisco
Mineração Apoena

1

Fosfato

Angico dos Dias, unidade de extração de fosfato da Galvani Indústria, Comércio e Serviços, previu investimento total em 2014 de R$
1.092.000, sendo R$ 110.000 às operações existentes. O aporte para
segurança ficou em R$ 400.000 e em preservação ambiental foram
mais R$ 250.000.
Em 2014, foi agendada a troca da frota, para melhor atendimento
das metas, e a compra, para a planta de beneficiamento, do PLC,
para automação do processo de secagem. Os gastos com a manutenção da planta foram estimados em R$ 500.000.
Para esse ano, a mina programou a automação da fornalha da planta de beneficiamento.
www.revistaminerios.com.br

Carvão
Mineral

R$
Milhão

Queima Lençol
Cimento Planalto (Ciplan)

Calcário

Em 2014, a mina Queima Lençol, controlada pela Ciplan (Cimento
Planalto), teve um investimento total orçado em R$ 1.000.000. O recurso foi usado, principalmente, para a compra de equipamentos de
mina, como uma escavadeira. Para 2015, a ideia é investir o mesmo
valor para a aquisição de uma perfuratriz e instalações de britagem.

Angico dos Dias

Galvani Indústria, Comércio e Serviços

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Mina de calcário Queima Lençol

Foto: Ciplan

1

Cruz de Malta

A mina de carvão mineral Cruz de Malta, da Indústria Carbonífera Rio
Deserto, teve investimento total previsto em 2014 de R$ 1.000.000,
valor destinado em sua totalidade para as operações existentes. Em
segurança, a empresa orçou investimento de R$ 700.000.
Para esse ano, o aporte estimado é o mesmo, ou seja, R$ 1.000.000,
também voltado na íntegra para as operações existentes.

Ouro

Em 2014, a mina de ouro São Francisco, controlada pela Mineração Apoena, teve investimento total orçado em R$ 1.221.715,63.
Esse valor foi destinado às operações existentes e também para a
aquisição de equipamentos, com uma draga de 8” cabinada, fabricada pela Sul Dragas, um quarteador de amostra, da Rocklabs, um
espectrofotômetro 4100MP AES e um guindaste Madal Palfinger,
modelo MD300, de 30 t.

R$
Milhão

R$
Milhão
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Rio Bonito

R$
Milhão

Companhia de Cimento Itambé

Calcário

Em 2014, a mina Rio Bonito, pertencente a Companhia de Cimento Itambé, teve um investimento total orçado em R$ 1.000.000. O
capital foi destinado, sobretudo, para a compra de equipamentos,
como uma escavadeira Caterpillar 349D e uma unidade móvel de
peneiramento Chieftain 1700/3 deck, fornecida pelo grupo Terex.

900

Unidade
Mineira II
Verdinho

R$
Mil

Carbonífera Criciúma

Carvão
Mineral

Investimentos por Mina

Em 2014, a unidade Mineira II – Verdinho, empresa da Mineração
Carbonífera Criciúma, teve um investimento em exploração geológica orçado em R$ 900.000.

610

Guaju

R$
Mil

Cristal Mineração do Brasil

Ilmenita

A Cristal Mineração do Brasil, em 2014, teve previsão de investimentos para sua mina de Ilmenita Guaju de R$ 2.040.000. O valor para as
operações existentes foi de R$ 1.720.000 e à expansão e novos projetos
foi de R$ 320.000. Os principais projetos que receberam recursos são:
substituição de um trator de esteiras (D6T Caterpillar); troca de veículos
operacionais; substituição e reparos em tubulações de PEAD; melhorias
no sistema de hidrantes; compra de um micro ônibus Volare 4x4 mineiro
com capacidade para 20 passageiros; duas balanças Integradoras Lince
40 t; uma prensa para amostras do laboratório Fluxana Vaneox 25tA;
um caminhão Volkswagen Worker 4x2 e dois inversores de frequência.
A exploração geológica teve aporte previsto de R$ 50.000, para
segurança foram mais R$ 300.000 e T.I R$ 12.400. Para manutenção
da frota móvel, o montante foi de R$1.024.840 e para a planta de
processos foram R$6.642.048.
Para 2015, o total previsto é de R$ 610.000. O valor destinado às operações
existentes é de R$ 610.000. Os principais projetos que receberão recursos
são: Substituição de veículos operacionais; duas balanças integradoras Lince 40 t; três inversores de frequência. três caminhonetas pickup Mitsubishi
L200; uma ambulância e um banco de espirais concentradoras MD.
A exploração geológica tem aporte previsto de R$ 50.000 e para segurança são mais R$ 250.000. Para manutenção da frota móvel, o montante é de R$ 1.076.082 e para a planta de processos são R$ 8.050.232.

600

Ebam Unidade
Manaus

R$
Mil

Empresa Brasileira de
Agregados Minerais (Ebam)

Pedra Britada
(Granito)

A Empresa Brasileira de Agregados Minerais (Ebam), em 2014, teve
previsão de investimentos para sua mina de pedra britada Ebam Unidade
Manaus de R$ 2.000.00. Os principais projetos que receberam recursos

foram: finalização da pilha pulmão, montagem das balanças (rodoviária
e integradora), troca das telas das peneiras (aço para borracha), aumentando vida útil e aquisição de dois caminhões Volvo FH360 20 t, uma
balança integradora (Toledo) e uma balança rodoviária (Toledo).
Para segurança, no ano passado, foram R$ 200.000. Em manutenção da frota móvel, o montante foi de R$ 400.000 e para a planta de
processos foram R$ 1.000.000.

593

R$
Mil

Coitezeiro

Companhia de Ferro Ligas
da Bahia (Ferbasa)

Cromita

O investimento total previsto em 2014, para a mina de cromita
Coitezeiro, da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), foi de
R$ 593.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$
593.000, principalmente com a aquisição e reforma de equipamentos, meio ambiente, projetos estratégicos e pesquisa prospecção e
exploração mineral, assim como a compra de uma carreta de perfuração Wolf MW5000 e de espirais concentradoras WW6 - Roche
Mining e separador magnético suspenso tipo extrator de sucata.
Em segurança, a empresa programou investir R$ 703.000, em preservação ambiental o montante foi de R$ 2.676.000, para manutenção da frota móvel o aporte foi de R$ 2.540.000 e para manutenção
da planta de processos R$ 1.400.000.

450

R$
Mil

Pedreira
Barueri

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Granito)

Em 2014, a Pedreira Barueri, controlada pela Serveng Civilsan,
teve um orçamento total orçado em R$ 450.000, sendo R$ 220.000
destinados às operações já existentes e o restante para os novos
projetos. Com esses recursos, a empresa adquiriu uma peneira, um
queimador e duas transportadoras de correia.

400

R$
Mil

Pedreira
São Luís

Serveng Mineração

Pedra Britada
(Tonalito)

Em 2014, a Pedreira São Luís, pertencente à Serveng Mineração,
teve um investimento total orçado em R$ 400.000. O sistema de
peneiramento de Bica Grossa, o sistema de produção de areia industrial e o sistema de balanças integradoras foram as áreas que
mais receberam recursos. No ano passado, a empresa adquiriu uma
peneira, uma desaguadora e cinco balanças integradoras. Em exploração geológica, a pedreira investiu 50.000, em 2014.

377

R$
Mil

Leão São
Vicente Norte

Companhia Riograndense de Carvão
Mineração (CRM)
Mineral

A Companhia Riograndense de Mineração (CRM), em 2014, teve
previsão de investimentos para sua mina de carvão mineral Leão São Vicente
Norte de R$ 377.281. O valor para as operações existentes foi de R$ 373.563.
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Investimento em exploração geológica em 2014

A área de segurança teve orçamento no ano passado de R$ 35.000
e a preservação ambiental de R$ 150.000, além de aquisições no
valor total de R$ 400.000.

300

R$
Mil

Lagamar

Galvani Indústria Comércio
e Serviços

Fosfato

A Galvani Indústria Comércio e Serviços, em 2014, teve previsão
de investimentos para sua mina de fosfato Lagamar de R$ 600.000,
total destinado às operações existentes. Os principais projetos que
receberam recursos são: alteamento de barramento na cava C para
preenchimento de parte da cava com rejeito; revestimento moinho
de barras. A manutenção da planta de processos dispendeu em 2014
R$ 2.500.000.
Para 2015, o total previsto é de R$ 300.000, destinado às operações atuais.

291

R$
Mil

Roça Grande
Jaguar Mining

Ouro

Em 2014, a mina de ouro Roça Grande, pertencente à Jaguar Mining, teve investimento orçado em R$ 290.600 para aquisição de
equipamentos e sistemas. Somado a este valor, foram foram investidos R$ 227.364,30 na planta e R$ 1.323.452,22 em exploração
geológica. No ano passado, a empresa desembolsou também, R$
951.225,09 para a manutenção de sua frota móvel, como jumbos;
carregadeiras LHD; caminhões; retroescavadeiras e veículos leves.

162

R$
Mil

Santa Rita

Mirabela Mineração

Níquel

No ano passado, a mina Santa Rita, empresa da Mirabela Mineração, teve investimento total orçado em R$ 162.000.000. A maior parte destes recursos foi destinado para o alteamento da barragem de
rejeitos e processos operacionais de mina e planta. Em 2014, a empresa adquiriu o programa Deswik, sequenciador matemático para
planejamento de mina. Para 2015, a companhia planeja comprar o
Whittle, da CAE Datamine, que desenvolve a otimização da cava.

150

R$
Mil

Cachoeira

Companhia Brasileira de Lítio

Lítio

Em 2014, o investimento total previsto pela Companhia Brasileira
de Lítio, em sua mina de lítio Cachoeira, foi de R$ 150.000, principalmente para a manutenção da certificação da ISO 9001 – 29/07/2014
- Bureau Veritas. A empresa também programou a compra de uma
perfuratriz COP 1838-MET38/07 da Atlas Copco.
Para manutenção da frota móvel, o montante orçado foi de R$
900.000, contra R$1.200.000 em 2015. Já para manutenção da planta de processos, o previsto para 2014 chegou a R$ 500.000, contra
R$ 600.000 nesse ano.
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Agregados

Com expansão, produção de areia e brita da
pedreira Beira Rio irá atingir 600 mil t por ano

Pedreira do Triângulo Mineiro
investe R$ 41 milhões
em expansão
Aportes serão destinados ao aumento da capacidade produtiva da matriz
e a construção de novas unidades em Minas Gerais

V

isando a atender a demanda do setor
de construção civil em Minas Gerais,
a pedreira Beira Rio irá investir R$
41 milhões para aumentar a sua produção
de agregados (areia e brita) para 600 mil t
por ano. Em paralelo, a companhia que tem
matriz em Uberaba (MG), pretende construir
duas novas plantas nos municípios mineiros
de Araxá e Patrocínio – esta última cidade não
possui pedreira em operação, necessitando
comprar agregados de Uberlândia.
Parte dos recursos, que terão até 80% de
financiamento do BNDES, está sendo aplicada para a aquisição de equipamentos, como
caminhões, escavadeiras e carregadeiras –
hoje, aproximadamente 300 caminhões da
empresa circulam diariamente pelas estradas
do Triângulo Mineiro, transportando pedras,
britas e outros insumos para mais de 27 municípios da região.
“Estamos apostando no crescimento da
cidade e investindo pesado a fim de atender
Uberaba e região neste momento em que
chegam grandes investimentos como planta
de amônia (pertencente à Petrobras), con50 | Janeiro/Fevereiro 2015

domínios novos, loteamentos, shoppings”,
afirma Artur Braghetto Barillari, diretor-presidente da Pedreira Beira Rio.
Em dezembro, a Sotreq, parceira da pedreira
há mais de 25 anos e revendedora Caterpillar,
entregou uma escavadeira 323D2L e uma carregadeira de rodas 938K. Em janeiro, foram
entregues mais uma unidade de cada modelo
para as operações da matriz, em Uberaba.
De acordo com o diretor, com as novas máquinas, a empresa conseguiu aumentar a movimentação e extração de materiais e também
reduzir em 16% o consumo de combustível
e, consequentemente, o custo operacional. “A
redução é consequência da renovação e modernização da frota; uma série de máquinas
de nova geração, mais potentes e com menor
consumo de combustível, gerando economia
e redução do custo da nossa operação”, destaca Barillari.
Toda a frota da pedreira dispõe de manutenção preventiva, o que facilita o gerenciamento
de sua vida útil e a alta disponibilidade, por
meio de intervenções periódicas que visam a
evitar paradas não programadas. Além disso,

o monitoramento via satélite das máquinas
permite acesso remoto a informações relacionadas à localização, ao consumo de combustível e às falhas registradas em operação.

Setor espera retomada
das obras de infraestrutura

A produção de areia e brita, em 2014, foi
de aproximadamente 740 milhões t, ficando abaixo das 745 milhões t produzidas no
ano anterior, de acordo com levantamento da
Associação Nacional das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil
(Anepac).
Para Fernando Valverde, presidente da
Anepac, as paralisações para os jogos da
Copa do Mundo e a não realização de todos
os leilões de concessões para as obras de
infraestrutura impactaram na produção do
setor. “O aumento da taxa de juros reduz a
demanda por crédito e diminui a aquisição de
habitações. Em relação à infraestrutura pode-se apontar que não foram realizados leilões
de concessões no nível adequado em 2014
e também houve um menor número de dias

úteis trabalhados devido à Copa do Mundo”,
afirma Valverde.
Apesar da previsão de crescimento modesto para 2015, Valverde afirma que há projetos
importantes em São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e em Estados das regiões Norte
e Nordeste. Segundo ele, a capacidade produtiva instalada do setor de areia e brita, que
é de 870 milhões t por ano, ainda não está
totalmente ocupada. “Uma revisão de nossas
expectativas permite projetar um crescimento praticamente nulo no período 2014/2015.
Posteriormente, projetamos uma retomada
entre 3% a 4% ao ano, pelos próximos cinco anos. O consumo anual per capita deverá
se elevar os atuais 3,7 para 4,2 t agregados”,
ressalta o executivo.

Restrições preocupam
produtores

Com a previsão de votação do Marco Regulatório da Mineração este ano, as companhias
produtoras de areia e brita devem reafirmar as
suas propostas para a elaboração de uma
legistação que possa permitir o desenvolvimento das suas atividades em áreas urbanas,
www.revistaminerios.com.br

considerando todas as exigências legais em
relação à preservação do meio ambiente.
“O setor defende uma legislação equilibrada
para dar suporte ao aproveitamento econômico de bens minerais de baixo valor agregado,
no prevalecimento e incidência de carga tributária adequada às características do setor e
na estruturação de um poder ágil nas respostas às demandas para consolidação de direitos minerários”, afirma Fernando Valverde.
Antero Saraiva Junior, presidente do Sindicato das Indústrias de Extração de Areia do
Estado de São Paulo (Sindareia), afirma que
a preservação do Meio Ambiente deve ser
compatibilizada com a extração mineral, por
meio de técnicas adequadas de recuperação,
e fiscalização dos impactos ambientais.
“Já existem casos de Prefeituras que simplesmente proibiram a extração de areia
em seu território, mesmo possuindo jazidas abundantes e sendo municípios consumidores do produto para obras públicas
e privadas. Se tal tendência se alastrar – e
novos casos estão surgindo – poderemos
chegar à situação de desabastecimento do
produto nesses municípios, com as con-

sequências previsíveis”, ressalta Saraiva.
Na mesma linha, Tasso de Toledo Pinheiro,
presidente do Sindicato da Indústria de Mineração de Pedra Britada do Estado de São Paulo (Sindipedras), se diz preocupado com as
restrições impostas à mineração. “O setor de
agregados é fundamental para o crescimento
do País, pois é o insumo principal das grandes obras de infraestrutura. Precisamos de
uma regulamentação que proteja as reservas
de bens minerais para os próximos anos“,
afirmou Pinheiro - o Sindipedras completou
40 anos em dezembro do ano passado, sendo o mais antigo sindicato de produtores de
agregados para a construção do País.
No ano passado, diretores da Anepac e do
Sindipedras se reuniram com o relator do
marco regulatório da mineração, o deputado federal Leonardo Quintão (PMDB-MG),
para apresentar as considerações do setor
em relação à nova legislação, especialmente
aquelas que poderiam causar grande impacto como o prazo de lavra, delegação do poder
de outorga, alíquota da CFEM (Compensação
Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais) e o planejamento territorial.
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Mineradoras buscam maior
número de reformas
Ações planejadas prolongam a vida útil dos pneus e reduzem gastos com a aquisição de novos produtos

Medidas pontuais economizam
mais de R$ 1,2 milhão

A Samarco, maior produtora de pelotas de
minério de ferro do País, implementou um
projeto de redução de custos com pneus
que resultou em um ganho financeiro
anual de R$ 1.230.756. Com a identificação das principais causas das falhas desses componentes e respectivas soluções,
a mineradora conseguiu reduzir o número
de pneus que sofrem perda prematura com
sucateamento em 50,6%, superando a
meta proposta de 20,8%. Na empresa, os
gastos com pneus representam 18% dos
investimentos com materiais da empresa,
ficando à frente dos desembolsos com explosivos e ferramentas de perfuração.
De acordo com Heitor Lobo Coutinho,
engenheiro de Mineração da Samarco,
antes do projeto, as perdas prematuras de
pneus eram extremamente altas, cerca de
70%, quando comparado com os pneus

52 | Janeiro/Fevereiro 2015

Empresas realizam estudos
detalhados para identificar
as principais causas do
sucateamento dos pneus

Foto: Michelin

que eram reformados e rceberam reparos.
“Com este plano, obtivemos uma diminuição considerável nos custos da empresa
com pneus, além de reduzir o impacto com
menor consumo desses produtos e aumento da segurança na mina, evitando acidentes provocados por estouro de pneus”,
afirmou Lobo.
Por meio da metodologia Seis Sigma, a
empresa identificou que as principais causas de sucateamento dos pneus dos caminhões e carregadeiras eram a incidência de
cortes laterais e separação térmica da banda
de rodagem, respectivamente. A mineradora
usa pneus fora de estrada de primeira linha,

Jaguar adere ao uso de correntes nos pneus
Após a criação de uma força-tarefa para
aumentar a vida útil dos pneus das carregadeiras que trabalham no subsolo, a equipe
de manutenção da Jaguar Mining decidiu
pela colocação de correntes nos pneus, que
funciona como blindagem e reduz o seus
desgaste.
De acordo com Fernando Luis da Silva, supervisor de Manutenção da unidade Turmalina
da Jaguar, a ideia foi reduzir a deterioração da
borracha que fica na superfície, evitando a perda
da carcaça do pneu e permitindo que ele seja reformado até cinco vezes antes de ser descartado.
“Os testes que estão sendo realizados, como
Uso de correntes visam
a blindagem dos pneus de LHD´s com correnaumentar a vida útil dos pneus
tes (fornecidas pela Rud Correntes Industriais)
e aquisição de pneus com tecnologia de ponta,
buscam aumentar o desempenho dos pneus e reduzir os custos com maior vida útil”, afirma Silva.
De acordo com o supervisor, os resultados das implementações, realizadas em 2014, ainda não foram mensurados, mas a expectativa é de uma diminuição dos investimentos com
pneus, já que as correntes possuem vida útil de 4 mil horas e o custo de reforma de cada
pneu é de aproximadamente R$ 3 mil. “Anteriomente, a troca era realizada a cada 600 horas
de trabalho, com um valor de investimento de R$ 22.000 por pneu”, ressalta.
Anualmente, a empresa gasta em suas unidades em torno de R$ 4 milhões com a compra e
reforma desses pneus. O tempo de vida varia de acordo com cada aplicação. Nos caminhões
e LHD’s, a vida útil fica entre 750 a 2.000 horas, de acordo com o modelo do equipamento.
“Quando o pneu atinge 20% do residual da banda de rodagem são removidos para reforma
da carcaça. Estima-se a realização de até quatro reformas dos pneus antes do descarte final”,
completa Silva.
Para controle e gestão do uso dos pneus da sua frota, a companhia utiliza o software Engeman,
que permite acompanhar a profundidade entre sulcos e a pressão em libras dos pneus. Michelin,
Goodyear, Pirelli, Firestone e Bridgestone são algumas das marcas utilizadas pela mineradora.
Foto: Jaguar/Divulgação

Pneus

V

isando a reduzir custos e manter
a disponibilidade e produtividade
de suas máquinas, as mineradoras têm tomado medidas específicas para
ampliar a vida útil dos pneus e evitar o
desgaste prematuro. Nesse sentido, elas
realizam estudos detalhados para identificar as principais causas do sucateamento
desses itens e montar planos de ação, que
podem envolver medidas relativamente
simples como o nivelamento e alargamento das pistas, monitoramento da temperatura e pressão e instalação de protetores nas rodas das máquinas e veículos.
Em média, o custo com pneus na mineração representa cerca de 20% do gasto
operacional com os equipamentos de lavra
e transporte, totalizando um investimento
que supera a casa dos milhões de reais por
ano para uma frota pequena a média.
A Minérios & Minerales ouviu as mineradoras sobre as ações implementadas
para reduzir os gastos com pneus, bem
como as fornecedoras desses componentes e as empresas que prestam serviços de
conserto e reforma.

www.revistaminerios.com.br

Parceria com fornecedores

Foto: Vipal/Divulgação

A Sotreq, responsável pela fornecimento e serviços dos equipamentos da Samarco, faz quando possível a reforma dos pneus. Em média, os pneus dos caminhões e das carregadeiras rodam 13.000 e 9.000
horas, respectivamente. Posteriomente, os componentes podem receber uma nova banda de rodagem,
podendo rodar mais 2.000 horas. A empresa Tamura é a contratada da Sotreq para este trabalho
Outra fornecedora de bandas pré-moldadas para a reforma de pneus de mineração é a Vipal.
Recentemente, a empresa, com sede em Porto Alegre (RS), forneceu bandas de rodagem, da
linha VRT2, para os veículos da Minete, empresa capixaba que atua em extração de mármore.
A reforma, realizada pela empresa Vendap – reformadora da rede autorizada Vipal, proporcionou um aumento do rendimento e longevidade dos pneus.
A companhia disponibiliza a tecnologia camelback, borracha utilizada no processo de reforma
pelo método “a quente”, que se caracteriza pela facilidade de aplicação na hora da reforma. “O
CVBR (Camelback Vipal Baixa Rotação) foi desenvolvido com características para reposição da
banda de rodagem em pneus que são submetidos a trabalhos de alta severidade. É bastante resistente à flexão, a cortes e a lacerações”, afirma Eduardo Sacco, gerente de Marketing da Vipal.
Já a norte-americana Titan, que adquiriu, em 2011, a fábrica da Goodyear em São Paulo
(SP) e a marca Farm Tires, fornece para o setor mineral pneus radial OTR feito em carcaça
de nylon. Desenvolvidos pela matriz, os componentes aumentam a resistência do costado
e estabilidade, assim como reduzem o bojo lateral, a geração de calor e perdas por danos
materiais. No País, a empresa fabrica pneus radiais para equipar máquinas de médio/grande
porte, como a carregadeira da Caterpillar 972H.
“Através do levantamento das necessidades do cliente, definimos o melhor desenho do pneu a
ser aplicado, levando em consideração todos os aspectos técnicos envolvidos na operação. Entendemos que a aproximação com a mineradora é de extrema importância para o aprimoramento
da parceria e geração de resultados”, ressalta Vagner Fernandes, líder da área de OTR da Titan.

Tecnologia camelback foi
desenvolvida para reposição
da banda de rodagem em
pneus de alta severidade
Foto: Titan/Divulgação

fabricados pela Michelin e Bridgestone.
De acordo com o engenheiro, os problemas eram causados, sobretudo, pelas
condições inadequadas das pistas (desnivelamento, presença de rochas...), falta
de monitoramento da temperatura e pressão dos pneus, baixa visibilidade durante
a operação das máquinas, largura das
caçambas das carregadeiras menor que a
largura entre pneus, baixa utilização dos
patrols, condições inadequadas de estocagem de pneus, acúmulo de blocos na
piscina hopper de caminhões e largura
inadequada para limpeza de blocos nos
carregadores simples.
Ciente das principais causas, a equipe de
manunteção implementou medidas para
diminuir os desgastes dos pneus, como a
limpeza e retirada de blocos devido ao acúmulo na piscina do hopper de caminhões,
colocação de abas laterais para evitar corte
nos pneus das carregadeiras, melhoria das
condições de pista, retirando blocos, “borrachudos” e melhorando inclinação, melhor organização e estoque dos pneus no
pátio, aumento da utilização das motoniveladoras para melhorar e manter os acessos
em boas condições, colocação de monitor
de temperatura e sensor de pressão online nos pneus da frota de carregadeiras
993K para evitar superaquecimento, e
melhoria da visibilidade dos operadores
com troca por lâmpadas mais eficientes
nos equipamentos.
“Vale destacar a participação de todos
os funcionários da área de manutenção
neste projeto. Com o trabalho em equipe
e a fiscalização diária de todos, pudemos
identificar melhorias e implementá-las.
Também realizamos cursos, treinamento e
workshops, que serviram para difundir padrões e modelos estabelecidos em relação
à calibragem, condições das vias, segurança etc”, completou Lobo.
Para se ter uma ideia das mudanças implementadas, antes do trabalho de redução
de custo, a utilização das motoniveladoras, que fazem o nivelamento das vias,
era 30,78%. Após o projeto, esse índice
passou para 61,18%. Outra medida, considerada simples mas que impactou diretamente na melhoria da conservação dos
pneus, foi a troca das lâmpadas dos veículos por outra mais potente, do tipo xenon,
melhorando a visibilidade dos operadores.
“Atualmente, já adquirimos, dos nosso
fornecedores, caminhões equipados com
abas laterais em suas caçambas e com faróis de xenon”, revela o engenheiro.

Aspectos técnicos e
operacionais da mina são
considerados na hora de
escolher o tipo de pneu
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Softwares aprimoram operações
e ajudam a poupar recursos

Tecnologia da Informação

É

sábido que devido à dependência
do preço dos seus produtos pelo
mercado internacional e a crescente
competição no mercado interno, as mineradoras buscam, incessantemente, reduzir
os seus custos e aumentar a produtividade.
Apesar de verbas restritas, a maioria das
companhias do setor tem mantido os seus
investimentos para aquisição e renovação
das licenças de softwares.
Atualmente, as empresas utilizam desde
softwares específicos para as suas atividades, como os que auxiliam no planejamento
e escavação da mina (a céu aberto e subterrâneas); desmonte com explosivos; gestão e
uso da frota de máquinas, até os programas
mais abrangentes, comum em outros segmentos industriais, que envolvem controle
de produção, gestão de custos e pedidos,
controle das atividades de manutenção, entre outros. As mineradoras e os fornecedores
de tecnologia, ouvidos pela Minérios &
Minerales, não hesitam em afirmar que o
investimento em TI é essencial para o desenvolvimento e aumento da competitividade das
companhias.
“A tecnologia tem como essência trazer
agilidade, conectividade, acuracidade e segurança nas informações. As empresas precisam garantir a disponibilidade de sua linha
produtiva. Se um equipamento parar, sem
planejamento, todo o beneficiamento ficará
parado. Nesse sentido, agregar produtividade, aumentar segurança nos processos,
reduzir custos com manutenção, aumentar
vida útil dos equipamentos e executar gestão de frotas são alguns dos objetivos dos
softwares de gestão desenvolvidos para o
setor de mineração”, afirma Vladimir Michels, diretor do segmento de Manufatura e
Distribuição & Logística da Totvs.
Na mesma linha, Paulo César Carvalho,
diretor da Gestin e parceiro de negócios da
Delphi, afirma que as empresas de mineração seguem uma tendência de informatização
comum a todos os segmentos da economia.
“O grande desafio é decidir conscientemente
a melhor opção de software para cada empre54 | Janeiro/Fevereiro 2015

sa, de forma a integrar todos os controles,
garantir a segurança operacional e disponibilizar os resultados operacionais e estratégicos esperados”, afirma Carvalho.
O executivo destaca que, atualmente,
a tendência é oferecer todos os recursos
necessários ao setor em um software
original, não necessitando de customizações. “Quando o programa já oferece
todos os recursos necessários, de forma
nativa e já amplamente aplicados em
empresas deste segmento, as chances de
sucesso são muito maiores e não há investimento em customizações”, ressalta.
Em 2015, a Totvs, fornecedora de sistema
integrado de gestão (ERP - enterprise resource planning), trará a versão 12 das suas
soluções para o mercado, permitindo que o
usuário interaja com o sistema de maneira
mais natural, mais tático, por meio de workflows e painéis de consulta gerencial. No ano
passado, a empresa registrou um crescimento de 17,8% em seus resultados, alcançando R$ 263 milhões. Entre as empresas que
utilizam as ferramentas da companhia estão:
Mineração Rio do Norte, Caraíba, Votorantim
e AngloGold Ashanti, entre outras.
Também com forte atuação no setor de mineração, a novidade da Delphi para 2015 é
solução para o gerenciamento da operação
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Em um setor que busca constantemente a redução de custos e o aumento da eficiência de suas operações, os softwares auxiliam na otimização das atividades de lavra, planta e gerenciais das mineradoras

Com precisão matemática e desenhos em
3D, software Whittle permite que o usuário
tenha um layout detalhado da mina

de equipamentos móveis. Tablets comuns,
como os modelos para uso pessoal, são
instalados em caminhões, carregadeiras,
escavadeiras e outros veículos e passam
a registrar de forma automática toda a sua
movimentação.
“O operador pode receber seu cronograma
de atividades, registrar eventos de parada,
iniciar e terminar turnos e apontar outros dados específicos. Toda a operação é gerida a
partir de uma console central, que apresenta
constantemente os equipamentos no mapa
e permite a atuação imediata do gestor de
produção”, explica Paulo Carvalho.

Setor mineral aparece em ranking de TI
De acordo com o estudo “100 + Inovadores”, realizado pela IT Mídia e com metodologia
da PwC Brasil, empresas do setor de mineração estão entre as mais inovadoras no uso de
Tecnologia da Informação (TI). No trabalho, que considera a aplicabilidade da tecnologia na
inovação empresarial, a Vale ficou em 110 lugar e a Alcoa Alumínio em 150. Já a Mineração
Taboca conquistou a 55a posição. Outras empresas do setor, como a Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN), o Grupo Aço Cearense, a Novelis do Brasil, a AngloGold Ashanti e a Votorantim Cimentos também apareceram no ranking dos 100+ Inovadores.
Durante o processo de classificação, as empresas são submetidas a um questionário específico, dirigido ao principal executivo de TI. Estratégias e processos de inovação e transformação digital, além de apresentação de um case de sucesso são quesitos considerados
importantes pela pesquisa.
Após a fase de levantamento das informações, os cases são analisados pelo comitê julgador, formado por especialistas do mercado. Posteriormente, os resultados são avaliados para
a elaboração do ranking com as 100 empresas mais inovadoras na utilização de TI.

Mirabela investe
em softwares de
planejamento de mina

De acordo com o informado na pesquisa
exclusiva 200 Maiores Minas Brasileiras
- 2014, com o objetivo de manter a sua eficiência produtiva na mina de Santa Rita, em
Itagibá (BA), a Mirabela pretende adquirir,
em 2015, o software de otimização de cava
Whittle, desenvolvido pela Geovia (empresa
controlada pela canadense Dassault Systèmes). No ano passado, a mineradora adquiriu o programa Deswik, voltado para o planejamento e sequenciamento de lavra. Além
disso, desde 2013, a empresa faz uso das
ferramentas JK Simblast e Vod, que auxiliam
nas etapas de desmonte de rochas.
O Deswik, por exemplo, provê um ganho tecnológico e de produtividade em
sua utilização, sendo uma ferramenta integrada, que atua em todos os horizontes
de planejamento (curto, médio e longo
prazo), fazendo interface direta com a
operação de mina.

O programa Deswik permite diminuir o
risco financeiro, poupa tempo e mão de
obra, e facilita a avaliação das abordagens
alternativas de lavra, oferecendo uma vasta gama de análises.
Já o Whittle provê múltiplos mecanismos de otimização sequenciais, podendo gerir e otimizar recursos das áreas de
lavra, como empilhamento de minério e
estéril. Com precisão matemática e desenhos em 3D, o programa permite também
que o usuário tenha um layout detalhado
da mina, fornecendo dados em busca de
maior viabilidade econômica.

Programas auxiliam no
alinhamento da produção
da MRN

Maior produtora de bauxita do País,
com produção anual da ordem de 18 milhoes t, a Mineração Rio do Norte (MRN)
faz uso de diversos programas computacionais em sua unidade de Porto Trombetas, no Pará. Softwares específicos de

mineração, como Nautilus, sistema que
analisa a qualidade do minério, o Datamine, que provê o planejamento da mina e
o Smartmine, sistema de gestão de mina,
já estão consolidados às operações da
mineradora.
Além dessas ferramentas, a empresa
utiliza também, programas de gestão empresarial, como o EPR da Totvs. Para isso,
em 2014, ano que a companhia completou 35 anos, foram investidos R$ 1,5 milhão na área de TI, R$ 2 milhões a mais
do que no ano anterior. Para este ano, os
aportes devem se manter na casa do R$
1,5 milhão.
Para gerir sua frota de caminhões, composta por 76 veículos, sendo 52 de 40 t
(fabricados pela Scania) e 24 de 41 t (fabricados pela Volvo), a companhia utiliza
o SmartMine, que auxilia no despacho
de caminhões. Com isso, a companhia
otimiza o uso dos seus caminhões, influenciando nos níveis e agilidade da produção. Para este ano, a empresa planeja
adquirir mais 35 caminhões 8x4.

Softwares utilizados pela Mirabela
Programa

Função

Desenvolvedor

Datasul EMS

Software de gestão empresarial, com foco na otimização dos processos administrativos e
produtivos da empresa e centralização das informações.

Totvs

RM Sistemas

Software de gestão, permite a realização das atividades referentes ao gerenciamento de recursos
humanos, folha de pagamento e medicina e segurança do trabalho.

Totvs

Ocomon

Software de atendimento a solicitações, usado internamente para apoio nas necessidades
registradas à equipe de TI.

Software livre

Software de gerenciamento automático dos backups. Utilizado em toda área produtiva e crítica
TSM (Tivoli Storage Manager) da empresa, ele centraliza o gerenciamento de armazenamento assegurando a movimentação e
retenção eficiente dos dados.

IBM

SIEM

Software de manutenção preventiva estruturado para atender os diversos planos de manutenção
da empresa.

SolarWinds

Modular Mining

Software utilizado no gerenciamento de frota, otimização das operações de lavra, controle de
teores e movimentação de material.

Modular Mining Systems

Gemcom

Software utilizado para análise geoestatística e modelo geológico de longo e médio prazo.

Geovia

Surpac

Software utilizado como ferramenta de análise geoestatística e modelo geológico de curto prazo.

Geovia

MineSight

Software utilizado como ferramenta para planejamento e otimização de sequenciamento de lavra e
estimativas de produção.

MineSight

TalPac

Utilizado para avaliar os sistemas de transporte em frota da indústria de mineração.

RungePincockMinarco

Topograph

Software utilizado para análise e captura de dados topográfico s

Bentley Systems

ISatis

Software para estudos estatísticos e geoestatísticos (análise exploratória de dados, estimativa de
teores e validações).

Geovariances

MiniTab

Software estatístico para apoio em decisões.

Minitab

Arcgis

Possibilita a criação de bibliotecas de controle de mapas geográficos com mapeamento de teor.

Esri

acqQuire

Software para gerenciamento de banco de dados geológico e controle de qualidade de análises químicas

acQuire Technology Solutions

Fonte: Pesquisa 200 Maiores Minas Brasileiras - 2014

www.revistaminerios.com.br
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O empenho para formar
quadros e reter talentos

om as especificidades das atividades de mineração somada à escassez de profissionais no mercado, as
companhias investem na formação e treinamento de mão de obra especializada. Apesar
da diminuição do ritmo de contratações, as
mineradoras têm mantido os programas de
contratação e de capacitação de profissionais,
como engenheiros, geólogos, químicos, geofísicos e técnicos.
Para isso, as empresas se valem de programas de trainee e qualificação, além de fecharem parceiras com universidades, institutos e
consultorias.

de seleção e também o custo com consultorias. Para vagas técnicas, que atualmente
também são consideradas críticas, há o apoio
das instituições de ensino, além de programas de estágio. “Em relação aos treinamentos, também atuamos com focos distintos,
a qualificação da mão de obra técnica e o
desenvolvimento do Grupo Profissional (Posições estratégicas)”, completa o executivo.

Capacitação é a ordem na Sama

Umas das melhores empresas para se trabalhar na área de mineração, de acordo com
diversos rankings, a Sama, com unidade
produtiva em Minaçu (GO), investe constantemente para a manutenção de seus colaboradores, oferecendo programas específicos,
como cursos de capacitação profissional e
segurança, assim como benefícios de assistência médica e odontológica completa, pagamento de faculdade, subsídio de farmácia,
cestas básicas, aulas esportivas etc
Moacyr de Melo Júnior, gerente de Recursos Humanos da SAMA, afirma que,
atualmente, a atração e a retenção de mão
de obra qualificada é um desafio presente na
realidade das empresas de diversos segmentos. “Cada profissional tem a oportunidade
de aprimorar-se, seja através do incentivo
à educação formal ou por meio do acesso
a diversos cursos de capacitação técnica e
comportamental oferecidos pela companhia
em seus programas ao longo do ano. Com
essas práticas, temos conseguido suprir as
nossas demandas profissionais, apesar da

Anualmente, a Kinross, umas das principais produtoras de ouro do País, desenvolve
os seus programas de trainee Brasil e global, conhecidos na empresa como Generation Gold. Além disso, para contratação e
treinamento dos funcionários, a companhia
possui parcerias com diversas empresas,
consultorias e instituições, como Senai,
Fundação Vanzolini, Sotreq, J.Mendo, Cuno
Consultoria, entre outras.
“Os programas de trainee são de grande
importância para o desenvolvimento da companhia, há uma troca mútua entre a empresa que investe no desenvolvimento de seus
trainees e dos profissionais que ganham
conhecimento e experiência que serão futuramente, agregados à empresa”, afirma Marcos
Cangussú, diretor de Recursos Humanos da
Kinross.
Em média, o trainee contratado faz quatro
rotações pelos sites da Kinross no mundo.
“Isso permite que ele tenha uma experiência
única em relação a conhecimento técnico,
forma de trabalhar, além de toda a exposição
cultural. Atualmente temos seis profissionais
atuando em diferentes locais onde a Kinross
tem operações”, explica Cangussú.
Um dos programas de destaque da empresa
é o Plano de Sucessão e Carreira. Com ele, a
mineradora identifica as principais demandas
de recrutamento, treinamento e retenção da
sua mão de obra especializada do ano corrente. Para vagas de alta gestão, a mineradora
faz um recrutamento estratégico, com o mapeamento antecipado dos profissionais no
mercado para diminuir o tempo do processo
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Projeto de trainees traz redução
de R$ 4 milhões à planta

Um projeto de jovens engenheiros da unidade Miraí da Votorantim Metais, localizada
na Zona da Mata de Minas Gerais, gerou
para a companhia uma economia de R$ 4,12
milhões no período de seis meses. Os engenheiros de minas, Fernando César Fernandes
e Carlos Eduardo Vieira, desenvolveram,
quando atuavam como trainees, três projetos
Mineradoras investem para
a manutenção e treinamento
de seus colaboradores

Foto: Sama/Divulgação

Recursos Humanos

Kinross investe na nova geração

concorrência e da escassez de mão de obra
qualificada”, afirma Melo.
Para a contratação de profissionais, a mineradora possui o Programa Jovens Engenheiros, que acontece de acordo com a demanda da empresa e é conduzido por meio das
etapas de triagem curricular, provas técnicas,
provas práticas, testes psicológicos e dinâmicas de grupo.
“O Programa Jovens Engenheiros visa atrair
para nossas oportunidades os profissionais
recém-formados em engenharia. A partir da
contratação, ele desenvolve sua carreira com
o apoio da companhia, que incentiva constantemente o aprimoramento de suas habilidades técnicas e comportamentais”, ressalta
o gerente.
Para o recrutamento e seleção do pessoal técnico, a empresa recebe, em alguns
casos, o apoio do Senai, que mantém uma
unidade denominada Senai-Sama, localizada em Minaçu. O centro oferece diversos cursos para a formação de mão de
obra técnica demandada pela mineradora.

complementares com o objetivo de melhorar
o aproveitamento dos recursos minerais e aumentar a recuperação em massa e a utilização
da planta de beneficiamento de bauxita.
Além do ganho econômico, as melhorias,
implementadas no segundo semestre de
2013 e impactadas no ano passado, contribuíram para melhorar a segurança dos empregados, bem como para reduzir a geração
de resíduos sólidos e aumentar a vida útil da
barragem.
Os engenheiros observaram que a usina
de beneficiamento estava apresentando uma
utilização (percentual de horas efetivamente trabalhadas) relativamente baixa, apenas
de 67,45% da sua capacidade. Entre as
principais causas levantadas, estava a não
fragmentação de rochas com alta resistência
mecânica pelo britador secundário, o que levava à paralização da britagem, um desgaste
excessivo dos mordentes e até, o entupimento do equipamento.
“Quando ocorria o entupimento perdíamos
três horas de produção da usina. Para que o
impacto na utilização fosse menor, um operador monitorava a correia transportadora
e, a cada visualização de rocha, a britagem
primária era paralisada e bloqueada para a
retirada do material, reduzindo assim o risco
de entupimento”, explica Fernando.
Já um menor percentual de rocha, com granulometria inferior, era fragmentado pelo britador e seguia o fluxo para o scrubber (equipamento com a função de desagregar a argila
do minério), onde ficava retido. Com isso,
esse material no interior do equipamento
passava a atuar como “corpo moedor”, pois
ao entrar em contato com a bauxita, reduzia a
granulometria do minério, acarretando geração de finos no processo.
“Essas pequenas frações de minério, chamadas de finos, não eram aproveitadas na
fase de peneiramento e acabavam indo direto
para a barragem de rejeitos”, ressalta Vieira.
Para solucionar esses gargalos na unidade,
os engenheiros desenvolveram três projetos,
sendo um para eliminar as interrupções decorrentes do minério retido no britador primário,
e outro para sanar a produção de finos no
scrubber, e, ainda, alterar a configuração das
aberturas das telas nas peneiras para o melhor
aproveitamento da bauxita processada.
A partir de uma alteração na câmara de britagem - que se resume em um aumento da
largura, comprimento, espessura e quantidade dos mordentes, tornando-os mais robustos - as rochas de origem gnáissica passaram
a ser fragmentadas, eliminando a interrupção
do circuito e elevando o nível de utilização do
www.revistaminerios.com.br

processo, de 67,5% para 89,1%, entre agosto e novembro de 2013.
“Isso significou um aumento de produção
e da eficiência operacional e, consequentemente, um custo evitado de R$ 3,56 milhões.
Além de não ser mais
necessária a presença de um funcionário
para monitorar o equipamento”, ressalta o
engenheiro.
Com a instalação de um sistema descarregador no scrubber, elevou-se o nível de
polpa no interior do equipamento e reduziuse o tempo de residência do minério, o que,
consequentemente, contribuiu para diminuir
o efeito de moagem e consequente geração
de finos. Com isso, houve um aumento da
recuperação mássica na planta, que resultou
em um custo evitado de R$ 0,56 milhões, entre agosto e dezembro de 2013. Segundo os
engenheiros, não houve um decréscimo na
qualidade química do minério decorrente do
aproveitamento das frações finas.
Já a alteração da abertura das malhas de
peneiramento, a partir de análises granulométricas do rejeito, aliada à redução entre a
diferença do tamanho da abertura das telas
do peneiramento primário com relação ao
peneiramento secundário, também permitiu
aumentar a recuperação mássica da planta de

beneficiamento na unidade. Houve também
a alocação de uma barreira que forma um
ângulo de 90º com o fluxo (chamada retromax), para aumentar o tempo de residência
do minério nas peneiras e, por consequência,
melhorar a eficiência de peneiramento.
Os projetos também garantiram benefícios
ambientais, como a redução na geração de
resíduos sólidos, aumento da vida útil da
barragem e melhor aproveitamento do minério. “Em tempos em que o foco está no
aumento da competitividade, torna-se cada
vez mais importante a implantação de ideias
inovadoras que alavanquem os resultados da
empresa. Estamos muito orgulhosos em poder contar com profissionais em nosso time
que, mesmo ainda jovens na carreira, já são
dedicados”, afirma o gerente de Operações
das Unidades da Votorantim Metais na Zona
da Mata, Christian Andrade.
Anualmente, o Grupo Votorantim abre vagas para o seu Programa de Trainee, com
diversas posições para as empresas Votorantim Cimentos, Votorantim Metais, Votorantim
Siderurgia e Votorantim Energia. Os trainees
contratados passam por cursos, treinamentos, visitas técnicas às unidades de negócio
do grupo, além de participar de projetos interdisciplinares.

Anglo American empregará
cerca de 1.220 novos profissionais
Anglo American anunciou a contratação de 1.220 profissionais, 220 empregados próprios
e 1.000 terceirizados, para atuarem no Sistema Minas-Rio, empreendimento pertencente à
unidade de Negócio Minério de Ferro e que entrou em operação no final do ano passado.
Para contratação e qualificação dos profissionais, a companhia dispõe do Programa de Capacitação de Mão de Obra Local, que desde 2011 vem sendo realizado em parceria com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (Senai-MG), no município de
Conceição do Mato Dentro (MG), onde fica a mina de extração de minério de ferro.
“Continuaremos a priorizar mão de obra local nessas contratações e agora o foco é realizar
o ramp-up de forma segura. Com isso, nosso objetivo nesse momento é absorver e reter uma
mão de obra qualificada, com formação mais ampla. Contrataremos profissionais das áreas
de automação, manutenção, mecânica, operação de usina de beneficiamento, mina, e principalmente, operadores de equipamentos de grande porte”, afirma Claudiana Silva, gerente de
Recursos Humanos e Administrativo da diretoria de Operação do Sistema Minas-Rio.
Desde 2012, foram ofertadas como parte do programa, 597 vagas para as comunidades
locais de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom Joaquim, Serro, Morro do
Pilar e Congonhas do Norte. Dos 439 graduados nos quatro primeiros ciclos de capacitação
profissional, 313 foram contratados, o que equivale a uma taxa de 71%.
Os 133 alunos dos quinto e sexto ciclos de capacitação concluirão a maior parte dos cursos no
primeiro semestre de 2015. Desse total, a empresa pretende contratar cerca de 60. “Continuaremos com o Programa de Capacitação de Mão de Obra Local em 2015, e, com isso, manteremos
a nossa prioridade de contratar trabalhadores das comunidades anfitriãs”, assegura Claudiana.   
A unidade de minério de ferro da empresa contratará também em 2015 mais 156 profissionais das áreas de manutenção, mecânica, gestão de projetos, financeira e suprimentos,
entre outras. O empreendimento, localizado nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro,
encontra-se na fase de ramp-up até atingir a capacidade máxima de produção de 26,5 milhões t de minério de ferro em 2016.
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Chapa bimetálica
para revestir alimentador
dura 10 vezes mais
Em termos de custos, há uma queda de 84,4%

Revestimento
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lorizar e divulgar o trabalho e os
produtos da empresa. “Hoje isto
é muito importante, pois as informações chegarão as empresas não
só pelos nossos colaboradores,
mas também pela revista que tem
um público alvo muito interessante
dentro do nosso mercado de atuação”, explicou.
Para os testes, as chapas foram
aplicadas como revestimento no
alimentador vibratório AV06 com
Revestimento aplicado em alimentador
produção atual de 650 t/h, para vibratório na mina Brucutu, da Vale
avaliação do desempenho comparado às chapas soldadas usadas até
am em operação. Diante da performance
então (CDP4666 1007). Após a definição
apresentada, consideramos as chapas
do processo para teste entre o fornecedor
testadas aprovadas.
Martin, e a Vale, para elaborar um modeOs resultados dos testes mostraram aulo/protótipo, foram estabelecidos os indimento da vida útil acima de dez vezes na
cadores a serem considerados, seguindocomparação com a solução anterior (chapa
-se todo o fluxo do sistema SAT/RET. O
soldada CDP4666 1007); melhor escoamaterial chegou à mina Brucutu em 15 de
mento do material devido à qualidade sudezembro de 2011 e foi instalado no dia
perior da superfície revestida; redução de
10 de fevereiro de 2012, com acompaparadas e custos de manutenção; e diminhamento do fornecedor, AV132A-0306.
nuição de intervenções em espaço confiElas foram montadas no AV06, junto com
nado, reduzindo riscos ao trabalhador.
as outras existentes no mercado, a fim de
A Martin Engineering é uma das líderes
se comparar o nível de desgaste e a vida
mundiais no fornecimento de sistemas
útil dos materiais.
para tornar o manuseio de materiais a
No dia 10 de maio de 2012, foi realizagranel mais limpo, seguro e produtivo.
da uma inspeção visual durante a parada
Fundada em 1944, em Neponset, no estaprogramada da planta, feita a limpeza no
do de Illinois, no Estados Unidos, hoje a
chute e relatório fotográfico, com o obMartin Engineering tem uma rede de subjetivo de avaliar o nível de desgaste das
sidiárias, licenciadas e representantes ao
chapas. Foi verificado que estas apresenredor do mundo, nas quais emprega 900
tavam desgastes mínimos em comparaprofissionais. Suas unidades de negócios
ção aos demais equipamentos. O teste foi
e escritórios comerciais estão localizados
finalizado no dia 6 de dezembro de 2012
no México, Brasil, Peru, China, França,
após 10 meses de acompanhamento, e
Alemanha, Itália, Reino Unido, África do
constatou-se que as chapas atingiram a
Sul, Turquia, Indonésia e Índia, com liexpectativa de vida útil proposta na SAT.
cenciadas no Canadá, Austrália, Japão,
Foram instaladas há 300 dias e continuChile e Colômbia.
Foto: Martin/Vale

U

ma chapa de aço bimetálica para
revestimento de alimentadores vibratórios que tem vida útil 10,57
vezes maior que as chapas comuns, fabricadas por eletro deposição, foi fornecida
pela Martin Engineering à mineradora Vale.
Estas chapas estão sendo utilizadas na Mina
Brucutu, localizada no município de São
Gonçalo do Rio Abaixo. O produto colocou
a empresa fornecedora entre as vencedoras
do 1º Prêmio Uptime na Mineração, da Revista Minérios & Minerales. Chamadas de
Arcoplate AP 1600 0908, as chapas de desgaste em aço estrutural, revestidas com 8
mm de liga Fe-C-Cr-Mn-Si, (ferro, carbono,
cromo, manganês e silício), apresentam dureza na faixa de 58-62HRc, e estão em uso
há mais de 950 dias.
Em termos de custos, em termo percentuais, houve uma redução de 84,4% do
valor gasto pelo Vale na aplicação das
chapas fornecidas pela Martin Engineering. Para essa comparação de preço
foram considerados o preço das chapas
soldadas similares da concorrência + a
mão de obra associada as trocas necessárias neste mesmo período. Observando
que os valores das chapas soldadas foram conseguidos watravés de pesquisa
de mercado, sem referência a nenhum
fornecedor especificamente.
De acordo o engenheiro de aplicação
da empresa, Andrey Leonardo Ribeiro de
Miranda, a Martin Engineering se sentiu
muito honrada como o Prêmio Uptime
na Mineração. “Este prêmio é de grande
importância, uma vez que partiu de uma
revista conceituada, séria e de grande
penetração em nosso público alvo. Ele
veio para mostrar que estamos no caminho certo”, diz.
Para Miranda, o prêmio ajuda a va-
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