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Neodímio é aplicado nos magnetos dos
motores dos carros elétricos

Metais raros são utilizados em
tecnologias de energia solar

Fabricantes de aeronaves têm investido
na aplicação de novos materiais
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Foto: Toyota

Chapas de aço com nióbio aumentam
durabilidade das caçambas dos caminhões

Foto: Web

O

uso de aço microligado com nióbio em caçambas de caminhão,
para resistir à abrasão do minério sendo carregado para transporte
à planta de tratamento, é um exemplo de como expandir o uso do
metal numa aplicação cotidiana nas minas - e naturalmente agregar valor a
esse tipo de aço. Esse tem sido o ciclo dos metais, cujo alto valor, enquanto “raro”, tende a cair quando sua produção e uso se difundem.
O alumínio já foi mais caro do que ouro, tanto que o imperador da França,
Napoleão III, reservava seus talheres de alumínio para os seus convidados
mais prestigiados. Essa aura se perdeu em fins dos anos 1880, quando
Charles Hall e Paul Heroult descobriram a eletrolise do óxido ao invés de
usar redutores químicos. E o alumínio se tornou tão banal quanto o aço na
medida em que sua produção se multiplicou mundo afora.
Uma empresa britânica anunciou o desenvolvimento de um processo para
baratear a produção de tântalo, com potencial para ser aplicado a outros
metais exóticos como titânio, neodímio e vanádio. Tântalo é empregado
nos capacitores eletrônicos mais eficientes, mas devido ao seu custo, seu
uso é mais comum nos celulares. Neodímio é aplicado nos magnetos dos
motores dos carros elétricos - e ao lado do lítio empregado nas baterias,
são responsáveis pelo alto preço desses veículos, que precisa ser reduzido
drasticamente para se popularizarem.
O aço se torna mais resistente se tiver vanádio e tungstênio, o que eleva
seu preço ao usuário. O titânio é o material ideal para peças de avião, naves
espaciais, carros de F-1 e implantes cirúrgicos, mas custa dezenas de vezes mais do que o aço mais refinado. Ao contrário do processo concebido
por Hall e Heroult, que demanda uso intensivo de energia, o novo processo
britânico consegue realizar a eletrolise nos óxidos em pó diretamente, sem
recorrer à fusão desses materiais.
Essa breve história ilustra a conhecida proposta de agregar valor aos
elementos minerais considerados básicos, o que, naturalmente, requer
pesquisas para desenvolver tecnologias. Essa ambiciosa idéia poderia ser
encampada pela indústria mineral brasileira, em parcerias com universidades, instituições e empresas industriais (consumidoras de novos materiais), inspirando-se em exemplos como a Embrapa e Embraer. É claro que
se trata de projeto de longo prazo. Mas a economia brasileira não deve se
contentar em produzir automóveis, eletrônicos de massa e matérias primas vendidas como commodities nas próximas décadas, até porque as
tecnologias disruptivas do futuro podem tornar esses produtos obsoletos.
Por exemplo, o fim do telefone fixo é uma questão de tempo. A mineração
brasileira precisa pensar no seu futuro.

Foto: Magrão Scalco

Novas ligas
agregam mais valor

ÁGUA & MINERAÇÃO

D

Coluna do Mendo

José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

esnecessário salientar que este tema é atualíssimo. Por exemplo, estudo da UNESCO intitulado Água para um Mundo Sustentável, lançado em Nova Délhi, na Índia, no dia 20 de
março de 2015, aponta medidas para que a comunidade internacional elabore um novo
programa de desenvolvimento e nos alerta que “a população mundial deverá enfrentar um déficit de
40% no abastecimento de água até 2030, caso não tome medidas drásticas para melhorar a gestão
deste recurso natural”.
Neste contexto, com o título “Água & Mineração”, o Ceamin - Centro de Estudos Avançados em
Mineração, do qual sou presidente e que é sediado na J.Mendo Consultoria, promoveu, recentemente, seminário técnico, em que foram apresentados e discutidos temas pertinentes a esta magna
questão da Indústria de Produção Mineral brasileira. O seminário abordou os temas “Água e Economia, Hoje e Amanhã”, “Conformidade Legal em Recursos Hídricos”, “Disponibilidade Hídrica
- Cenário Atual”, “Monitoramento de Estiagem na Região Sudeste do Brasil”, “Água & Mineração
- Visão Geral”, “Filtros desaguadores para Rejeitos e Concentrados”, “Controle e Otimização da
Utilização de Água nos Processos Minerais”, “Governança da Água na Votorantim Metais” e “O Uso
de Aquíferos Subterrâneos na Mineração”.
Os objetivos deste Evento foram assim explicitados pelo Ceamin: Proporcionar à Indústria de Produção Mineral, por meio do conhecimento da real dimensão da atual crise hídrica e das melhores
práticas de gestão, formas eficientes e organizadas para que a Mineração possa absorver os efeitos
de um potencial desastre provocado pela escassez hídrica, atual e futura, e se recuperar dos mesmos; Apresentar os elementos básicos para a Indústria de Produção Mineral melhor desenvolver
suas capacidades com vistas ao enfrentamento do desafio “Água & Mineração” e, assim, adaptar-se,
ainda mais, e evoluir positivamente frente à nova realidade desta questão e propiciar aos participantes um intercâmbio de conhecimentos e experiências.
Vale aqui destacar que em 2006 o Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram e a Agência Nacional
de Águas - ANA editaram e divulgaram o importante e fundamental livro “A Gestão de Recursos
Hídricos e a Mineração”, cuja leitura recomendo. Consta um capítulo de minha autoria intitulado
“O Ibram e a Gestão Integrada entre a Mineração e os Recursos Hídricos”, no qual, já àquela época
(2006), destacava: “A emergência da preocupação mundial pela água é, sem sombra de dúvida, uma
das mais importantes e interessantes atitudes recentes da humanidade”, enquanto enfatizava que
“esse bem mineral - não devemos nunca esquecer este fato - vital, com o crescimento exponencial
da população mundial (...) tem se tornado, inclusive no Brasil, objeto de preocupações, que, para
serem afastadas, demandam de todos nós adequada gestão”.
No plano internacional, o ICMM - International Council of Mining and Metals, publicou e está
divulgando seu texto “A Practical guide to catchment - based water management for the mining and
metals industry”.
Como se vê, o desafio é imenso e universal, mas a Mineração - com sua sólida e respeitada
tradição no manejo deste bem mineral essencial que é a água, não só no plano nacional, como,
também, no internacional -, certamente terá sempre presente a visão do Professor Rafael Fernández
Rúbio, uma das maiores autoridades mundiais no assunto, que, no livro Ibram - ANA acima citado,
destacou que “o sucesso de uma operação em Mineração depende, em grande parte, da resolução
adequada de suas interações com a água. Não agir assim é uma atitude suicida”. Ou seja, Água e
Mineração são irmãs siamesas e, como tal, deverão ser, sempre, geridas e cuidadas.
*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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CSN anuncia investimento de R$ 1,3 bi em 2015

Foto: CSN

CSN investiu R$ 2,2 bilhões em
2014, dos quais R$ 699 milhões
foram para a mineração

ajustada de 27% foi 1 p.p. inferior àquela
registrada em 2013.

Recorde na venda de ferro
e cimento

O volume de minério de ferro vendido
em 2014 atingiu 29 milhões t, 13% superior ao volume comercializado em 2013.
Deste total, 19,8 milhões t são originários
da mina de Casa de Pedra e 9,1 milhões t
comercializadas pela Namisa. Segundo a
CSN, praticamente todo o minério vendido no ano foi exportado.
No mesmo período, o volume de cimento comercializado de 2,2 milhões t superou em 7% ao comercializado em 2013,
gerando uma receita líquida de R$ 440
milhões. O EBITDA ajustado de R$116
milhões e a margem EBITDA ajustada de
26% também são recordes.

Queda no mercado
transoceânico

De acordo com a CSN, o mercado
transoceânico de minério de ferro foi
impactado por uma expressiva queda de preços de 47%, com o índice
Platts passando de US$134,50/dmt,
no início do ano, para US$71,75/dmt
ao final de dezembro. Ainda assim, o
segmento de minério de ferro cresceu
11% em 2014, alcançando o nível recorde de 1,29 bilhão t.
Deste total, a China importou 897 milhões t, o que equivale a praticamente
70% do volume comercializado, superando em 13% o registrado em 2013.
Segundo maior exportador de ferro no
mundo, o Brasil exportou 344 milhões
t do minério em 2014, cerca de 4% a
mais do que em 2013.

Largo aplica recursos na Bahia

A

Largo Resources acaba de fechar o empréstimo-ponte previamente anunciado no valor de C$ 12 milhões, não renováveis, com o intuito de realizar investimentos na mineradora de vanádio Menchen Maracás, localizada
no Estado da Bahia. De acordo com a empresa, uma transferência no valor de C$
3 milhões já foi completada no dia 13 de março. Os fundos emprestados estão
sendo geridos pela Arias Resource Capital Management LP (ARC). Com taxa de
juros de 20% ao ano, os recursos serão utilizados exclusivamente para financiar
os custos de desenvolvimento da mineradora. O empréstimo-ponte foi avaliado
e aprovado pelo Conselho de Administração da ARC, no entanto, permanece
sujeito à aceitação final da TSX Venture Exchange. A construção da mina Menchen Maracás começou em junho de 2012, com a parte mecânica completa e
funcionamento programados para o primeiro trimestre de 2015.
10 | Março 2015
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Investimentos

A

Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) anunciou que irá realizar um
investimento total de R$ 1,3 bilhão
em 2015. Deste montante, R$ 710 milhões
serão destinados para a área de mineração,
cujas reservas elevaram de 1,63 bilhão t, em
2007, para 3,02 bilhões t em 2014. Segundo Daniel dos Santos, diretor de Mineração
da CSN, a companhia pretende exportar em
torno de 28 milhões t de minério de ferro
este ano pelo terminal em Itaguaí (RJ).
De acordo com o balanço divulgado, a
companhia apresentou lucro líquido de
R$ 67 milhões no quarto trimestre de
2014, um aumento de R$ 317 milhões
em relação aos três meses anteriores. Por
outro lado, a CSN obteve um prejuízo líquido consolidado de R$ 112 milhões ao
longo do ano passado.
Os investimentos realizados pela empresa em 2014 totalizaram R$ 2.236 bilhões.
Para o setor de mineração, foi designado
o montante de R$ 699 milhões. No 4T14,
foram investidos R$ 708 milhões, dos
quais R$ 177 milhões foram destinados
ao mesmo segmento. O lucro bruto no ano
totalizou R$ 4.534 milhões, 7% inferior ao
verificado em 2013, principalmente pelo
menor resultado do setor de mineração. No
4T14, o lucro bruto de R$921 milhões foi
5% inferior ao registrado no 3T14.
O EBITDA ajustado de 2014 atingiu R$
4.729 milhões, 12% inferior ao verificado
no ano anterior, basicamente pela menor
receita na mineração. A margem EBITDA

Empréstimo será usado
para financiar os custos de
desenvolvimento da mineradora

C

om investimentos de mais de R$ 2,4 bilhões, a Votorantim Cimentos planeja aumentar a sua capacidade produtiva e manter sua liderança no mercado interno. Os
aportes estão sendo aplicados em quatro novos projetos, localizados em Edealina
(GO), Primavera (PA), Sobral (CE) e Caaporã (PB). Em expansão, a companhia investiu no
aumento das capacidades das unidades de Xambioá (TO) e Camaçari (BA) – esta última
também agregou novos produtos em seu portfólio.
Em Edealina, a nova unidade de cimento, com investimentos totais de R$ 600 milhões, terá
capacidade produtiva anual de 2 milhões t e deve iniciar sua operação no segundo semestre
deste ano. Com investimentos de R$ 390 milhões e start-up previsto para 2016, o projeto de
Primavera irá produzir 1,2 milhão t de cimento por ano.
No município de Sobral, a empresa investe cerca de R$ 700 milhões para construir uma planta
de cimento, prevista epara 2017 e com capacidade de 2 milhões t anuais. Por fim, o projeto
Caaporã receberá outros R$ 700 milhões para a implantação de uma fábrica de 2,2 milhões t por
ano – esta será a 6ª fábrica de cimento da companhia no nordeste e deve ser iniciada em 2017.
Concluído no ano passado, a expansão da unidade Xambioá (TO) recebeu recursos de R$
80 milhões para implantação de uma nova unidade de moagem, que agregou 700 mil t de
cimento por ano a sua capacidade produtiva, totalizando 1,3 milhão t. Já em Camaçari, a empresa irá inaugurar, em abril, uma nova unidade de complementares (argamassas colantes).
As obras, que começaram em 2007, se inserem no maior plano de investimentos da história
da cimenteira, que deve chegar a R$ 11 bilhões até 2016.
www.revistaminerios.com.br
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Votorantim Cimentos segue
com seus projetos de expansão

Investimentos em novas unidades
e em expansão da Votorantim
Cimentos somam R$ 2,4 bilhões
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Expansão de Barroso
entra na reta final
Com exclusividade, Minérios & Minerales acompanhou o andamento das obras do mega projeto
de expansão da Holcim, que tem start-up previsto para outubro
Guilherme Arruda

U

Instalação do moinho de cimento
vertical, com capacidade de 450 t/h

Cimento

mas das principais obras industriais em execução atualmente no País e o maior investimento da Holcim fora de
sua matriz na Suíça, a expansão da unidade de Barroso
(MG) entrou em sua reta final, com 82% de avanço físico no começo de fevereiro. Para elevar a sua produção anual de cimento
de 1,3 milhão t para 3,6 milhões t, a companhia está investindo
cerca de R$ 1,7 bilhão na construção de uma nova fábrica, que
engloba a abertura de uma nova mina de calcário, a instalação de
um amplo conjunto de moinhos, alto-fornos, britadores, filtros,
correias transportadoras, entre outros equipamentos.
Do total do aporte, 32% são financiados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Ecônomico e Social (BNDES), 18% pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), 26% por financiamento
externo e 24% com recursos da própria companhia.
De acordo com Pedro Lluch, diretor do Projeto de Expansão, a
ampliação da unidade, que aumentará sua área construída de 34
mil m2 para 100 mil m2, tem como objetivo atender a demanda
por cimento no mercado brasileiro, principalmente nos estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. “A expansão abrange uma linha completa, totalmente nova, com equipamentos robustos e de tecnologia avançada. Com a nova planta, visamos a
atender o crescimento do mercado relacionado aos investimentos programados em infraestrutura”, afirma Lluch.
Um dos equipamentos modernos que o executivo se refere é o
moinho multidrive de cimento. Sendo o maior do mundo,o moinho
do tipo vertical de seis rolos, fornecido pelo consórcio entre a espanhola Cemengal e a alemã Pfeiffer, tem capacidade de 450 t por
hora e está equipado com seis motores Siemens, com potência de
2.000 kW cada. Além disso, sua operação é livre de poeira e têm
baixo nível de ruído.
Já o moinho de cru (mistura de calcário, argila e corretivos)
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Expansão da unidade de Barroso elevará sua produção
anual de cimento de 1,2 milhão t para 3,6 milhões t

Números da expansão		

Horomill 440, fabricado pela francesa Fives FCB, não necessita de água em seu
processo e consome cerca de 30% a menos de energia elétrica (kWh por tonelada
de cimento produzida), quando comparado com máquinas similares. É o primeiro
fabricado com diâmetro de 4,4 metros; só
o seu corpo pesa 240 toneladas. A FCB
forneceu também sistemas de britagem,
filtros, peneiras e demais periféricos. Por
fim, a italiana Agudio é a responsável pela
instalação e fornecimento do Flyingbelt,
sistema de correia aérea transportadora
com recorde de 7,5 km de extensão. Juntos, os três sistemas ou equipamentos representam 97,6% dos valores investidos
no projeto.
No dia 26 de janeiro, a expansão atingiu
1.000 dias trabalhados, com destaque para
a não ocorrência de acidentes graves. Ao
todo, cerca de 3.000 empregados atuaram
na unidade durante o pico da obra em novembro e dezembro, sendo aproximadamente 90% do quadro formado por funcionários da construtora Mendes Júnior,
empresa responsável pelas obras de construção civil. “A nossa prioridade a nível
mundial é a segurança. Após mais de dois
anos de obras, não tivemos nenhum acidente grave. Continuaremos trabalhando
com empenho total nesse quesito. Estimamos uma demanda de 16 milhões de horas
homem trabalhadas (hht) até o término do
projeto”, destaca Lluch.
O diretor completa dizendo que após a
conclusão das obras virá a etapa de comissionamento dos equipamentos e o
ramp-up da fábrica, que tem tempo estimado de três meses. “Nosso foco será
rodar todos esses equipamentos, com
novas tecnologias. Iremos iniciar as atividades de comissionamento do moinho
de cimento; sistemas de transporte e alimentadores em maio, e o forno em setembro.”, conclui Lluch.
A companhia espera a redução dos custos de produção e distribuição, expectativa creditada ao incremento tecnológico
no processo de fabricaçao dos cimentos
que a planta nova proporcionará e a sua
localização geográfica.

De acordo com João Butkus Filho, gerente da unidade de Barroso na época
desta reportagem, a expansão da fábrica
segue a política de sustentabilidade da
companhia, que considera os impactos
www.revistaminerios.com.br

2015

34 mil m2

100 mil m2

Capacidade de produção de cimento

1,3 milhão t/ano

3,6 milhões t/ano

Capacidade de produção de clínquer

2 mil t/dia

6,5 mil t/dia

Capacidade de moagem

180 t/hora

550 t/hora

Fonte: Holcim		

Principais fornecedores do projeto
Empresas

Equipamentos

Origem

Agudio

Correia aérea transportadora

Itália

Pfeiffer/Cemengal

Maior moinho de cimento do mundo

Alemanha/Espanha

Fives FCB

Forno, pré-aquecedor, moinho de cru, britagens e correias
transportadoras

França

Obs.: As três companhias representam mais de 95% dos valores aplicados no projeto.		

socioeconômicos e ambientais gerados
pelo empreendimento. “O projeto está alinhado com o tripé de desenvolvimento da
empresa no que diz respeito aos seus aspectos econômicos, ambientais e sociais.
Os investimentos em novas tecnologias,
mais sustentáveis e eficientes, vão ao encontro dessas diretrizes”, afirma Butkus.
O filtro de manga, que também será
instalado na fábrica antiga, possui uma
estabilidade maior quando comparado
com o filtro eletrostático, utilizado atualmente. Nesse sentido, as emissões de
particulados pelas chaminés se manterão
abaixo das 10 mg por m3, volume menor
aos 50mg m3 exigidos pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (Conama).
“No âmbito da emissão de particulados,

haverá uma redução da emissão de poeira
fugitiva com a cobertura dos estoques de
carvão. A pressão sonora gerada na planta
ficará abaixo dos níveis máximos permitidos pela legislação, com a utilização de
abafadores de barulho”, ressalta Butkus.
O resfriamento dos equipamentos da
planta será feito com água recirculada da
unidade, como acontece com a fábrica em
operação. A captação é feita no Rio das
Mortes, que corta o município de Barroso,
e é tratada na estação de tratamento de água
da empresa. Além disso, as águas das chuvas são coletadas em rede de drenagem,
formada por um sistema de canaletas.
Já o novo forno de clínquer incrementará a utilização de combustíveis alternativos (borras oleosas, graxas, serragens,

Construção da base do
moinho de cru Horomill

Foto: Leandro Fotografias

Modernização
e sustentabilidade

2011
Área construída
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Foto: Holcim

Tecnologia de ponta
Instalação nova

Melhorias

Forno de clínquer e filtro de mangas

Redução na emissão de pó na chaminé e nas emissões
gasosas; redução do consumo específico de água,
redução do consumo de energia térmica pelos fornos;
redução do uso de combustíveis derivados de petróleo.

Moinhos

Redução da emissão de pó nas chaminés; redução no
consumo de energia elétrica.

Galpões e dosadores de insumos e produtos

Redução da emissão de poeira fugitiva (cobertura dos
estoques de carvão); melhoria do sistema de drenagem de
águas da chuva.

Fonte: Holcim

Cimento

Avaliação e qualificação do
cimento será feita por robô

pneus etc), reduzindo o uso de insumos
fósseis, como coque de petróleo e carvão.
Para produzir cimento, a companhia utiliza cerca de 30% de escória industrial,
que é rejeito da produção de ferro-gusa.
Além de diminuir o uso de recurso mineral (calcário), a escória provê ao cimento
propriedades específicas como resistência a sulfatos e ambientes agressivos.

Ampliação do terminal

Como parte do projeto de expansão de
Barroso, a Holcim está ampliando o Ter-

minal Bias Fortes, em Barbacena (MG).
As mudanças são necessárias em função
dos volumes adicionais de cimento a granel, que serão provenientes da entrada da
produção da nova fábrica.
A capacidade anual de operação instalada
do terminal passará de 350 mil t para 900
mil toneladas por ano. Além disso, serão
instalados dois novos sistemas para extração de cimento dos silos para vagões
graneleiros, pertencentes a malha ferroviária da empresa. Os caminhões terão dois
novos pontos para descarga de cimento
granel, como novos compressores e linhas
de ar. O refeitório e as estruturas das salas
elétricas, subestações, banheiros e vestiários também serão modernizados.

Controle de qualidade
será feito por robô

Para o laboratório da unidade, a companhia adquiriu um robô para avaliação
e qualificação do cimento. Denominado
Robolab e fabricado pela FL Smidth, o

Fusão com Lafarge cria
maior cimenteira do mundo
Com a aprovação por parte orgãos reguladores, a fusão entre a Holcim e a francesa Lafarge
selou a criação da maior cimenteira do mundo, com capacidade instalada de, aproximadamente, 450 milhões de t de cimento por ano, divididas em 308 plantas industriais. A maior
parte do controle da nova companhia, que será denominada LafargeHolcim, ficará com a
Holcim, já que a empresa obteve melhores resultados nos últimos trimestres
A fusão foi autorizada após as duas empresas anunciarem, em fevereiro, a venda de ativos
na Europa, Canadá, Brasil e Filipinas para a companhia irlandesa CRH, totalizando um negócio de US$ 7,4 bilhões.
No Brasil, a CRH, que já inicia como a terceira maior cimenteira, atrás da Votorantim e da
Intercement (pertencente à Camargo Correia), adquiriu duas fábricas de cimento da Lafarge,
localizadas nos municípios mineiros de Matozinhos e Arcos, e uma unidade da Holcim, em
Cantagalo, no Rio de Janeiro. Além disso, entraram na transação duas estações de moagem
da Lafarge e uma indústria de mistura pronta de cimento da Holcim. No total, os empreendimentos tem capacidade produtiva de 3,6 milhões t anuais de cimento.
De acordo com executivos das companhias, a fusão trará sinergias em relação à redução de
custos e a otimização da capacidade instalada.
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equipamento, que tem capacidade para
analisar mais de 30 amostras de cimento por hora, possui em sua estrutura
amostradores, aparelhos de trituração e
pulverização das amostras, instrumentos
analíticos com tecnologia RX que fazem
a espectroscopia das amostras, mecanismos que atuam no posicionamento adequado das amostras e o software QCX,
para processamento das informações.
“Trata-se de um sistema completo voltado para o controle de qualidade do cimento. Com tecnologia de ponta, faz o
preparo e análise de amostras para o controle de qualidade de todas as etapas do
processo de fabricação do cimento, assim
como também o gerenciamento destas
informações”, afirma Pedro Lluch, diretor
do Projeto de Expansão.
O robô traz módulos específicos de
acordo com o tipo de indústria e suas
necessidades de análise. Entre os principais benefícios do equipamento estão
a redução dos esforços ergônomicos do
operador, rapidez nos ensaios; propiciando agilidade na tomada de ações operacionais, diminuição de erros decorrentes
da metodologia e de eventuais contaminações de amostras e possibilidade de
manutenção e ajustes remotos via rede
quando necessário.
De acordo com a equipe técnica da FL
Smidth, as soluções em robótica são preferíveis se os procedimentos são mais complexos ou se mais testes devem ser feitos
com a mesma amostra. Isto é porque a abordagem robótica requer menos adaptação do
requisito para manutenção e automação
menos dispendioso de uma ampla gama de
componentes de laboratório padrão.
Com cerca de 200 robôs instalados, a
FL Smidth possui clientes de variados
segmentos industrias, como cimento,
ouro, minério de ferro e carvão. No Brasil,
a empresa forneceu o Robolab para outras
cimenteiras, como Supremo e Votorantim.

Transporte

Foto: Agudio

Correia transportadora aérea será a maior
do mundo, com 7,2 Km de extensão

Maior correia transportadora
suspensa do mundo irá
deslocar 1.500 t/h
Cimenteira adota sistema que reduz impacto ambiental de forma dramática

P

atenteado em 2007, o Flyingbelt,
desenvolvido pela italiana Agudio, é um sistema de transporte
aéreo para materiais a granel por correias
transportadoras de seção semicircular,
sustentadas por cabos. O equipamento,
que está sendo instalado na unidade da
Holcim, em Barroso (MG), será a maior
correia desse tipo no mundo, com 7,2 km
de extensão em linha reta, numa região
arborizada, dividida em quatro trechos
de tamanhos aproximadamente iguais, a
uma altura de 50 m.
Na Holcim, Davide Cologna, gerente de
Projetos da Agudio, explica que o transporte do minério segue especificações
pré-estabelecidas e bem definidas pela
mineradora - o calcário extraído na Mina
de Mata do Ribeirão, localizada no município de Prados (MG), será transportado,
via Flyingbelt, até a unidade de britagem
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secundária, inserida no perímetro da mina
Capoeira Grande, em Barroso.
“A taxa de enchimento da correia será
em torno de 40% com minério de granulometria até 250 mm. Serão transportadas
cerca de 1.500 t/h, a uma velocidade de
4,1 m/s, para abastecer a produção ampliada da unidade de Barroso.
O sistema, que pode seguir curvas
quando instalado sobre o solo, apresenta
consumo nominal de 1890 KW. A estrutura é composta por quatro cabos de sustentação, separados a intervalos de 1,5 m
de altura x 2,0 m de largura. A correia é
posicionada sobre seis roletes no percurso de ida à planta e sobre dois roletes na
volta à mina, sendo coberta para proteger
o material transportado de chuvas e fatores externos. Na chegada do calcário à estação de carregamento, a correia é virada
em 180° para despejar o material em sua

totalidade e promover um desgaste igual
de ambas as faces.
Segundo Cologna, o Flyingbelt oferece
características como grande capacidade
de adaptação às situações topográficas
mais difíceis, nenhum impacto de áreas
protegidas, a possibilidade de reaproveitamento em sítios temporários devido
ao design de componentes modulares e
a redução considerável do impacto ambiental se comparado a outros sistemas
de transporte. Além disso, o formato côncavo aumenta a estabilidade do transporte
e o coeficiente de enchimento, pois com
seis roletes o enchimento é de 0,88 m3 de
material seco, contra 0,67 m3 se comparado às configurações convencionais de
três roletes.
Apesar da diferenciação, os elementos
desse tipo de correia são os mesmos das
transportadoras convencionais, conta o
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Foto: Revista Minérios & Minerales

Deslocamento de técnicos para manutenção
será feita por carros suspensos

dos para o transporte de passageiros em
cabos aéreos na Europa.
A escolha desse sistema foi influenciada pela possibilidade de a Holcim utilizar as áreas que já detinha, sem precisar
adquirir novos terrenos, como ocorreria,
por exemplo, se fosse necessário construir uma correia transportadora terrestre.
Outro aspecto é de ordem econômica, se
comparado a um transporte por caminhões, que acarreta custos operacionais
com pneus, manutenção de pistas, combustível e operadores.
O início das conversas da Holcim com
a Agudio foi feito em 2012, por meio de
equipe técnica do Centro de Tecnologia e
Pesquisa da companhia na Suíça. Como
a italiana já atuava com o fornecimento de
teleféricos industriais para algumas unidades da empresa na Europa, o desenvolvimento da negociação foi natural.

transporte de calcário das 315 t/h para
450 t /h. O teleférico possui 10 km de
extensão e liga a mina de Serrinha, em
Itaoca (SP), à fábrica em Apiaí.
Criada em 1861, a empresa foi responsável também, pelo fornecimento, entre as
décadas de 70 e 80, dos teleféricos do Pão
de Açúcar, do teleférico industrial da Votorantim de Rio Branco (PR) e alguns outros
equipamentos para a construção das barragens da Usina de Salto Osório (PR).
Foto: Agudio

Transporte

gerente. “A mudança foi levar uma tecnologia já existente para aplicação suspensa.
É possível notar também diferenças na manutenção, realizada por quatro carros especiais que se deslocam lateralmente pelo
trajeto da correia, sendo tracionados por
um anel de cabo independente”, explica.
Neste sentido, ele ressalta que para os
próximos fornecimentos no País, principalmente para projetos de curto prazo,
a empresa pretende buscar produtos no
mercado interno, como roletes, guirlandas e esteiras. “Já estamos conversando
com possíveis fornecedores de componentes do Flyingbelt. A ideia é conseguir
peças localmente, visando a uma implantação rápida, de acordo com as necessidades do cliente”, comenta Cologna.
Os carros suspensos para manutenção
são operados via controle remoto e podem
atingir 4 m/s. Em Barroso, todas as quatro
seções de cabos e roletes já estão prontas
e todo o sistema deve ser entregue até outubro. A construção das torres, 18 ao todo,
e as demais obras civis foram finalizadas
em dezembro pela construtora Mendes Júnior. Em maio, está previsto o término da
colocação das 3.000 guirlandas de rolos
que darão sustentação `a correia.
A Agudio mantém a supervisão geral,
permanecendo com equipe de 12 funcionários, todos europeus, para os serviços de montagem dos cabos, estrutura
e acompanhamento. O contrato entre a
empresa italiana e a Holcim, parcialmente na modalidade chave na mão, foi de €
25 milhões e incluiu todo o projeto até a
entrega, conta Cologna. Todo o material,
proveniente da Europa, foi entregue em
170 containers e a Holcim obteve isenção
fiscal por parte do Governo, o que facilitou a implantação do sistema.
“A Flyingbelt aceita todas as tecnologias
auxiliares disponíveis para um equipamento
convencional e nosso pacote abrange todo
o sistema instalado em termos de equipamentos, ou seja, fornecimento mecânico e
eletrônico de automação (drivers, acionamentos e controle)”, afirma Cologna.
Além do acompanhamento da montagem, a empresa italiana realizou um
treinamento com os funcionários da Holcim, com foco na operação do sistema
e serviços de manutenção, este último
considerado simples e de baixo custo. A
operacionalização da Flyingbelt, que envolve os deslocamentos de técnicos para
manutenção nos carros suspensos, segue
os rígidos padrões de segurança utiliza-

No meio do caminho
tinha um rio

No final de 2011, a pedreira francesa
Leygue encontrou na Flyingbelt a melhor
opção para realizar a extração de areia de
um novo depósito. Isso porque, a área encontrada e a unidade atual da empresa estão separadas pelo rio Hérault, localizado
na região de Languedoc-Roussillon, no
sul da França. Caso contrário, a pedreira
teria que realizar o deslocamento da produção, de mais de 20 km, via transporte
terrestre. Atualmente, a Leygue movimenta 120 t de areia por hora, utilizando a
correia aérea transportadora.
No Brasil, a Agudio realizou, em 2014, a
expansão do sistema de teleférico da unidade de Apiaí da InterCement, composta
por 290 veículos de carga. As estações
do transportador foram modernizadas
visando ao aumento da capacidade de

Correia áerea oferece capacidade
de adaptação às situações
topográficas mais difíceis

Status das obras
Com a entrega dos silos e torre de pré-aquecimento, expansão entra na fase de montagem dos equipamentos
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Foto: Leandro Fotografias

Apesar da grande movimentação com a expansão,
operação da planta antiga segue normalmente

Ensacamento e despacho

Para atender ao aumento de produção, a Holcim investirá em novas linhas de ensacadeira
e também na construção de um novo galpão
de paletizado. Atualmente, a unidade produz
os cimentos CPll-E32, CPlll-32, CPlll-40
e CPIV. Com a nova produção, a empresa
agregará dois novos tipos ao seu portfólio, o
CP V ARI PLUS e CP V ARI RS – todos os
produtos atendem às normas estabelecidas
pelo Inmetro.

Após o ciclo produtivo do cimento, o insumo é armazenado em silos, podendo ser
colocado diretamente em caminhões a granel
ou embalado em sacos de 50 kg. Este último
é feito por três sistemas automatizados de
ensacadeiras e duas paletizadoras. A linha,
desenvolvida pela Haver & Boecker e com
capacidade de 2.400 sacos por hora, enche;
pesa e despacha, via correia transportadora,
os sacos para serem armazenados em pallets.
A movimentação das empilhadeiras para
estocagem e carregamento é feita pela Movex
Movimentação de Materiais. O galpão tem
capacidade para armazenar 2,5 mil t de sacos,
suficiente para o giro médio de 1 dia e meio.

Sinergia

Moinho de cimento
deve iniciar sua
operação em maio

Foto: Leandro Fotografias

Expansão

A

montagem mecânica do moinho de
cimento, realizada por equipe técnica
Holcim, está quase finalizada, com
a instalação do separador dinâmico em seu
topo. O equipamento impressiona por sua
estrutura – possui 35 m de altura, 30 m de
base e 15 m de profundidade. O próximo
passo é a instalação da parte elétrica para
iniciar sua operação em maio.
Em janeiro, a empresa concluiu as obras
dos três novos silos, sendo dois de cimento e um de farinha. Os dois silos de
clínquer foram concluídos em 2013/14.
As estruturas de armazenagem de cimento
possuem altura de 62,2 m e 65,6 m, com
capacidades de 10 mil t e 20 mi t, respectivamente. O novo silo de cru também foi
entregue, tem 72,5 m de altura e capacidade de 10 mil t. Também foi concluída em
junho de 2013 a instalação da subestação,
com potência de 90 MVA, e a nova linha
de transmissão de energia elétrica, que tem
quatro novas torres, com altura de 25 metros, e 600 metros de extensão.
Da BR-265, que liga Barroso às cidades
históricas mineiras de São João Del Rei e
Tirandentes, é possivel avistar a nova torre
de 131 metros do pré-aquecedor, construída
pelo método de formas deslizantes acionados por macacos hidráulicos, processo que
tem maior capacidade de carga e velocidade
de execução. No final de 2014, foi instalado
o ciclone 5 em seu interior. É nesse equipamento que o calcário moído, juntamente
com argila e corretivos, são pré-aquecidos
antes de sua entrada no forno. A farinha pré-aquecida é introduzida no forno rotativo,
onde é aquecida a uma temperatura de
1.500º C, antes de ser subitamente resfriada
por rajadas de ar geradas por ventiladores.
O resultado desse processo são bolas cinzas de diâmetro médio de 10 mm, conhecidas como clínquer. Gesso, escória e calcário
são adicionados ao clínquer em quantidades
específicas para o tipo de cimento pretendido. A mistura é então moída para a obtenção
do produto final. Com a nova unidade, a
capacidade diária de produção de clinquer
aumentará de 2 mil t para 6,5 mil t.
A estimativa da empresa é de que a expansão venha consumir 160 mil m3 de concreto,
9 mil t de estrutura metálica, 600 km de cabos
elétricos e 12 mil t de equipamentos.

Apesar da grande movimentação de operários e a chegada de equipamentos novos, a
operação da planta antiga segue a rotina. De
acordo com Pedro Lluch, diretor do Projeto
de Expansão, a operação demandou um planejamento detalhado para que a produção
atual não fosse prejudicada durante as obras
de expansão.
“O resultado da execução da obra está
seguindo o que foi devidamente planejado. Todos os funcionários, pertencentes as
empresas envolvidas, estão tendo uma sincronia e disciplina de execução bem coordenada”, Lluch.
Para facilitar a visualização e a comunicação, os funcionários da expansão utilizam
uniforme diferente dos empregados da planta
atual e da construtora Mendes Júnior. “A comunicação visual, com placas, sinalizações
e uniformes especifícos, é essencial para o
bom andamento das duas operações e preservação da segurança”, completa o diretor.

Projeto envolve nova
mina de calcário
Com a abertura da mina Mata do Ribeirão, o volume de extração anual
de calcário passará das atuais 1,2 milhão t para cerca de 3,5 milhões t

A

mina Capoeira Grande ganhará o
reforço da produção da mina Mata
do Ribeirão, localizada em Padros
(MG), para atender a demanda de calcário
na nova planta de cimento da Holcim. Com
isso, a produção anual total das duas minas
alcancará 3,5 milhões t.
De acordo com Marcílio Lima, coordenador de mina da Holcim, a principal exigência
será produzir o calcário na faixa de trabalho
exigida, que é de 88-90% de CaCO3, com
granulometria de 21/4. Em ambos os depósitos, o desmonte de rochas será feito com o
uso de explosivos. “Nossa prioridade é realizar a exploração da mina seguindo o seu
planejamento, ou seja, removendo o estéril
(decapeamento) e liberando o calcário nas
quantidades e qualidade necessárias para a
fabricação de cimento. Tudo isso, atendendo os padrões de segurança e meio ambiente da empresa”, ressalta Lima. Já na fase de
britagem, segundo o coordenador, a definição dos equipamentos se faz de acordo com
a estrutura da mina e produção requerida.
As duas minas da Holcim estão inseridas
nas formações Prados e Barroso, unidades de
topo do Grupo São João del Rei. As rochas que
compõem essas unidades são basicamente
calcários e pelitos/metapelitos. Com exceção

do calcário, as demais rochas apresentam
tonalidades afetadas pelo intemperismo,
mostrando colorações variadas como
avermelhada, amarelada e arroxeada. Localmente, o pacote carbonático pode apresentar
no topo um nível de filito acastanhado.
“Na área do empreendimento ocorrem
basicamente dois tipos de rochas calcárias: calcário cinzento com textura sacaróide e de aspecto maciço; e calcoxisto
(quartzo-mica-calcita xisto) de coloração
acinzentada e granulação fina a média, com
predomínio de calcita e níveis biotíticos
subordinados, além de veios de quartzo”,
explica Lima.

Mina Capoeira Grande

A extração de calcário na mina Capoeira
Grande, localizada a cerca de 200 m da fábrica, é feita pelo método de bancadas a céu
aberto e, atualmente possui 1.090 m de extensão, 102 m de altura e 540 m de largura.
Os bancos têm 14 m de altura e as bermas
operacionais medem três vezes a largura do
maior equipamento usado na operação.
Para as atividades de perfuração e desmonte de rochas, a Holcim tem contrato
firmado com a Excatran Detonações. A
empresa, que também presta serviços para

Foto: Revista Minérios & Minerales

Unidade de britagem da
mina Mata do Ribeirão terá
capacidade de1.500 t/h
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Lavra

Mina Mata do Ribeirão

A Holcim fez um trabalho para reativar a
exploração de calcário na mina Mata do
Ribeirão, localizada em Prados (MG), distante, aproximadamente, 8 km da fábrica
de Barroso. Isso porque, a Companhia de
Cimento Portland Paraíso, que detinha as
operações da jazida, considerava exaurido
o minério.
“Quando a Holcim assumiu o controle da
Paraíso (1996), fomos informados que o
depósito de calcário havia se exaurido. Com
um plano de atuação detalhado, conseguimos reverter essa questão”, afirma Marcílio
Lima, coordenador de mina da Holcim.
Atualmente, funcionários da Mendes Júnior finalizam as obras das bases de concreto que receberão o novo britador, fabricado
pela FCB. Na sequência, equipes de montagem mecânica da Holcim farão a instalação
do equipamento, que tem capacidade de
1.500 t por hora. Como em Capoeira Grande, a extração de calcário utilizará o método
de bancadas a céu aberto (desmonte com
explosivos). As bancadas da mina terão 10
m de altura, e as bermas irão possuir três
vezes a largura do maior equipamento de
operação que por ela trafegar.
As rochas desmontadas são transportadas
por caminhões até o britador primário, cuja
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produçao é armazenada numa pilha pulmão. Posteriormente, o material segue por
correias transportadoras auxiliares (FCB)
até a Flyingbelt, que por sua vez, transporta o material até a britagem secundária, na
mina Capoeira Grande. Chegando lá, o calcário é rebritado e classificado, até atingir a
granulometria desejada (atualmente de 21/4),
sendo depositado em uma pilha de pré-homogeneização.
“A vantagem da utilização da correia aérea
transportadora é a redução de custos com
a aquisição e manutenção de frota móvel.
Além disso, no percurso existem propriedades particulares, o que dificultaria ainda
mais um trajeto rodoviário”, ressalta Lima.

Frota robusta

Para as operações na mina Mata do Ribeirão, a Holcim adquiriu cinco novos caminhões
Caterpillar 775; com capacidade de 64 t, 1
escavadeira Caterpillar 390, 2 pás carrregadeiras Caterpillar 990 e 1 caminhão pipa
Caterpillar 770, este último utilizado para a

Foto: Revista Minérios & Minerales

a unidade de Pedro Leopoldo (MG), utiliza
explosivos do tipo emulsão encartuchada de
alta densidade (1,2 g / cm3) e ANFO granulado de baixa densidade. Os furos são feitos
por duas perfuratrizes PW5000 e têm inclinação de 10 a 12 graus e malha de 2,5 m
(afastamento) x 4,0 m (espassamento).
Na mina, o carregamento ocorre em duas
frentes de trabalho simultâneas para efeito
da blendagem (mistura de calcário de alto
e baixo teor), com o objetivo de atender às
especificações do produto final. Para carga
são usadas duas pás carregadeiras Caterpillar 980 e uma escavadeira Caterpillar
330. Cinco caminhões Scania de 28 t transportam o calcário até a usina de britagem.
Ao todo, cerca de 50 funcionários atuam na
mina, entre próprios e terceiros, divididos
em dois turnos de 8 horas.
Dentro do escopo do projeto de expansão, a
mina Capoeira Grande recebeu, em dezembro
de 2014, dois novos britadores hidrocônicos
e uma peneira classificatória, fabricados pela
Sandvik. Os equipamentos, já em operação e
com capacidade de 450 t por hora cada, também irão processar os volumes de calcário
extraídos na mina Mata do Ribeirão, no que
se refere a britagem secundária.

Nova mina será necessária
para atender a produção
da nova fábrica

aspersão das vias. Os equipamentos serão entregues pela Sotreq, revendedora da Caterpillar.
“Em março, vamos receber a nova frota de
equipamentos para Mata do Ribeirão, onde
iniciaremos a extração de calcário no segundo semestre. Utilizaremos máquinas de
maior capacidade para atender ao volume
projetado”, destaca Marcílio Lima, coordenador de Mina da Holcim.

Atividades de perfuração
e desmonte são terceirizadas
A Excatran Detonações, criada em 2002, é responsável pela perfuração e desmonte de rochas na mina Capoeira Grande, pertencente à unidade de Barroso (MG) da Holcim. A empresa
realiza também serviços de aspersão de vias e a locação de equipamentos para a mineradora.
De acordo com José Maurício Pereira, diretor da Excatran, o contrato, fechado com a Holcim
em 2012 por meio de licitação, tem vigência até o final deste ano. Ele destaca como diferencial da
empresa a expertise dos seus funcionários.
“O conhecimento dos nossos profissionais não se limita à perfuração e desmonte. Eles conhecem
o processo de britagem, fabricação da cal e cimento, pois vieram de grupos do ramo. Com isso
fica mais fácil compreender a necessidade das características de cada desmonte”, afirma Pereira.
A empresa realiza, em média, seis desmontes por mês na mina de Capoeira Grande, consumindo
cerca de 12.000 kg de explosivos, fornecidos pela Maxam. Todas as detonações são monitoradas
por sismógrafos, não ultrapassando 128 Db (50 Pa) de ruído e velocidade de vibração de partículas
abaixo de 5 mm/seg.
Os furos são feitos por perfuratrizes pneumáticas, com diâmetro de 3’’. Para isso, a Excatran conta
com equipamentos próprios, sendo duas perfuratrizes PW5000 e uma escavadeira Caterpillar 323,
com rompedor Atlas Copco. A malha utilizada é de 2,5 m de afastamento por 4 metros de espaçamento, totalizando 10 m². “O pequeno diâmetro se dá pelo fato da melhor distribuição de carga
explosiva no maciço com baixas cargas por espera, resultando em baixos ruídos e vibrações”,
explica Pereira.
A empresa possui também, dois caminhões pipa de 20 mil litros, usados para aspersão das
vias. “Além dos nossos equipamentos, alugamos compressores e rompedores para a unidade de
Barroso”, completa.
A manutenção das máquinas é feita a cada 50 horas de trabalho na oficina da empresa, localizada
dentro da unidade. Para a parada da 1000 horas, o equipamento é inspecionado em sua sede, em
Pedro Leopoldo (MG), sendo que, quando necessário, é substituído por um de reserva.
Por meio de relatórios semanais e auditoria, técnicos da Holcim avaliam se os procedimentos operacionais da Excatran estão de acordo com as normas e especificações estipuladas. Além
disso, a cimenteira exige treinamentos através de suas IT (Instrução de Trabalho) e cursos como
direção defensiva, trabalho em altura e operação de equipamentos móveis.
Para este ano, a empresa pretende atender às novas demandas da Holcim em relação ao desmonte de rochas da mina Mata do Ribeirão, assim como renovar os contratos em Capoeira Grande
e com a unidade de Pedro Leopoldo. Na região, a Excatran mantém fornecimento para outras
mineradoras, como Caraíba, Belocal, Lafarge, Ical e Votorantim

Moinho que dispensa
uso de água
Além de economizar água, o equipamento tem consumo
de energia elétrica menor que o moinho de bolas

C

om a participação em grandes
empreendimentos industriais ao
redor do mundo, a francesa Fives
FCB é a principal fornecedora de equipamentos para o projeto de expansão da
Holcim em Barroso (MG). O destaque da
nova planta é o moinho de cru Horomill
4400, com capacidade de 420 t/h, sendo
o maior já fabricado pela empresa.
O moinho, que dispensa o uso de água
em seu processo, possui baixo consumo
energético, cerca de 30% menos quando
comparado com o moinho de bolas. Nesse sentido, a economia de energia é da
ordem de R$ 3 milhões ao ano para uma
planta de 2500 tpd.
Além disso, o equipamento possui fácil
manutenção e suas peças de desgastes são
fabricadas com materiais de alto desempenho. O revestimento da virola, por exemplo,
é feito em ferro-cromo fundido e possui vida
útil de 20.000 a 50.000 horas, dependendo
da abrasividade do produto. Fabricada em
carbeto de titânio, a camisa de rolo tem durabilidade de 10.000 a 20.000 horas, a mesma vida útil dos raspadores, produzidos em
carbeto de tungstênio.
O Horomill segue o princípio do moinho
horizontal de rolo, no qual utiliza a força
centrífuga para transportar o material. O

insumo avança regularmente dentro do
moinho graças aos efeitos combinados
da força centrífuga e partes internas (guia
de alimentação), passando de 4 a 6 vezes
entre o rolo e a pista interna da virola, sofrendo assim cominuição.
Como o equipamento não é varrido a
ar, a função de secagem é assegurada no
circuito de gases, principalmente no duto
localizado abaixo do separador. Desta
forma, a recirculação de material facilita a
secagem e manuseio de partículas úmidas,
controlando inclusive o teor de umidade
interna. A configuração do circuito para
secagem de material pode ser alterado de
acordo com o tipo de material, sua granulometria e umidade.
A não utilização de água na moagem e
a eliminação da necessidade de ar para
transporte dentro do equipamento reduzem
os seus custos operacionais, gerando uma
taxa de desgaste baixa dos elementos internos, da ordem de 0,2 a 0,7 g/t.
A centrifugação do material na virola,
que gira acima da velocidade crítica, combinada com uma grande área de contato
e de moagem, proporciona uma operação
estável, mesmo para moagem de produtos de alta finura (tal como o cimento),
sem nenhuma necessidade de injeção de

Equipamentos fornecidos à Holcim
Área

Características/capacidade
Horomill 4400 – 420 t/hora

Moagem de Cru

Separador TSV 7000 BF – 420 t/hora
Aerodecantor
Filtros de mangas TGT – 11.200m2/ 371.000 Nm3/h
Torres de ciclone de pré-aquecimento
Pré-calcinador Zero-NOx Preca

Piroprocessamento

Forno rotativo – 4500 tpd
Queimador Pillard (forno e pré-calcinador)
Filtros de mangas TGT - 7.240 m2/ 236.800 Nm3/h

Moagem de combustível sólido

Moinho de bolas B-mill – 1900 kW
Separador TSV 3000 MF – 44 tph

Fonte: FCB
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na saída do moinho é realizada por gravidade e não por ar, o equipamento é apenas
desempoeirado. Sendo assim, o circuito
de gás é 100% desenvolvido para o classificador e para resfriamento e/ou secagem.
O contrato da FCB com a Holcim, do
tipo EP (Engineering & Procurement), envolveu também o fornecimento do forno;
com capacidade de 4500 tpd, separadores,
aerodecantadores, torres de ciclones para
o pré-aquecedor, filtros de mangas e um

água. Uma maior eficiência na secagem é
obtida via a utilização do aerodecantador,
onde ocorre uma pré-seleção de partículas grossas e rejeito do separador que são
redirecionados para a alimentação.
O equipamento sempre é aplicado em um
circuito de moagem fechado com um elevador de caçambas alimentando o seu separador. O retorno dos grossos é feito mecanicamente por meio de um transportador
de correia. Por fim, a descarga de material

moinho de bolas para processamento de
combustível sólido (coque de petróleo).
Nos últimos anos, a companhia tem
concentrado suas atividades no Norte da
África, Oriente Médio, Sudeste da Ásia e
América Latina, com destaque para a venda
de duas usinas completas de cimento para
Chleff (Argélia) e QNCC (Qatar). Nas Filipinas, a companhia forneceu as linhas do
moinho Horomill para as plantas de Norzagaray e Teresa, pertencentes à Lafarge.

Gestão da manutenção
é prioridade

A

Holcim investe anualmente em
sua unidade de Barroso de forma
a manter o seu parque fabril operando e atualizado com tecnologias de
ponta. A equipe de manutenção da fábrica
é composta por gerente de manutenção,
setor de planejamento, preventiva e preditiva, manutenção mecânica, manutenção
eletroeletrônica e automação, manutenção civil e engenheiro trainee.
As atividades de manutenção da unidade seguem a estratégia da companhia que
assegura uma boa performence dos equipamentos garantindo os objetivos de segurança e saúde do trabalhador, qualidade,
meio ambiente, produtividade e custos.
Mensalmente, a empresa realiza benchmarking entre suas plantas, sendo as
melhores práticas difundidas para serem
imlementadas e com isto garantir a melhoria
contínua da manutenção em suas unidades.
“A manutenção não é considerada
com um custo, e sim como uma função
que agrega valor ao processo produtivo.
Com ela, podemos prolongar a vida útil
e o bom funcionamento das máquinas,
equipamentos, ferramentas e estruturas,
mantendo os níveis produtivos exigidos”,
afirmou o engenheiro elétrico Geraldo
Cosme Pinto, gerente de manutenção da
Holcim Barroso, que possui mais de 35
anos de experiência (entrou na empresa
como estagiário em 1976, na época da
Grupo de Cimento Paraíso).
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Cosme destaca que os serviços críticos
são relacionados às grandes paradas
para a manutenção do forno e dos moinhos, que acontecem, em média, uma e
duas vezes por ano, respectivamente. No
caso da grande parada do forno, as atividades críticas geralmente referem-se a
manunteçao dos refratários, que em média são trocados cerca de 50% dos 80
metros instalados.
“Nas grandes paradas do forno e dos
Serviços críticos estão
relacionados às paradas
dos fornos e dos moinhos

Foto: Leandro Fotografias

Manutenção industrial

Empresa, que investe fortemente em estratégia de manutenção industrial a nível mundial, mantém controle
rígido para obter disponibilidade, alto rendimento e prolongar a vida útil das máquinas e equipamentos
principais moinhos de cimento toda a
unidade é envolvida, seguimos um planejamento muito bem detalhado que inicia
com uma reunião de definições dos objetivos seis meses antes da data planejada.
Durante este período são realizadas reuniões mensais (nos dois primeiros meses), quinzenais (terceiro e quarto mês)
e semanais (quinto e sexto mês) com a
presença dos gerentes, supervisores, coordenadores e nos dois últimos meses

com a presença dos gestores das empresas parceiras que estarão envolvidas na
grande parada. A parada pode durar de 15
a 20 dias”, ressalta o engenheiro.
Em 2014, o MTBF (Mean Time Between Failures - tempo médio entre falhas)
médias dos moinhos tubulares foi de 284
horas, sendo melhor índice das unidades
avaliadas dentro da América Latina (o patamar mínimo é de 225 MTBF). No mesmo período, o forno da unidade atingiu
MTBF de 407 horas, ficando abaixo da
meta de 500 horas estabelecida pela Holcim. A disponibilidade líquida do forno
e das moagens ficou acima do patamar
mínimo exigido de 90%.
Além do cuidadoso acompanhamento
das operações dos fornos e moinhos,
semanalmente são realizadas inspeções
nos demais equipamentos como: britadores, ensacadeiras, paletizadoras, motores,
transformadores, compressores, transportadores, filtros, peneiras etc.
A companhia utiliza o software SAP para
a gestão da manutenção. O programa
fornece dados importantes para análises,
planejamento e programação das atividades, características dos equipamentos,
horas trabalhadas e histórico em geral.

Capacitação para a planta nova

Para operar e gerir a manutenção dos
novos equipamentos, a empresa está realizando treinamentos específicos com
os seus colaboradores. Liderados pelo
gerente de comissionamento, engenheiro
Ricardo Barbosa, foi formado um grupo
de multiplicadores com seis funcionários
de manutenção mecânica, três de manutenção elétrica, um de instrumentação,
um de automação e dois de preditiva,
com o objetivo de aprendizado com os
fabricantes dos equipamentos no sentido
de multiplicar os conhecimentos adiquiridos com os demais funcinários da área
de manutenção.
“Em paralelo, estão acontecendo cursos de
capacitação com o apoio da equipe técnica
da matriz (Suíça ) e experiências práticas
nas unidades do México, Equador, Costa
Rica e Autrália”, afirma Geraldo Cosme.

Manutenção das carretas silo
Na Holcim, as carretas silo, que transportam o cimento a granel, são agregadas, ou seja, o cavalo mecânico é do
transportador contratado e a carreta silo
pertence à companhia. Os pneus do veículo são do transportador, assim como a

manutenção dos mesmos. Já a manutenção da carreta silo é de responsabilidade
da cimenteira.
“O controle que efetuamos sobre os
pneus é em relação ao estado de conservação e espessura dos sulcos. As inspeções e medições são realizadas pelos
mecânicos da Holcim, mensalmente”,
ressalta Ramon Silva, coordenador de
manutenção de frota da Holcim.
A manutenção das carretas silo segue o
modelo realizado na planta, sendo dividida em preditiva, preventiva e corretiva. A
preditiva é feita anualmente por empresa
terceirizada, onde é feita a medição de
espessura de chaparia, inspeção por END
(Ensaio Não Destrutivo) nas soldas do
silo, calibração de válvula e manômetros
e cálculo da PMTA (Pressão Máxima de
Trabalho Admissível).
A preventiva envolve o check list do
condutor, realizado diariamente pelo
motorista da caminhao;, o check list
mensal é de responsabilidade do mecânico da Logística de Transporte, e
a revisão de 180 dias feita por oficina
terceirizada contratada, que também faz
manutenção corretiva, após a ocorrência
de uma falha.
“O processo de contratação de oficina
terceirizada é feito pela área de suprimentos da Holcim, com liberação técnica
do setor de manutenção da logística de
transporte”, explica Silva. Segundo ele,
os sistemas de freios, as lâminas de molas e componentes elétricos são os itens
mais trocados nos veículos graneleiros.
Em 2014, a disponibilidade das carretas silo foi de 84% e a meta da empresa
é atingir 90% este ano. O investimento
com manutenção desses componentes é
de cerca de R$ 2,78 milhões. Além das
equipes das terceirizadas, a Holcim possui para esses serviços oito funcionários
da área de manutenção logística, sendo
4 lavadores/lubrificadores (1 em Barroso, 1 no Terminal do Rio de Janeiro,
1 no Terminal de Ribeirão Preto e 1 no
Terminal de Santo André), 2 mecânicos
(sendo 1 responsável pelas carretas silo
em Barroso (MG), em Cantagalo (RJ) e
em Pedro Leopoldo (MG) e 1 responsável pelas carretas silo do Terminal do
Rio de Janeiro, do Terminal de Ribeirão
Preto, do Terminal de Santo André e da
fábrica de Sorocaba), 1 assistente de
manutenção e 1 coordenador de manutenção responsável pelas carretas silo de
todas as unidades.
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Foto: Tecnoman

Expansão da Holcim, em Barroso,
movimentou os negócios de
empresas da região

Mineradora impulsiona
desenvolvimento de terceirizadas
Após processo de terceirização da manutenção, Holcim passou a priorizar fornecimentos de empresas locais
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da Holcim, monitorado pelo programa SAP,
que é alimentado semanalmente com o horímetro das máquinas, além dos manuais dos
fabricantes das máquinas e veículos. As intervenções preventivas são feitas a cada 250
horas de trabalho. Já as coletas de óleo para
análise (realizadas nas máquinas pela Sotreq)
têm periodicidade de 500 horas.
A Mecânica Aguiar opera ainda uma unidade de abastecimento (Ipiranga) dentro da
fábrica e disponibiliza um caminhão comboio para atuação na mina, reduzindo o deslocamento desnecessário das escavadeiras
e caminhões. Os pneus das máquinas de
carregamento são calibrados diariamente e
os de transporte semanalmente. Já os reparos, como trocagem de bandas, são feitos
em empresas parceiras.
Os problemas mais recorrentes são as
trincas nas caçambas e o rompimento de
mangueiras hidráulicas. Para isso, a companhia optou, após uma sucinta avaliação,
pela instalação de placas metálicas na parte
interna das caçambas, o que aumentou a
sua durabilidade.

Em busca de novos clientes

A Cecotral iniciou suas atividades na unidade de Barroso em 1993, também na época da cimenteira Paraíso, operando com o
transporte de cimento ensacado da fábrica
até a estação de carregamento ferroviário,
localizada em Barbacena (MG), a 25 km de
distância. Atualmente, a empresa tem 90%
do seu faturamento representado pelos serviços prestados à Holcim.
De acordo com Rosenir Ferreira, supervisor administrativo da Cecotral, o objetivo é
ampliar a atuação no mercado e para isso,
foi feito um mapeamento de potenciais
clientes na região, localizados num raio de

Terceirização da frota da
unidade iniciou em 2010

Foto: Mecânica Aguiar

Suprimentos/Serviços

A

Mecânica Aguiar foi criada em 2010,
após a terceirização da manutenção
da frota da Holcim. Gilson Ribeiro
Aguiar, então mecânico da unidade de Barroso, foi incentivado a abrir uma prestadora
de serviços e concorrer aos contratos da
companhia. A partir daí, Gilson e mais sete
ex-funcionários deram início à empresa, que
atualmente conta com 37 funcionários.
Ao longo de quatro anos de trabalho na
unidade, comprometido com a redução de
custos e prolongamento da vida útill dos
equipamentos, a Aguiar ficou conhecida
e conseguiu contratos com outros clientes, como Mineração Fazenda dos Borges,
Ical Indústria de Calcinação e Verde Brita.
“Há uma falta de prestadores de serviços
de manutenção na região, local que concentra muitas mineradoras. Diante dessa
oportunidade, procuramos investir na capacitação do nosso pessoal para ingressarmos
nesse mercado”, ressalta Roni Marlom, supervisor administrativo da Mecânica Aguiar.
Em 2010, a mecânica participou do projeto
Parceiros de Valor, programa de capacitação
de fornecedores organizado pela Holcim,
Instituto Holcim e Sebrae/MG. “Com este
apoio, conseguimos melhorar nossa gestão,
ampliando o nosso leque de atuação”, comenta Marlom.
Com o primeiro contrato conquistado em
2010, a empresa, com sede em Pedro Leopoldo (MG), se tornou responsável pela
manutenção da frota móvel da mina de Capoeira Grande. Atualmente, com oito funcionários permanentes na unidade de Barroso,
a Aguiar mantém uma oficina interna, que
atua na lubrificação, abastecimento e serviços de mecânica das máquinas.
Todas as atividades efetuadas pela empresa
seguem as diretrizes do plano de manutenção

120 km de Barroso. “Pretendemos obter
pelo menos mais um contrato fixo no mercado”, afirma Ferreira.
Algumas das companhias identificadas pela Cecotral na região foram: Saint
Gobain (Barbacena), Vale (Barbacena e
Conselheiro Lafaiete), Cimento Tupi (Carandaí), Arcelor Mittal (Juiz de Fora), LSM
(São João Del Rei), Mineração Jundu (São
João Del Rei), Votorantim Metais (Juiz
de Fora), Vallourec & Sumitomo (Jeceaba), Gerdau (Ouro Branco), dentre outras.
Com contrato vigente até janeiro de 2016,
a firma realiza a exploração de argila na mina
de Capoeira Grande, além de movimentar
calcário, escória e outros insumos entre os
pátios da unidade. Sua frota é composta por
duas escavadeiras Caterpillar 324, três tratores de esteira Caterpillar D7F, uma carregadeira Caterpillar 950H, cinco carregadeiras Caterpillar 938H, quatro carregadeiras
Caterpillar 966C, cinco caminhões basculante (dois Volkswgen, dois Mercedes-Benz
e um Scania), três caminhões basculantes
15 t (Volkswagen), dois caminhões mun-

Foto: Cecotral

Cecotral atua na movimentação de calcário, escória
e outros insumos entre os pátios da fábrica

Foto: Fabrimec

ck, 2 caminhões pipa, 2 caminhões brook,
2 empilhadeiras Hyster, 1 retroescavadeira
Caterpillar 416E e uma carreta prancha, com
cavalo mecânico Volkswagen.
A empresa atua ainda com serviços de carregamento e transporte de materiais e peças com
uso de caminhão munck, além de limpeza de
vias, prédios, máquinas e equipamentos. “Trabalhamos na unidade, em Barroso, há mais
de 20 anos. Começamos com uma atuação
pequena, e o serviço vem aumentando a cada
ano. Hoje, toda a movimentação de matéria-prima é feita por nossos profissionais, além
de demandas diversas, como limpeza industrial e predial”, afirma Ferreira.
Para a capacitação dos seus funcionários,
a Cecotral realiza treinamentos nas áreas de
segurança de procedimento, espaço confinado, segurança em processo, entre outros.
A Holcim é a responsável pelo curso de legislação NR-22 (Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração) e demais instruções
de trabalho. Treinamentos de operação de
equipamentos, direção defensiva, trabalho
em altura, primeiros socorros e ergonomia
são organizados por empresas terceirizadas,
contratadas pela Cecotral.
Fundada em 1985, a Cecotral tem 90
colaboradores, sendo 40 com ensino fundamental, 43 com ensino médio e 7 com
ensino superior. Para este ano, a empresa
está construindo uma nova oficina em Barroso, distante 900 m da portaria da Holcim. O espaço, com mais de 2 mil m2, tem

como objetivo reduzir a exposição de seus
funcionários na planta da Holcim, além de
dispor de maior espaço físico para as atividades de manutenção.

Cartão de visita

Com cerca de 60% do seu faturamento
representado por serviços prestados à Holcim, a Fabrimec, com sede em Barbacena
(MG), atua na área de manutenção mecânica. Na unidade de Barroso, a empresa faz a
manutenção dos moinhos, fornos, britadores, filtros, bombas, torres de resfriamento,
entre outros. No segmento de caldeiraria, a
Fabrimec atua na fabricação das virolas dos
moinhos e fornos, roscas transportadora,
silos, plataformas e estruturas metálicas.
Mediante contratos por obra, a empresa,
que possui 20 funcionários, está montando,
atualmente, o shut de alimentação do moinho de argila, a cobertura do forno e plataformas metálicas.
“Os contratos com a Holcim nos ajudaram
a abrir muitas portas. Hoje atendemos outros grupos, como Lafarge, Cimento Tupi,
Vale, CSN, e Fives FCB”, comemora o gerente geral, José Maurício do Nascimento.
Para o desenvolvimento dos seus funcionários, a empresa, criada em 1985, utiliza
um processo de rotação dos funcionários
e suas funções, além de realizar treinamentos com seus clientes, como a Holcim. Em
2012, a empresa participou do programa
Parceiros de Valor, visando a agregar qua-

Funcionários terceirizados
trabalham na montagem da
cobertura do forno da nova planta
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Nova tecnologia
de pintura industrial

Com atuação nas áreas de manutenção
e montagem industrial, a Tecnoman, com
sede em Matozinhos (MG), realizou a pintura dos filtros de manga e da chaminé do
forno da nova fábrica de Barroso. Para isso,
a empresa, que mantém contratos com a
Holcim há mais de dez anos, utilizou uma
tecnologia própria, que envolve duas cabines móveis de jateamento e pintura, com
vagões de transferência eletromecânicas.
“A ideia inicial foi desenvolver um projeto
para atender a solicitação de nossos clientes, que necessitavam realizar serviços de
jateamento e pintura in loco. Essa demanda
surgiu em virtude do elevado número de peças que precisavam ser reformadas devido a
condições adversas (intempéries, oxidação,
má estocagem, etc). Na cabine de pintura
utiliza-se o sistema Airless que associado
a utilização de tintas especiais previnem os
ataques químicos provenientes dos gases
do forno aumentando em até 2 vezes a vida
útil do equipamento”, explica Geraldo Santana Teixeira, Engenheiro Mecânico e sócio-diretor da Tecnoman.
As partes dos equipamentos a serem
pintadas são içadas por caminhão munck
e colocadas no transportador, que por sua
vez, desloca a estrutura até a parte interna
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Foto: Tecnoman

Pintura dos equipamentos será feita dentro da
unidade, com a utilização do sistema Airless

da cabine, uma espécie de container. Neste
ambiente, obtêm-se uma melhor distribuição de massa/tinta, ou seja, menos poluição
no ambiente de trabalho. Há uma redução
considerável quanto ao desperdício, além da
possibilidade da aplicação de camadas mais
espessas por demão.
O serviço de pintura, que consumiu 2.600
litros de tinta especial e foi orçado em R$
579.000, durou cinco meses e teve a participação de seis funcionários da Tecnoman,
um gestor da Holcim e seis auxiliares para
os serviços de içamento, transporte e manutenção de peças. A solicitação foi feita por
meio do setor de suprimentos da mineradora, que realizou visita técnica para avaliação
da fornecedora.
O histórico de fornecimento da empresa
com a Holcim abrange a troca do selo do
forno da unidade de Cantagalo (RJ), fabricação de resfriadores para a planta de Pedro
Leopoldo (MG) e usinagem de pedestais
para o moinho de bola da unidade de Barroso, dentre outros.

Obras civis demandam
frota de guindastes

A Servi-Sá, com 30 anos de mercado,
está participando do projeto de expansão

de Barroso, com o fornecimento de caminhões munck e guindastes, utilizados para
o transporte e montagem dos equipamentos da nova fábrica. Entre os veículos estão
dois guindastes Liebherr (LTM 1250 e LTM
1160); com capacidades de 160 t e 250 t,
três guindastes XCMG; com capacidade de
70 a 75 t, e três caminhões guindautos; com
capacidade de 15 t.
Os equipamentos, contratados em regime
de locação pela Mendes Júnior, construtora
responsável pelas obras civis do empreendimento, são operados por funcionários da
Servi-sá. Atualmente, a empresa possui 14
profissionais na obra, todos capacitados
com cursos específicos de operação.
“Estamos atendendo à expansão da Holcim em Barroso, através da Mendes Júnior,
desde junho de 2013. Mesmo que indiretamente, iniciar uma parceria com uma
companhia deste porte é muito relevante
para nós. Durante as atividades, trocamos
experiências, visando ao desenvolvimento
das operações”, destaca Joel da Silva Sá,
sócio-gerente da Servi-Sá.
Além do aluguel de guindastes, a empresa,
com sede em Barra Mansa (RJ), fornece plataformas elevatórias e containers para obras
no setor de construção civil.

Guindastes de grande porte
foram utilizados nas obras
civis e de montagem

Foto: Servi-Sá

Suprimentos/Serviços

lidade, produtividade e competitividade aos
seus produtos e serviços. Além da fábrica
de Barroso, a Fabrimec presta serviços para
as plantas da Holcim de Cantagalo (RJ) e
Pedro Leopoldo (MG).
Já a Meg, localizada na mesma cidade,
presta serviços de manutenção elétrica à
unidade de Barroso desde 1996. A empresa,
com cerca de 20 funcionários, faz a instalação de painéis de controle, montagem de
filtros, rebobinamento de motores, entre
outros serviços.
Além da Holcim, a empresa, que também
faz a locação de caminhões munck, tem
contrato firmado com outras companhias da
região, como Saint Gobain e Cimento Tupi.
Periodicamente, os funcionários da Meg
frequentam cursos e treinamentos sobre
atividades em espaço confinado, operação
de caminhão munck, direção defensiva e
normatização.
“Após a expansão, pretendemos continuar prestando serviços à Holcim. Temos,
inclusive, a expectativa de aumentar o
volume de trabalho com a companhia“, ressalta Júnior Rodrigues da Silva, técnico em
manutenção da Meg.

Foto: Instituto Nossa Senhora do Carmo

Programa com estudantes
de Barroso (MG) estimula o
desenvolvimento de práticas
empreendedoras

No caminho certo
Programas da companhia estimulam desenvolvimento social, ambiental e econômico da população local

Comunidade

A

lém do programa de capacitação
(Parceiros de Valor), citado anteriormente, a Holcim, juntamente
com seu instituto, investe em programas
socioambientais na região de Barroso,
voltados à melhoria da renda da população, educação ambiental, saúde e incentivo à pratica de esportes.
As atividades são ministradas por profissionais das áreas e voluntários, que
realizam, por meio de oficinas, palestras,

eventos, dinâmicas em grupo e debates,
o desenvolvimento dos programas. Um
exemplo é o projeto Rumo Certo, que
conseguiu aumentar em 52% o faturamento médio dos micros e pequenos
empresários da região, com um trabalho
de revitalização e expansão do comércio de Barroso – a ação foi promovida
pelo Instituto Holcim, pela Associação
Ortópolis Barroso e pela Associação
Comercial e Industrial da cidade.

“O investimento social da empresa em
Barroso tem origem anterior à expansão, precisamente desde 2003 com a
criação do Projeto Ortópolis. A Holcim
ouviu toda a sociedade de Barroso em
um processo transparente de consulta
e, conjuntamente com o Poder Público
municipal e estadual, e parceiros diversos, vem promovendo esses projetos”,
afirma Adriana Fonseca, coordenadora
de Comunicação Social.

Projetos

Objetivo

Parceiros

Parceiros de Valor

Melhorar o resultado financeiro das pequenas empresas fornecedoras

Sebrae/MG

Empreender em Família

Oferecer condições às famílias atendidas pela Apae para produzir
e comercializar produtos alimentícios com selo da entidade

Apae e Associação Ortópolis Barroso

Papo Cabeça

Conscientização da comunidade de Barroso sobre temas importantes (DSTs,
drogas, alcool e gravidez na adolescência)

Escolas estaduais, Secretaria Municipal
de Saúde e Invictus

Lavanderia Padre Luiz

Contribuir para a saúde financeira do Lar Nossa Senhora de Fátima por meio
da ampliação da Lavanderia Padre Luiz

Lar Nossa Senhora de Fátima

Educação Ambiental

Envolver a comunidade escolar em atividades que fortalçam o Programa
Municipal de Educação Ambiental

Prefeitura de Barroso

Mãos na Massa

Fortalecer o negócio de biscoitos artesanais de produção familiar

Associação de Moradores do Bairro São
José, BID, PorAmérica, Associação Ortópolis,
Prefeitura de Barroso e Senac Grogotó

Educação Patrimonial

Revelar aspectos da indentidade cultural da cidade

Prefeitura de Barroso

Esporte na Cidade

Incentivo á pratica de esportes. Aquisição de material e contratação
de profissional especializado.

Bandeirante Futebol Clube, Ong Peito Aberto,
Ministério do Esporte

Crescer Juntos com a Comunidade

Capacitação dos funcionários voluntários visando a ações
de desenvolvimento local (revitalização de praças, formação de grupo
de teatro, aulas de cidadania no trânsito, etc.)

Associação Junior Achievement e escolas
estaduais Francisco A. Pires e Cônego L. G.
Carlos

ASCAB em Novos Horizontes

Contribuir para o fortalecimeto da associação de catadores e impulsionar
a reciclagem de materiais

BID, Prefeitura de Barroso, Associação Ortópolis

Juventude Empreededora

Capacitar os jovens para elaboração de planos de negócios, como forma
dos mesmos gerarem sua própria renda.

Associação Ortópolis , ACIB

Fonte: Holcim
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44 das maiores minas
investirão R$ 201 milhões
em pesquisa
A sondagem rotopercussiva tem custo menor que a diamantada

Pesquisa Geológica

S

egundo a pesquisa 200 Maiores
Minas Brasileiras, realizada
anualmente pela revista Minérios
& Minerales, a área de pesquisa geológica receberá recursos de R$ 201,7 milhões
em 2015, aplicados por 44 das maiores
minas do País. Desse total, a mina Alegria, da Samarco Mineração, prevê receber
aportes de R$ R$ 44,8 milhões; a Cuiabá,
da AngloGold Ashanti, terá R$ 30,8 milhões; enquanto a Tucano, da Beadell investirá cerca de R$ 20 milhões.
“A Beadell Brasil tem investido significativamente todos os anos em pesquisa mineral, a partir da mina Tucano, em
operação no município de Pedra Branca
do Amapari, no Amapá”, afirma Fábio
Batista Marques, gerente de Geologia da
empresa. “Nos últimos três anos, foram
investidos cerca de R$ 37,5 milhões em
alvará de pesquisa adjacentes à mina e no
projeto Tartaruga, na cidade de Tartarugalzinho. Em 2015 estão previstos investimentos da ordem de R$ 20,1 milhões”,
afirma. Boa parte do investimento está na
sondagem rotopercussiva de circulação
reversa. Tal processo tem a vantagem
sobre a sondagem rotativa com relação

Rio Tinto aplicará
US$ 200 milhões
Em 2015, a Rio Tinto, segunda maior
mineradora do mundo, pretende manter os
investimentos em exploração de projetos
greenfield. Segundo a empresa, os aportes com exploração em áreas onde ela não
está presente serão de cerca de US$ 200
milhões, valor próximo do total investido
no ano passado. A prioridade da companhia neste ano será a exploração de cobre
na América do Norte e do Sul.
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ao tempo de cobertura e custo bem mais
baixo, explica Marques.
“A sondagem rotopercussiva vem
sendo executada por uma
sonda Schramm C685. A
grande diferença desse
método para a sondagem diamantada está no custo
por metro perfurado que representa uma
redução de cerca de 50%.
Com isso pode-se aumentar a área
pesquisada por meio de uma quantidade
maior de sondagem. Além disso, a sonda
rotopercussiva executa uma média de 80 a
100 metros por dia enquanto a sondagem
diamantada executa cerca de 20 metros de
avanço médio.” Em 2014, foram realizados
em torno de 12 mil metros, que geraram
novas reservas lavráveis à mina, acrescenta o executivo.
Outros resultado significativo, segundo
ele, foi a descoberta de uma nova jazida
denominada Duckhead, localizada cerca
de 15 Km a sudeste da mina Tucano e a

ampliação de recursos no projeto Tartaruga. “A Beadell tem aumentado significativamente o trabalho de sondagem para
expandir suas reservas de ouro e para
descoberta de novos depósitos que poderão ser beneficiados por meio da planta
da mina Tucano, ou até mesmo para a
implantação de novas unidades de beneficiamento”, diz Marques.

Baixa de investimentos em exploração
pode comprometer o futuro
“Passamos por um período de baixa na exploração mineral”, salienta Elmer Prata Salomão, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Mineral (ABPM). “Além do baixo preço das commodities, há a insegurança jurídica do novo marco regulatório do setor. Isso tem feito com que pouca
coisa aconteça, novos projetos estão praticamente paralisados.” Para o setor, segundo o executivo,
o projeto do marco regulatório é muito ruim. “Ele cria monopólios e extingue o atual sistema de
direito de propriedade, além de aumentar o valor da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM). O sistema de concessão segue o modelo do petróleo, só que o governo não tem condições de explorar minérios”, diz, lembrando que o projeto está parado desde 2013,
e que por isso está travando o setor. “Mantivemos reuniões com o ministro de Minas e Energia,
ele parece sensível ao tema e esperamos que haja um avanço nas negociações para que o modelo
seja logo definido”, completa Salomão, lembrando que o reflexo desse impasse será sentido daqui
a dois, três anos. “Hoje vivenciamos o que foi explorado há anos atrás, com o travamento do setor
vamos sentir lá na frente, com o desmonte dos bons serviços de pesquisa que construímos.”

Caterpillar tem
novos modelos de
trator e escavadeira
O trator de esteiras Cat D6K2
e a escavadeira elétrica 318D L Série 2 foram projetadas
para aumento da produtividade e redução de custos

A

Equipamentos

s novas máquinas da Caterpillar
para mineração e construção elevaram o nível do desempenho ao
mesmo tempo em que dão mais conforto
ao operador. O trator de esteiras Cat D6K2,
por exemplo, ganhou recurso de controle
de lâmina estável e modos econômicos
de avanço e ré, para maior economia de
combustível e redução dos custos.
O D6K2 também apresenta comando hidrostático com controle de tração, a fim de
reduzir o deslize da esteira em carga máxima.
Segundo a Caterpillar, as novas lâminas mais
largas possibilitaram uma melhoria de produtividade superior a 8% em trabalhos de lamina. Outra novidade foi o tombamento ajustável manualmente para controle da lâmina.
O trator vem equipado com o motor Cat
C7.1 Acert, com potência líquida de 97 kW
(130 HP) a 2.200 rpm. O conjunto é turboalimentado e pós-arrefecido. De acordo
com a fabricante, o sistema foi configurado
para atender aos padrões de emissões do
escape equivalentes ao Estágio IIIA da UE e
ao Tier 3 da EPA dos Estados Unidos.

Potência aliada a controle

A nova escavadeira elétrica 318D L Série
2 por sua vez traz versatilidade com foco na
produtividade. Na cabine, o operador vai encontrar um espaço melhor projetado e mais
espaçoso. Nesta versão, todos os interruptores se encontram no lado direito do console. O monitor é de cristal líquido colorido
e exibe informações em 27 idiomas.
Equipada com o motor Cat 3054CA, com
potência líquida de 82 kW (110 HP), a escavadeira ganhou economia de combustível
em torno de 3%. O motor ainda incorpora
um governador mecânico e um sistema de
injeção de combustível de baixa pressão.
Os filtros primário e secundário agora
contam com separador de água, melhorando o sistema de filtragem de combustível. A Caterpillar afirma que o conjunto
foi projetado para atender às normas de
emissões de Tier 2 da EPA dos Estados
Unidos e do Estágio II da UE.
O sistema hidráulico da escavadeira
utiliza um projeto compacto com tubos
e linhas mais curtos para reduzir o atrito

Foto: Caterpillar

Lâminas mais largas do D6K
indicaram um aumento de
8% na produtividade
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Escavadeira 318D L propicia
uma economia de combustível
em torno de 3%

A articulação frontal conta com um braço
de alcance de 2,6 m e outro braço de alcance de 2,9 m, além de uma lança de alcance
reforçada de 5,1 m. Entre as ferramentas de

trabalho disponíveis para a 318D L Série 2
estão caçambas, compactadores, garras,
multiprocessadores, escarificadores, trituradores, pulverizadores, martelos e tesouras.

Case lança escavadeira
hidráulica e pá carregadeira
Modelos CX220C e 721E apostam em versatilidade e economia

V

isando atender os setores de
mineração, construção, infraestrutura, agronegócio, entre
outros, a Case apresentou duas novas
máquinas no mercado interno, a escavadeira hidráulica CX220C e pá carregadeira 721 E.
“O mercado de máquinas de construção triplicou nos últimos dez anos
e, embora não tenha mantido o crescimento esperado de 2013 para cá, deve
se estabilizar este ano e ter uma retomada a partir de 2016. O Brasil tem uma
grande demanda por obras de infraestrutura e potencial de crescimento”,
avalia Roque Reis, vice-presidente da
Case para a América Latina.
Na última década, a empresa ampliou
seu portfólio, passando de 12 para 30
modelos de equipamentos em sete li34 | Março 2015
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e as quedas de pressão. Amortecedores
hidráulicos na extremidade da haste dos
cilindros da lança e em ambas as extremidades dos cilindros do braço amortecem
o impacto, reduzem ruídos e aumentam a
vida útil do cilindro.
O circuito de regeneração da lança e do
braço economiza energia durante a operação da lança para baixo e do braço para
dentro. Por conta disso, os operadores
não precisam aprender modos diferentes.
Uma função automática de prioridade da
lança e de oscilação seleciona automaticamente o melhor modo com base no
movimento do joystick.
Para maior resistência a flexões por torção, o chassi da escavadeira possui seção
em caixa em forma de X. As vedações da
esteira lubrificada com graxa protegem o
elo da esteira e garantem longa vida útil
ao pino do elo da esteira e à bucha interna. Os motores de percurso com seleção
de velocidade automática permitem que a
318D L Série 2 troque automaticamente
de velocidades altas e baixas de maneira
suave e controlada.

Mercado de máquinas de construção
triplicou nos últimos dez anos

www.revistaminerios.com.br

O braço da pá carregadeira 721E
é 400 mm maior em relação à
versão anterior

Foto: Case

nhas: retroescavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras, escavadeiras
hidráulicas, miniescavadeiras, midiescavadeiras e minicarregadeiras.
“Agregamos as máquinas minis e os
mais pesados, como as pás carregadeiras e escavadeiras hidráulicas de maior
porte. E vamos dar continuidade a essa
expansão, atendendo mais segmentos
e dando opção de escolha ao nosso
cliente”, anuncia Reis.
A escavadeira CX220C, da classe de
20 a 24 t, tem como principais diferenciais a versatilidade, motor robusto,
econômico e com baixa emissão de
poluentes. O motor de 145 HP Tier 3,
com a função ECO e um sistema hidráulico-eletrônico, tem como objetivo
proporcionar uma melhor desempenho
mesmo nas condições de trabalho mais
severas.
De acordo com técnicos da empresa,
a função ECO proporciona economia
e versatilidade ao equipamento. Quando a tarefa é pesada, o motor aumenta
a rotação e ajusta a vazão do sistema

hidráulico, utilizando o sistema integralmente. Quando a tarefa é cotidiana
e o ciclo de trabalho é normal, o motor
baixa a rotação e o sistema hidráulico
reduz a pressão do óleo, mantendo a

mesma eficiência no trabalho, mas com
economia de combustível.
Além disso, a cabine da escavadeira possui comandos leves e precisos.
Sua nova estrutura segue a norma ISO
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Já o atrativo da pá carregadeira 721E,
versão XR, é a altura até o pino de articulação 400 mm maior, quando comparado com o modelo anterior. Com braço
alcançando 4.377 mm, o equipamento
proporciona um alcance adequado
para o carregamento de caminhões ou
vagões a partir do solo, sem o uso de
rampas metálicas ou de terra, que dificultam o trabalho e comprometem o
rendimento, e sem a necessidade de
aquisição de um equipamento de maior
porte. Na comparação com um equipa-

mento de maior porte, como uma pá
carregadeira de 18 toneladas, a nova
versão da 721E faz ciclos 20% mais
rápidos e leva a uma economia de combustível de cerca de 15%.
A 721E está equipada com motor eletrônico de 183 hp, com certificação Tier
III, que proporciona maior desempenho
e economia de combustível. Possui três
curvas de potência e quatro modos de
funcionamento, que permitem utilizar
a potência mais adequada ao tipo de
aplicação.

New Holland lança trator
de esteiras com transmissão
hidrostática e mais de 200 HP
D180C, que passa a ser fabricado na planta de Contagem (MG),
pode ser adquirido pelas linhas de crédito do Finame

A

ntes de chegar ao mercado,
quatro protótipos do D180C
foram testados, tanto no Campo de Provas da New Holland Construction, localizado em Sarzedo (MG),
como em atividades em clientes brasileiros. Foram mais de 2 mil horas de
validação em campo. Especificamente
em uma mina de ferro da Vale no município de Itabirito (MG), foram 400
horas, para atestar a robustez da máquina para operar em campos de extração mineral e também na estocagem
de sedimentos provenientes da Lagoa
da Pampulha, em Belo Horizonte.
Segudo o fabricate, Força, baixo
consumo e agilidade são alguns dos
atributos presentes no novo lançamento da New Holland Construction: o
D180C, primeiro trator de esteiras com
tecnologia de transmissão hidrostática, com potência superior a 200hp,
produzido no Brasil. O D180C reúne
qualidades já conhecidas nas linhas
D150B e D140B, lançados pela marca
na América Latina em 2014. Fabricado
na unidade industrial da New Holland
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O D180C é o primeiro trator de
esteiras com transmissão hidrostática

Foto: New Holland Construction
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12117 (Roll-Over Protective Structures), que assegura que, mesmo se
deformada, como em um acidente, por
exemplo, a cabine vai preservar um espaço interno que garanta a segurança
do operador.
Esta mesma cabine também oferece como opcional a proteção FOPS
(Falling-Object Protective Structures),
baseada na norma internacional ISO
10262, que garante a segurança do
operador em caso de queda de um objeto pesado sobre o teto.

em Contagem (MG), o novo modelo
pode ser adquirido pelas linhas de
crédito do Finame.
“O D180C carrega o DNA de inovação
da New Holland Construction, marca
que traz em seu histórico a introdução
de diversas tecnologias ao mercado de
máquinas de construção”, afirma Ni-

cola D’Arpino, vice-presidente da New
Holland Construction para a América
Latina. “Somos hoje a marca com a
maior linha de tratores de esteiras de
0 a 250 hp produzida no Brasil, sempre procurando apresentar aos nossos
clientes novidades que representem
ganhos em produtividade e eficiência,

assim como a redução dos custos de
operação”, explica o executivo.

Transmissão hidrostática:
mais conforto e menor
custo de manutenção

De acordo com Fernando Neto, especialista de produto da marca, a
transmissão hidrostática é um dos
principais atributos do D180C, diferentemente dos sistemas de transmissão mecânicos comumente encontrados nos tratores de esteiras,
principalmente nos de grande porte.
Para o operador, a inovação presente
na D180C representa mais conforto e
produtividade. Para a máquina, menos
desgaste mecânico e, consequentemente, queda nos custos de manutenção.
“Não há necessidade de passar marcha, pois a tecnologia de transmissão
hidrostática não possui os dispositivos mecânicos encontrados em
um trem de força tradicional, como
transmissão mecânica, conversor de
torque, dumper, pacotes de freio, embreagem de direção, entre outros itens

de desgaste que geram maior custo de
manutenção”, explica Neto.
Em vez de tudo isso, segundo ele, há
somente um sistema de bomba dupla
de pistões (fluxo variável) conectado,
de forma independente, a dois motores hidráulicos. Todo o controle de
deslocamento se faz por um joystick
que possibilita virar com tração ambas
as esteiras ou até mesmo a realização
do giro em torno de um ponto – a chamada contra-rotação. Além disso, o
D180C possui o motor NEF 6, da FPT
Industrial, com 214 hp de potência líquida, acoplado diretamente ao sistema de transmissão hidrostática.

Lâmina adequada ao serviço e função exclusiva

O D180C tem duas opções de lâmina,
sendo uma PAT, com seis movimentos
hidráulicos para elevação, inclinação e
angulação; dois movimentos mecânicos (ângulo de passo) e uma Bulldozer, com quatro movimentos hidráulicos para elevação e inclinação e dois
movimentos mecânicos (ângulo de
passo). A lâmina PAT apresenta tam-

bém uma função exclusiva chamada
shake, que permite a remoção de material pegajoso por meio da vibração da
lâmina, ativada por um botão. “O trator
tem uma bomba hidráulica de pistões
de fluxo variável para realizar os movimentos da lâmina e ripper, o que reduz o aquecimento e o ruído, além de
proporcionar a queda no consumo de
combustível”, destaca o especialista.
Motor mais eficiente e econômico
O novo trator da New Holland Construction é equipado com o propulsor
NEF 6, da FPT Industrial, que não só
garante menores emissões de poluentes na aplicação de construção como
entrega um excelente desempenho
aliado a um baixo consumo de combustível. Diretor de Engenharia da FPT
Industrial na América Latina, Alexandre Xavier afirma que a marca partiu
de um projeto já bem sucedido, que é
a linha NEF, e realizou modificações e
melhorias na combustão específicas
para essa aplicação, por meio de um
novo turbocompressor e calibração do
sistema Common Rail otimizados para
o D180C.

BHP Billiton convoca acionistas para criar South32

www.revistaminerios.com.br

zinco. A South32 pretende distribuir um mínimo de 40% do lucro subjacente, repassando
os dividendos aos seus acionistas. A companhia pretende adotar um modelo operacional
que combina a gestão da carteira de ativos em
unidades de negócios regionais, a fim de facilitar as tomadas de decisões e reduzir custos.
De acordo com a empresa, a cisão
ajudará a obter um portfófilo mais
focado e produtivo

Após a simplificação do portfólio, a BHP
Billiton pretende racionalizar o seu modelo
organizacional e espera economizar, aproximadamente, US$ 100 milhões por ano.
A reunião com acionistas para votação da
proposta de cisão será realizada em Perth,
Austrália, e Londres, Inglaterra.
Foto: BHP Billiton

O conselho da BHP Billiton recomendou
aos acionistas votarem a favor da proposta de
cisão da empresa South32, que acontece no
dia 6 de maio. O conselho acredita que com
a divisão a BHP passará a contar com um
portfófilo muito mais focado e produtivo, ao
mesmo tempo em que cria uma nova empresa, a South32. “A cisão vai simplificar a BHP
Billiton e tem o potencial para desbloquear o
valor do acionista, através de uma nova empresa diversificada e global”, afirma Jac Nasser, Presidente da BHP Billiton. Atualmente, a
BHP conta com participações em 41 ativos de
13 países e 6 continentes. A cisão e abertura
da South32 deverão simplificar a atuação de
ambas as companhias e maximizar o valor
para o acionista. Os gastos totais para implementação da cisão são estimados em cerca de
US$ 738 milhões.
A maioria dos ativos da South32 está
localizada no hemisfério sul, com os dois
centros regionais na Austrália e África do
Sul. A companhia estará presente em cinco países, produzindo alumina, alumínio,
carvão, níquel, manganês, prata, chumbo e
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Kinross aprimora sapatas
de alimentador da britagem
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riada em 1993, a canadense Kinross Gold Corporation
opera no Brasil e em mais sete
países, empregando cerca de 8 mil profissionais. Sua mina de ouro no país,
localizada em Paracatu (MG), é um dos
exemplos de sucesso, sendo o empreendimento mais importante da cidade:
responde por 10% dos empregos formais e é provavelmente a maior fonte
de geração de tributos do município.
Ativada em 1987, a mina teria uma
vida útil até 2016. A data de exaustão,
no entanto, foi estendida para 2040, a
partir do projeto de expansão da mina
iniciado em 2008. Com ele, a produção
de ouro foi triplicada para 15 t, o que
significa uma maior produtividade em
toda a unidade e otimização em várias
frentes desde 2008.
Uma das etapas de melhoria aconteceu
com a participação da Metso e envolveu a troca das sapatas do alimentador

principal da linha de processamento
por peças com projeto de engenharia
aprimorado. Instalado na Britagem da
Planta 2, o alimentador tem a função de
receber o minério lavrado e abastecer
o britador. Exatamente em função desse papel, o equipamento passa por um
monitoramento constante e a Kinross já
tinha avaliado que havia necessidades
de ajustes. O primeiro deles era aumentar a produção do alimentador. O segundo, ligado diretamente ao primeiro,
era aumentar a vida útil dos rolos de retorno que, devido ao fato das abas das
sapatas existentes serem muito delgadas, era muito curta, causando paradas
constantes do equipamento. A troca das
sapatas, no entanto, precisava vencer a
dificuldade de efetuar a modificação e
ao mesmo tempo não prejudicar as metas de produção da mina, sendo realizada no menor tempo possível.
“A maior complexidade envolveu o

Foto: Kinross

Processo aumentou taxa de alimentação em 20% e deve influenciar na maior vida útil dos demais componentes.
Parceria também incluiu substituição de alimentadores da pilha pulmão,
com aumento da confiabilidade na planta

Troca das sapatas aumentou
a taxa de utilização do
alimentador em 20%

Melhorias na pilha pulmão
Além do projeto a quatro mãos desenvolvido no aprimoramento das sapatas do alimentador do Britador da Planta 2, a Metso participou de
outro projeto recente na mina da Kinross em Paracatu. Trata-se de um empreendimento cujo histórico se inicia em 2012 e que foi finalizado em
dezembro de 2014: a substituição dos alimentadores instalados abaixo da pilha de estocagem de minério, cuja função é a alimentar o moinho
semi-autógeno (SAG) da mineradora.
“Temos seis equipamentos instalados, cuja capacidade de projeto é de 1.660 t/hora cada um”, detalha Alexandre de Oliveira. “Se eles não
operarem com confiabilidade, a alimentação da moagem é afetada, prejudicando todo o processo produtivo da mina”, explica. De acordo com
o engenheiro, era isso que poderia acontecer se a mineradora não iniciasse a troca dos alimentadores de correia originais, processo que durou
dois anos. O principal indicador para a mudança ocorreu quando o número de manutenções corretivas por rasgo na correia nos alimentadores
originais tornou-se constante. “Optamos por mudar, trocando o sistema de correias transportadoras por alimentadores de sapatas fabricadas em
aço manganês, que têm vida útil muito maior”, detalha.
Dois pontos, segundo ele, marcaram a escolha da Metso como parceiro do projeto. Primeiro o know how na fabricação de alimentadores de
sapata e, segundo, a empresa era o fornecedor do equipamento original. Definida a escolha, a Kinross dividiu o projeto em duas etapas, sendo
a primeira ocorrida em 2012 e a última delas fechada em dezembro do ano passado. Quatro alimentadores foram inicialmente substituídos, o
que era suficiente para assegurar a disponibilidade dos equipamentos diante do aumento de capacidade da moagem. Com a segunda etapa, os
demais equipamentos foram trocados.
“O principal ganho que tivemos foi assegurar a confiabilidade dos equipamentos. Em termos de segurança e condições de trabalho para nosso
pessoal, as melhorias também foram contabilizadas”, resume Oliveira, da Kinross. “Tivemos ganhos significativos nesse quesito, pois a troca
da correia era uma atividade que requeria muita atenção e esforço dos colaboradores e isso não acontece mais”, completa. O engenheiro lembra
ainda que o processo de aquisição se deu praticamente em regime turn key e alguns pontos de melhoria sugeridos pela engenharia da Kinross
foram adotados no projeto dos equipamentos instalados em 2014. “As experiências de campo contam muito no processo de melhoria. Por isso,
a importância do pós-venda nos processos de fornecimento de equipamentos.”, finaliza.
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Com a compra, empresa passará a fornecer
engrenagens e pinhões sobressalentes

planejamento de toda atividade. Gastamos cerca de 150 horas de trabalho”,
explica o engenheiro mecânico da Kinross, Alexandre de Oliveira, que coordenou o processo. “Apresentamos ao
fabricante os problemas que estávamos
tendo com o equipamento e ele propôs
a maioria das melhorias aprovadas”,
www.revistaminerios.com.br

Metso adquire moinhos da Rexnord / Falk
A Metso adquiriu direitos de propriedade intelectual da empresa norte-americana Rexnord Industries, relacionados aos negócios da Falk Mill Products.
A compra permitirá fornecer engrenagens e pinhões sobressalentes para seus
clientes, utilizando desenhos e especificações originais da Rexnord / Falk de
moinhos e fornos. A aquisição também inclui a contratação de importantes especialistas em produtos para moinhos para dar suporte. O valor da negociação
não foi revelado.
“A aquisição é consistente com o objetivo da companhia de continuar sendo um
fornecedor completo de peças de reposição e serviços para nossos equipamentos
instalados. A capacidade favorece não somente peças de reposição e serviços para
engrenagens abertas, mas também a aptidão técnica adicional em engrenagens e pinhões e os requisitos de qualidade necessários para produzir esses componentes”,
afirma Andy Fritz, vice-presidente sênior, Cominuição, Metso.
detalha. De acordo com Alexandre de
Oliveira, a atividade foi executada pela
equipe interna com supervisão técnica
da Metso. A troca, milimetricamente
desenhada, manteve o material das sapatas originais (aço manganês), mas
envolveu um projeto totalmente novo
da peça, desenvolvido especialmente

para a aplicação da Kinross, com barras
de arraste mais altas e um perfil otimizado. Para melhorar a vida útil dos
rolos de retorno, o projeto envolveu
ainda o aumento da aba das sapatas, o
que permitiu a melhor distribuição da
pressão na capa do rolo. Além disso, o
fabricante desenvolveu um novo rolo de
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los de carga e das próprias sapatas”,
detalha Oliveira. O engenheiro explica
ainda que, além das sapatas, outras
modificações significativas foram implementadas. Entre as mudanças complementares, ele cita a alteração da inclinação dos mancais e a mudança no
projeto do cubo e do segmento do eixo
de acionamento. “Temos uma relação
de parceria, onde a Metso nos propõe
a implementação das inovações que
ela desenvolve”, finaliza Oliveira.

retorno com material mais resistente ao
desgaste, portanto, com maior vida útil.
Os resultados da mudança compensaram a intervenção. Hoje, com capacidade nominal de 7.800 toneladas/
hora, o alimentador teve um aumento
médio de 20% em sua taxa de alimentação e a Kinross se prepara para medir outros efeitos. “Como a instalação
foi feita em maio deste ano, ainda não
pudemos mensurar – de forma completa - os ganhos em vida útil dos ro-

“A Metso desenvolve constantemente seus produtos, e os Alimentadores
de Sapatas não são exceção. Essas
inovações trazem vários benefícios
como aumento de confiabilidade e de
produção, como foi o caso das melhorias na máquina da Kinross, fabricada em 2007 e atualizada com essas
inovações no final de 2013”, destaca
Henrique Tibagí de Oliveira, Chefe de
Produto responsável na fábrica pelo
produto Alimentador de Sapatas.

Desaguamento de rejeitos retém
de 70% a 80% do material
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equipamentos móveis durante a fase de
extração, evitando perda de reserva por
contaminação e diluição. “Assim, evitamos o envio de contaminantes para a
planta e perda de minério para as pilhas
de estéril. Vale ressaltar que a Vallourec
é pioneira na utilização desses equipamentos”, afirma Brandão, destacando
que os equipamentos de peneiramento e
britagem móveis foram introduzidos com
o intuito de aumentar a recuperação da reserva prevista no modelo geológico.
Como parte do minério previsto no
modelamento geológico está em contato
com materiais contaminantes (sílica, argila, outros), na operação de lavra, com
escavadeiras, uma parte do minério é
perdida e enviada para as pilhas de estéril
(diluição), ou, por outro lado, materiais
contaminantes são enviados à planta de
concentração (contaminação).

“Com a introdução das peneiras móveis,
o material contaminado é peneirado e se
aproveita apenas a parte interessante. Se
há uma contaminação nos granulados e a
parte fina é rica, esta é enviada para a planta de tratamento e apenas os granulados
são rejeitados”, explica Brandão. Por outro
lado, se a contaminação existe na fração
fina, esta é enviada à pilha de estéril e apenas os granulados são aproveitados.
Além das peneiras móveis, a utilização
de britadores móveis permite o aproveitamento de blocos maiores, ainda na fase
da lavra, adequando esses blocos à granulometria dos produtos. “Desta forma,
blocos que não poderiam ser enviados
à planta de tratamento por que tem uma
qualidade mais baixa, podem ser britados
e aproveitados como produtos especiais
(alta sílica, alta alumina, outros)”, finaliza
o executivo.
Novo processo visa reduzir a
quantidade de rejeitos lançados
para a barragem

Foto: Vallourec
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Vallourec Mineração, com o
objetivo de reduzir riscos operacionais e impactos ao meio
ambiente, está investindo em novos métodos para a disposição dos rejeitos resultantes do processo de beneficiamento
de minério de ferro. Um dos esforços
corresponde a um projeto que busca
reduzir a quantidade de rejeitos lançada
para a barragem. De acordo com Reinaldo Brandão, superintendente técnico da
Vallourec, a primeira etapa desses novos
métodos, iniciada em janeiro deste ano,
consiste no desaguamento dos rejeitos
mais grossos em peneiras desaguadoras, responsáveis por reter e tratar entre
70% e 80% do material. A destinação
final, após o tratamento, é a pilha de estéril, em vez da barragem. Já na segunda
fase, prevista para começar no segundo
semestre, o rejeito mais fino será filtrado
e tratado em dois filtros prensas.
Além da redução dos riscos operacionais, haverá o ganho ambiental. “Os
equipamentos tratarão de receber todo
o rejeito do processamento mineral, que
após desaguamento em peneiras, ciclones e filtros será encaminhado para empilhamento”, revela Brandão. Após esse
processo, a água clarificada, sem sólidos,
será conduzida para a barragem e reaproveitado nos processos produtivos. “Dessa
forma, a empresa minimizará os impactos
ao meio ambiente e contribuirá para a redução do consumo de recursos hídricos
na mina”, completa o executivo.
No processo de britagem e peneiramento, a companhia introduziu a utilização de

Linha ampliada com peneiras a seco
Empresa iniciou uma nova fase de desenvolvimento
com a introdução da unidade de peneiramento a seco R2500

R

2500 é uma unidade de peneiramento estática primária capaz de
processar mais de 500 t/h em
operações de pedreiras, mineração e reciclagem, podendo ser integrado a um sistema de classificação novo ou existente,
proporcionando aumento de eficiência.
O R2500 é acionado por eletricidade, resultando em uma economia significativa
de custos de combustível, além de uma
operação mais silenciosa.
O R2500 foi projetado no novo Centro
de Inovação da CDE na matriz da empresa, na Irlanda do Norte, e representa uma
expansão da linha de produtos. Desde
2013, o foco tem sido o desenvolvimento
de soluções de equipamentos capazes de
processar acima de 500 t/h. Isso inclui a
unidade de classificação M4500, de 450
t/h lançada no mercado internacional na
Conexpo-CON/AGG em março de 2014.
“Reconhecemos uma oportunidade de
atender melhor os nossos mercados de
altas tonelagens, da forma mais eficiente,
e de fornecer aos nossos clientes uma solução completa da CDE ao longo dos quatro setores nos quais operamos: construção e reciclagem, mineração, ambiental
e areias industriais”, explica o diretor de
Vendas da CDE, Enda Ivanoff.
O R2500 pode ser implementado em

operações de pedreiras, reciclagem e mineração onde uma variedade de materiais
difíceis é processada, incluindo pedra
britada, solo arável, camadas superficiais,
minério de ferro e material residual de
construções e demolições.
Os recursos do R2500 incluem um projeto de parede lateral laminada, com patente
requerida, na peneira ProGrade P2-75/R,
que não apresenta soldas, resultando em
uma peneira mais resistente e leve que
requer menos potência e vem galvanizada como padrão de fábrica. A peneira
com projeto treliçado que apresenta peso
reduzido, assegura que mais energia seja
transferida para o material, com um desempenho superior de classificação. A peneira ProGrade P2-75/R foi projetada com
FEA (Análise de elementos finitos) e é parte
integral da linha de produtos da CDE, nos
modelos R2500, M2500 e M4500.

Areia e cascalho

A Creagh Concrete é a maior produtora
de areia e cascalho da Irlanda do Norte.
A areia e os agregados que produzem em
diversos locais são utilizados na fabricação de produtos pré-moldados e concreto
usinado. A reserva da Creagh Concrete
é caracterizada por material altamente
inerte, com aproximadamente 30% de

perdas. Uma unidade modular da CDE foi
instalada em 2012, consistindo em três
componentes modulares - um AquaCycle
A1500, um depurador de materiais portátil AggMax e uma unidade de classificação de areia EvoWash.
No início de 2014, a Creagh Concrete introduziu o novo R2500 em sua produção
como a unidade de classificação primária,
alimentando diretamente o AggMax. O
R2500 tem a função principal é peneirar
pedras e matacões grandes e empilhar
esse material pronto para ser britado. “A
combinação de processos em uma única
estrutura realmente diferencia essa máquina das demais no mercado, uma vez que a
mesma pode lidar facilmente com material
extremamente bruto, como o nosso”, diz
Conor McGlone, gerente de Pedreira da
Creagh Concrete. “Com uma capacidade
de tremonha de 20 t, o R2500 pode exceder às nossas necessidades de processamento. O nosso material bruto está entre
os piores conhecidos e no início, em 2012,
todas as opções estavam em aberto, inclusive encerrar a produção em nossa pedreira de Draperstown e buscar reservas em
um novo local. A unidade da CDE permitiu
continuar a produzir no local existente, e a
introdução do R2500 acentuou as melhorias de eficiência”, ressalta.

Foto: CDE Global

Unidade de peneiramento estática
R2500 pode processar mais de 500 t/h

www.revistaminerios.com.br
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Por que um único tipo de tela?
Pro-DeckTM dá maior produtividade e resultados, além de gerar economia aos que implementam o conceito
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quebra de paradigmas e a implementação de novas culturas nem
sempre são tarefas fáceis. Em setores tradicionais, como o da mineração,
por exemplo, as inovações em produtos e
serviços devem buscar espaço a partir dos
efetivos benefícios que podem oferecer.
Em geral, a prática tradicional é o uso de
uma única tela como solução nos meios peneirantes. Mas será esta a melhor solução?
Nesse sentido, uma das inovações foi
apresentada recentemente pela Haver &
Boecker, que lançou e já está implementando em seus clientes o conceito Pro-DeckTM, uma proposta inovadora para
avaliar o processo e resultados do peneiramento. “O Pro-DeckTM é um processo”,
explica o Gerente de Vendas da Haver &
Boecker Telas, Dario Abelha.
A partir de um trabalho amplo de auditoria e diagnóstico é indicada uma combinação de telas na superfície peneirante,
cujo princípio é o de utilizar a tela ideal
para cada fase de peneiramento, evitando
ou minimizando problemas típicos, tais
como, tamponamento, desgaste prematuro, baixa eficiência de peneiramento,
entre outros.
Combina-se então, diferentes tipos de
malhas para adequá-las a cada etapa de
peneiramento, a saber: alimentação, estratificação e classificação final, permitindo a optimização do processo. Assim, o
uso simultâneo de malhas metálicas, e/
ou poliuretano e/ou borracha, quebra um
paradigma e abre novas perspectivas para
o processo de classificação e beneficiamento de produtos minerais.
As etapas do Pro-DeckTM incluem: análise de vibração da peneira, para conhecer
seu comportamento dinâmico; inspeção
do equipamento e seus componentes
chave (temperatura, rolamentos, etc.);
avaliação da alimentação, curva de distribuição e características dos materiais
(grau abrasividade, fluidez, etc.); auditoria
in loco das telas de peneiramento com a
documentação e posterior elaboração de
plano de ação, para recomendação das
telas ideais para cada etapa do processo.
Segundo Abelha, são analisadas várias
premissas que vão muito além apenas
do tipo de tela que está sendo usada. “A

Combinação de telas objetiva minimizar
problemas típicos, como tamponamento,
desgaste prematuro e baixa eficiência

análise física é necessária, pois muitas
vezes o problema não está no tipo de
tela em uso – metálica, poliuretano ou
de borracha – mas em uma outra etapa
do processo. E isso é percebido no diagnóstico. Só depois disso recomendamos
a implementação dos meios peneirantes
para cada cliente e qual o tipo de tela mais
adequado a ser empregado”, completa.
Há exemplo de cliente da Haver & Boecker na América do Sul que enfrentavam
o problema de quebra de telas prematuramente a cada 250 horas. Usavam cinco
seções de tela metálica, com abertura de
32 mm, fio de 11 mm no topo da peneira.
Com o conceito Pro-DeckTM, e o uso de
telas mais adequadas – nesse caso foi
uma combinação das telas Ty Plate (placas perfuradas com aberturas redondas e
cônicas que evitam o entupimento) com
as telas Double T (telas metálicas de aço
Ty Pro® com arames duplos no mesmo
sentido do fluxo e na trama) – houve um
aumento no tempo de vida útil das telas
para 1.200 horas sem quebras. “Isso só
foi possível porque foi feita toda uma análise da situação e pudemos propor uma
solução integrada”, explica Abelha.
“Queremos mostrar aos clientes que há
algo novo no mercado e que traz muitos
benefícios. Tal solução visa agregar valor
ao processo e maximizar os resultados”,
garante o executivo.

Novidade no mercado

A grande novidade hoje no mercado
são as telas híbridas TY-Wire, da Haver

& Boecker, fabricadas em poliuretano
com alma de arame de aço carbono Ty
Pro®, que possuem vantagens comparadas aos outros tipos de telas do
mercado, como durabilidade de quatro a
seis vezes mais do que uma tela metálica
padrão. Além disso, as telas híbridas TY-Wire são mais leves – no mínimo 40%
a menos que uma tela metálica padrão;
e têm maior área aberta de 25 % a 80
% se comparadas com módulos de PU
convencional, além de aberturas com
ângulo negativo, que produzem um efeito autolimpante.
Há também uma nova geração de telas
metálicas autolimpantes, a Flex-Mat 3,
que oferece maior efeito autolimpante,
devido a suas características construtivas
com tecnologias avançadas de poliuretano injetado e arames patenteados, melhorando a estratificação do material. A
Flex-Mat 3 possui aberturas de 0,5 mm
até 101,6 mm.
Focada em inovação, a Haver & Boecker
trabalha com tecnologias diferenciadas
na composição de telas, como a formulação especial para painéis de borracha
com maior resistência, poliuretano com
diferentes tipos de dureza, e arames de
aço carbono patenteado em suas telas
metálicas, o que produz telas com maior
resistência à ruptura, elevada vida útil, e
melhor eficiência de peneiramento.
O conceito Pro-DeckTM foi lançado pela
companhia em 2011 e desde então vem
sendo implementado por diversos clientes em todo o mundo.

Monitoramento em tempo real aumenta
a produtividade da planta

A

saída, a partir da cabine de operação, com
apenas toques na tela dos monitores.
Já na área de peneiramento, as peneiras
com área de peneiramento maior (8m x
2,4m contra 5m x 2m anteriormente) aumentaram a eficiência do peneiramento e
mantiveram a qualidade da brita que era
anteriormente lavada, além de acabar com
problemas ambientais decorrentes do uso
da água e manuseio – estocagem e des-

tinação de finos, bombeamento, tanques
de decantação etc. “Além disso, as peneiras têm uma concepção construtiva diferente: o sistema de vibração é acoplado
na lateral do equipamento e a transmissão
é feita via eixo cardan. Esta concepção facilita a manutenção e o acesso ao interior
do equipamento, para troca de telas, por
exemplo, pelo maior espaço”, complementa Roberto Matos dos Santos.
Monitores de hidrocones fornecem
informações em tempo real

Foto: Civil Mineração

Civil Mineração aumentou a produtividade com um planejamento
de manutenção voltado para aumento da disponibilidade mecânica da
planta, através do estudo pormenorizado
dos eventos que causavam as paradas
com maior frequência. Na área de britagem, a empresa utiliza britador terciário
com capacidade de admissão de material maior que o secundário. “Quando
não produzimos material mais grosso,
como as britas 01, 02 e 03, ele retorna
em circuito fechado para o terciário sem
necessidade de interrupção da alimentação por conta desta maior capacidade, o
que aumenta a produtividade da planta”,
revela Roberto Matos dos Santos, gerente
de Produção e Manutenção.
“Temos também dois monitores de operação dos dois hidrocones, com telas de
tecnologia touchscreen”, que fornecem em
tempo real informações operacionais dos
equipamentos, como consumo de energia,
pressão de operação do sistema hidráulico, e permitem a regulagem de abertura de

A

Astec do Brasil inaugura no dia 26 de março sua primeira fábrica na América
do Sul. Sediada em Vespasiano (MG), a unidade fabril está instalada em um
terreno de 59 mil m² e uma área coberta inicial de 14 mil m². Com a planta
brasileira, a Astec do Brasil prevê um faturamento de R$ 45 milhões em 2015, além
de um crescimento de 15% para 2016 e um aumento de 5% ano a partir de 2017. O
empreendimento, que recebeu cerca de R$ 60 milhões para implantação, é o único do
grupo que produzirá, simultaneamente, equipamentos que atendem aos três mercados
consumidores priorizados pela companhia: mineração, infraestrutura e energia. Entre os equipamentos que serão fabricados, há três tipos de britadores. Um deles é o
britador de mandíbulas, modelo Hydrajaw, que vem com regulagem hidráulica, alívio
automático de sobrecarga e tensionamento por mola. A outra linha são os britadores
cônicos, modelos SBS/SBX, projetados especialmente para suportar a alimentação de
materiais de grandes dimensões. Também haverá produção de britadores de impactos
de eixo vertical, recomendados para alta redução de material, garantindo formato cúbico ao produto final. Na unidade também serão fabricadas peneiras vibratórias, modelo
Vibrokings, conjuntos móveis de britagem e peneiramento sobre pneu, além de plantas
de asfalto Voyager 120 e tanques de combustíveis.
www.revistaminerios.com.br

Foto: Leo Lara

Astec inaugura primeira unidade
na América do Sul e prevê faturamento
de R$ 45 milhões em 2015

Astec visa aumentar sua participação no
mercado de britadores da América do Sul
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Tecnologia para plantas completas de cimento

Cominuição

Este ano, a companhia irá finalizar a implementação de uma linha completa de
produção de clínquer à Holcim (unidade
de Barroso, em Minas Gerais), com capacidade diária de 4.500 tpd. Além desse
empreendimento, a companhia mantém
projetos com outras empresas do setor,
como Lafarge, CPP (CIMAR), Qatar National Cement (QNCC), Entreprise des Ciments et Dérivés d’el Chellif (ECDE), etc.
Um dos destaques da empresa é o
moinho Horomill, que não utiliza água
em seu processo e possui alta eficiência energética.
Em janeiro, a Fives FCB inaugurou seu
novo Centro de Pesquisa e Tecnologia,
localizado em Seclin, na França. Dedicado exclusivamente ao cimento e minerais, o espaço conta com um laboratório
completo para testes físicos e químicos,
além de aparelhos modernos de medição
e análise.

Lay-out do
moinho Horomill,
que dispensa o
uso de água

Ilustração: Fives FCB

A

divisão de Cimento e Mineração
da Fives é especializada em concepção, fornecimento e instalação
de equipamentos principais de processo
e plantas completas de cimento. Fazem
parte do know-how da empresa as tecnologias de britagem, moagem, piroprocessamento, combustão, tratamento de
gases, otimização de plantas, além de
gerenciamento de projeto e serviços.
A Fives fornece projetos personalizados, integrando à eles tecnologias próprias como o moinho FCB Horomill®, o
separador FCB TSV™, o pré-calcinador
FCB Zero-Nox, o britador FCB Rhodax®,
os queimadores Pillard NovaFlam® e PrecaFlam™ e os filtros de processo TGT® e
Sonair™, propiciando assim a seus clientes, segundo a empresa, altos níveis de
desempenho, melhor qualidade do produto, melhor efciência energética e maior
controle de emissões.

O grupo Fives está presente em mais
de 30 países, inclusive no Brasil, e conta
com cerca de 8.000 funcionários.

Hartl lança usina de triagem
com capacidade de até 90m³/h
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diversas maneiras como no tratamento de
minérios, classificação e refinamento de
materiais reciclados, construção de estradas, obras de terraplanagem, construção
de estradas florestais e escavações. Como
complemento, a máquina já vem com cor-

reias transportadoras do tipo HCB, que
podem ser acionadas eletricamente e com
capacidade de altura máxima de descarga
de 2,5 m. O sistema de triagem, incluindo
as correias, tem um consumo de energia
elétrica de apenas 14 kW.
Mobilidade é um dos diferenciais da
nova usina de triagem da Hartl Crusher

Foto: Hartl Crusher

A

Hartl Crusher apresentou no Mawev Show, feira de equipamentos
organizada a cada três anos na
Áustria, a Hartl Screen Plant - HSP 3300,
uma nova usina de triagem com dois decks. O equipamento se destaca pela sua
mobilidade facilitada em razão do design
compacto e eficiência. Segundo a fabricante, o rendimento pode chegar a até 90m³/h,
dependendo do material trabalhado.
“A principal vantagem reside na unidade eletro-hidráulica da caixa de tela que
fornece mais energia em comparação aos
acionamentos elétricos puros. Com este
sistema de acionamento a velocidade de
rotação da tela é continuamente variável,
além de possibilitar a inversão do sentido
de rotação. A caixa de tela é montada com
sistemas de molas e, portanto, fornece
a melhor transferência de potência para
ambos os decks de tela”, diz Georg Haberfellner, projetista-chefe da Hartl.
A usina de triagem pode ser usada de

Bomba transporta lama
com 64% de sólidos
A substituição das bombas de pistão ajudou a Primero a reduzir custos com reposição de peças em mais de 80%

A

mineradora canadense Primero
solicitou recentemente a Putzmeister, fabricante de equipamentos para bombeamento e transporte
de concreto, outras duas bombas de
pistão para San Dimas, mina de ouro e
prata em Tayoltita, no México. Com a
tecnologia alemã, a Primero aumentou
a capacidade e eficiência de suas operações consideravelmente, substituindo, há alguns anos, quatro bombas de
pistão e membrana por uma bomba de
pistão de alta pressão com acionamento
hidráulico. Uma das importantes vantagens dessa substituição é a significativa redução de custos operacionais e de
manutenção.
A mina San Dimas é uma das maiores
reservas de metais preciosos do México
e está localizada em uma extensa área de
mineração. Nesta região montanhosa, a
proporção de ouro no minério extraído é
particularmente elevada. A Primero vem
expandindo significativamente sua capacidade, produzindo cerca de 2.500 t de
material por dia, o que corresponde a um
aumento de mais de 20%.
As bombas de pistão do modelo HSP
www.revistaminerios.com.br

25100 bombeiam o rejeito resultante da
lavra para um depósito. Na mina San Dimas esse rejeito é constituído de finos
resultantes da extração de ouro e é descartado na forma de lodo, transportado
ao longo de uma distância de 2.500 m até
um tanque de rejeito. Nesse caso, o teor
de sólidos do rejeito é de aproximadamente 64%, o que exige uma tecnologia
especial de bombeamento.
Há cinco anos a Primero substituiu
bombas de pistão e membrana por uma
bomba de pistão de alta pressão com
acionamento hidráulico fabricada pela
Putzmeister em Aichtal, na Alemanha. Em
função dos excelentes resultados obtidos
com a primeira bomba HSP 25100 implementada, a mineradora solicitou recentemente outras duas unidades.
Os sistemas de bomba de pistão consistem geralmente em três unidades
principais: bomba de pistão impulsionada hidraulicamente, unidade de pressão
hidráulica e o painel de controle, incluindo o comando. São projetados para o
bombeamento de material com alto teor
de sólidos secos e baixo teor de água. As
bombas HSP utilizam um sistema de vál-

vulas que consiste em discos e sedes de
válvulas hidráulicas.
O transporte pode alcançar uma pressão
de até 160 bar, graças à selagem precisa das válvulas, embora em San Dimas a
pressão seja de 60 bar. Para essa aplicação a bomba HSP 25100 atinge uma vazão de até 100 m³/h, embora as bombas
Putzmeister possam alcançar vazões de
até 550m³/h.
As bombas de pistão permitem a troca
rápida e segura das peças de desgaste e
reposição. O serviço confiável de substituição das válvulas e os longos ciclos de
vida de todas as peças de desgaste são
características da Putzmeister. Os discos
e as sedes de válvulas são feitos de aço
de qualidade elevada e podem ser usados
em ambos os lados.
A decisão de substituir bombas de pistão e membrana por uma de pistão de alta
pressão, com acionamento hidráulico,
tem ajudado a Primero a reduzir seus
custos com a reposição de peças de desgaste em mais de 80%. Além de baixar os
custos operacionais e de manutenção, a
Primero vem se beneficiando da alta disponibilidade do sistema.
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Processo

Foto: Putzmeister

Bombas de pistão aumentaram
a capacidade e eficiência das
operações da Primero

Foto: GCE

Indústria necessita
encontrar outros meios de
fornecimento de energia,
mais acessíveis e sustentáveis

Energia

A busca da eficiência
energética ganha força
Por Andréia Jasnievski*

O

Brasil atravessa um momento
delicado. O panorama da economia brasileira revela perspectivas
desfavoráveis quanto aos investimentos
das indústrias; a redução nas expectativas
do crescimento do PIB, entre outras incertezas políticas preocupam a indústria,
além da alta incidência de tributos e elevação dos custos de produção decorrente
do aumento do custo da energia elétrica,
todos quais são fatores que prejudicam a
competitividade das empresas.
Devido à baixa incidência de chuvas nos
reservatórios e o déficit de investimento
em geração, nosso sistema energético
opera em seu limite. A utilização da energia térmica encareceu a tarifa por ter alto
custo de produção; os empréstimos feitos
por essas mesmas usinas para garantir
o fornecimento de energia ao sistema,
acarretará em uma cobrança adicional no
orçamento de todos os brasileiros. Con46 | Março 2015

sequentemente, cria-se a necessidade de
busca por outros meios de fornecimento
de energia.
A Câmera do Comércio Exterior alterou
algumas tarifas de importação em julho
deste ano. Exemplifica-se o imposto do
cimento comum, anteriormente com uma
alíquota zero sofreu a alteração de 4%
para importação. Dados recentes sobre a
situação do setor de cimento e construção
civil revelam que o momento vivido entre
2006 e 2012 quando a venda de cimento
teve um crescimento de quase 10% ao
ano.
Registro em todos os meses do ano de
2014 no setor do cimento conforme revela estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, reflete a estabilização da
demanda enfrentada pelo setor. Isto não é
um momento exclusivo da área de construção civil, está no âmbito da maioria
dos segmentos fabris.

As indústrias enfrentam a concorrência
externa, competitividade reduzida pelos
impostos, gastos extras na energia e o
aumento do custo médio dos salários
maior do que o crescimento de sua produtividade. Assim, no meio dessas atribulações, vê-se a eficiência energética
como uma opção de superar algumas
adversidades nos setores industriais,
reduzindo gastos.
A indústria de cimento tem alto consumo calorífico provindo muitas vezes de
fontes que não sejam necessariamente da
energia elétrica, sendo observadas a média de consumo em 81% de combustíveis
sólidos, 12% de energia elétrica e 7% em
resíduos.
Diante desse cenário há inúmeras
matrizes energéticas com potencial de
eficiência; sistemas térmicos, correção
de logística de produção, intervenção e
redimensionamento de antigos projetos,

Arquivo revista Minérios

Aumento do custo da energia elétrica
preocupa o setor industrial

correção nos processos químicos com foco na Eficiência Energética, correção mecânica do sistema hidráulico, além é claro da
correção de todo o sistema elétrico.
A avaliação de geração e cogeração de energia é oportuna também e pode ser feita com reaproveitamento de resíduos de maior
potencial. Por fim, incorporar tecnologias já aplicadas internacionalmente.
A visão para um projeto de eficiência energética deve abranger o todo da indústria, pois quanto mais global o entendimento,
mais soluções serão encontradas, contribuindo umas às outras,
entre distintas matrizes.
Uma fonte para gerar economia é com o reaproveitamento da
energia térmica dos gases de escape. A média de economia gerada por medidas de um estudo em Eficiência Energética na indústria do cimento pode chegar a casa dos 20 milhões com um
payback de três anos. Outro modelo é com a revisão de inúmeros
projetos “blocos de dimensionamento padrão”, quais seriam necessariamente destinados para a indústria específica.
Nossa experiência conclui a real capacidade para implementação de inúmeros projetos, gerando oportunidades de economia e
reaproveitamento de matrizes existentes.
Recentemente fizemos a otimização do funcionamento dos moinhos de cimento, onde foram analisados o consumo específico
médio de energia elétrica destinada para moagem de cada tipo
de cimento.
Detectado e avaliado o consumo de energia separadamente
nessa fase do processo, foi possível determinar onde seria a moagem mais eficiente para cada moinho e determinado cimento.
Conforme o supracitado, a consultoria energética é uma prática
comum no mercado europeu; ainda não exercida no mercado
nacional, sendo aqui dependente de sugestões dos fabricantes
de equipamentos.
Seguramente um investimento em um Estudo em Eficiência
Energética de qualidade é um dos mais sólidos e rentáveis investimentos que se pode fazer nos dias atuais em qualquer segmento industrial.
*Andréia Jasnievski é gestora Comercial da empresa GCE do Brasil
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Proteção da caçamba reduz custos
Novas tecnologias prolongam a vida útil do implemento,
reduzem o tempo de parada da máquina, além de aumentar a sua versatilidade
Por Marcelo de Valécio
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Também os materiais empregados na
fabricação da caçamba são fatores importantes a serem observados. “A vida útil de
uma caçamba está diretamente relacionada às matérias-primas utilizadas, envolvendo chapas estruturais ou de elevada
resistência à abrasão e principalmente
aos processos de fabricação aplicados,
aliada à formação e experiências dos
profissionais envolvidos no processo”,
explica Rodnei Pinto, gerente de vendas
técnicas da Esco.
De acordo com especialistas, as caçambas, se utilizadas adequadamente e
de acordo com as especificações técnicas para as quais foram desenvolvidas,
podem ser reparadas várias vezes, desde
que não apresente trincas ou torção na
base da ancoragem e articulação. Ouro
indicador que não recomenda a recuperação da caçamba é quando muitos componentes precisam ser trocados (pontas,
borda base, laterais, fundo). Também
não se recomenda improvisações, como
soldagem de chapas de aço para prevenir desgaste ou remendar avarias. A
adoção desses materiais aumenta o peso
e enrijece a estrutura, comprometendo a
distribuição do esforço de carregamento.
Nesses casos, o mais indicado é a troca
do equipamento. A forma mais usual de
proteção das caçambas utiliza materiais
de desgaste e de instalação mecânica.

Normalmente, os protetores oferecidos
no mercado são verticais reversíveis, que
garantem boa proteção dos cantos do
equipamento, além de permitirem aplicação segura e sem uso de marreta.
“Com o material usado que tem como
característica maior vida útil ao desgaste,
o usuário terá uma caçamba de maior vida
útil e de menor manutenção, isso pelo fato
de usar um material de liga de qualidade,
geralmente importada”, salienta Ramiris
Beltrame Luciano, diretor de Pesquisa e
Desenvolvimento da Librelato Implementos Rodoviários. Como tecnologia inovadora, segundo Luciano, há a configuração
geométrica diferenciada, que permite um
maior escoamento da carga e, ao mesmo tempo, facilita o descarregamento
do material durante o basculamento, influenciando diretamente na estabilidade
do implemento. Em termos de insumos,
o executivo aponta como novidade o aço
de liga importada, que possui características mecânicas superiores às nacionais,
que oferecem ao implemento resistência,
leveza e ganho no processo produtivo.
Entre as novidades que a empresa oferece
está o semirreboque basculante de 45m³,
modelo Eurobras. De acordo com a empresa, essa caixa de carga possui maior
durabilidade e resistência ao impacto;
melhor desempenho tanto com desgaste por deslizamento quanto por impacto;
Foto: Librelato
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D

ados da mais recente pesquisa
sobre as 200 Maiores Minas
Brasileiras revelam que em 50
minas selecionadas o investimento em
manutenção da frota consumiu recursos
da ordem de R$ 317,7 milhões em 2014.
Para 2015 esse montante atinge, para 41
minas selecionadas, a cifra de aproximadamente R$ 308 milhões. Para se ter ideia
da importância desses números, somente
a Jacobina Mineração investirá em sua
mina R$ 22,3 milhões na manutenção da
frota móvel em 2015, montante 10% superior ao realizado no ano passado. A mina
Cana Brava receberá investimento de R$
13,6 milhões para sua frota de máquinas e
veículos. Já na mina Buriti, da Votorantim
Metais, os recursos para esse tipo de serviço atingirão R$ 11,28 milhões neste ano.
Valor semelhante será empregado pela Yamana na Fazenda Brasileiro – R$ 11,26 milhões. A mina Alegria, da Samarco Mineração, programou para 2015 aportes de R$
8,3 milhões em manutenção de frota móvel
e equipamentos de lavra. Já a AngloGold
Ashanti prevê gastar R$ 3,4 milhões na
manutenção da frota móvel apenas da mina
Cuiabá neste ano.
Tendo em vista vultosos aportes necessários para manutenção, equipamentos
como caçambas, ponta e bordas instaladas nas máquinas de mineração requerem serviços especializados para sua
preservação e conservação. Tais equipamentos apresentam desgaste severo ao
longo do tempo, pois têm contato direto
com o material carregado. Contudo, há
formas de ampliar sua vida útil, eliminando procedimentos incorretos de operação
e manutenção e adotando revestimentos
adequados, que protegem os componentes. Por exemplo, o fundo, as laterais e as
pontas da caçamba são os mais expostos
a desgaste, principalmente na operação
com materiais abrasivos. Qualquer sinalização de problema, avaliam os técnicos
do setor, deve-se enviá-lo para reparo, de
forma a evitar problemas maiores e, consequentemente, custos mais elevados.

Caçambas quando utilizadas de maneira
adequada e seguindo as especificações
técnicas podem ser reparadas várias vezes

de grande ponte, e Nemisys para escavadeiras hidráulicas de grande porte; revestimentos contra desgaste – chapa bimetálica SHP7000 e chapa SHP8000, as quais
possuem processo de fabricação e nova
composição química dos revestimentos, que resultam na maior dureza final
e maior resistência aos fatores abrasão e
principalmente impacto; lábios para carregadeiras – sistema Loadmaster II com
adaptadores Toplok, os quais possuem fixação 100% mecânica, maior praticidade
para troca em campo e segurança total no
manuseio dos componentes de reposição
em campo; e lábios para escavadeiras
– sistema Nemisys, mais resistente, eficiente e prático diante a novo perfil e novo
conceito de fixação dos componentes, segundo a empresa.
Em termos de materiais, as novidades
da marca passam pelas chapas bimetálicas SHP7000 e SHP8000, aplicadas
em caçambas novas ou reformadas pelo
Departamento de Serviços e Reformas da
empresa. Tais chapas, depois de fabricadas em unidade fabril específica da Esco,
são conformadas segundo aplicação interna ou externa e conforme necessidade
do cliente. “Esses novos produtos garantem a maior performance da caçamba e
menor ciclo de manutenção. O moderno
processo de fabricação e a nova composição química dos revestimentos resultam
Pontas e adaptadores, com sistemas
Ultralok Mining, são as novidades da Esco

Foto: Esco

maior vida útil, resultando em menor custo por parada; e melhor valor de revenda.
Sem contar que é um produto mais leve,
não comprometendo a estrutura do veículo, possui maior carga útil, com consequente número menor de viagens e maior
economia de combustível, com menores
emissões de CO², sendo, portanto, mais
amigável ao meio ambiente.
Segundo Rodnei Pinto, a Esco adota
os mais modernos procedimentos de fabricação existentes no mercado global,
aliado a projetos que permitem a maior
movimentação de material por ciclo de
carregamento, maximizando o percentual
de enchimento da caçamba e minimizando a força operacional do equipamento.
“Esses fatores contribuem significativamente para o menor desgaste das bordas
e conjuntos de ponta/adaptador, considerando o correto perfil de ponta definido a
cada aplicação, de acordo com o modelo
do equipamento e sua força operacional”,
afirma o executivo. A redução do custo
operacional resulta em maior produção
horária, diminuição de ciclos de carregamento e menor consumo de peças de
desgaste, podendo representar uma economia de até 30%, revela.
Entre as novas tecnologias desenvolvidas pela Esco, destacam-se: pontas e
adaptadores – sistemas Ultralok Mining
para escavadeiras a cabo e carregadeiras
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Cantos e entredentes das caçambas
das escavadeiras Caterpillar são
feitas em aço DH2 e DH3

reconhecidos em todo o mundo pela alta
performance.” Outro exemplo de sucesso
da empresa, segundo Rennó, é a utilização do material DH2, associado ao ferro
fundido branco e à base de cromo, aplicado nas proteções laterais (chockbars),
protetores inferiores e placas em uma car-

regadeira de rodas Caterpillar, operando
em uma mina de alto impacto e elevada
abrasão. “A vida útil da caçamba atingiu
cerca de 1.400 horas, representando o
dobro de tempo do sistema anterior, gerando um ganho financeiro de aproximadamente 30%”, sustenta.

Revestimento em chapa de liga fundida
aumenta disponibilidade física de equipamentos

L

evando em consideração que a abrasividade do minério é um dos principais
fatores de desgaste em caçambas e
conchas de equipamentos de mineração, a
Martin Engineering desenvolveu a tecnologia
Arcoplate para minimizar o gastos com manutenção e reformas. A chapa de liga fundida
oferece superfície lisa e plana, sem grandes
trincas provenientes da fusão de materiais;
seu processo de fundição permite depositar
de 4 mm a 20 mm; linha de fusão linear e
uniforme, permitindo taxas de desgaste previsíveis; microestrutura homogênea; e placa
sem nenhuma distorção.
Instalada em uma lâmina dozer D11 em
uma mina de minério de ferro em Minnesota (EUA), a tecnologia já conseguiu 45.000
horas trabalhadas e as estimativas indicam
que deva durar mais de 90.000 horas. Como
comparativo, por exemplo, um trator nas
mesmas condições com kit feito por chapas revestidas por solda trabalham somente 22.000 horas. Na mesma operação, kits
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Tecnologia Arcoplate
minimiza gastos com
manutenção e reformas

Foto: Martin

Abrasão

em maior dureza final, maior resistência
aos fatores abrasão e principalmente ao
impacto”, afirma Rodnei Pinto.
A Sotreq também apresenta novidades,
oferecendo serviços de revestimento de
caçambas com aços especiais, desenvolvidos para elevada abrasão e impacto.
“Aplicamos as chapas com design adequado para proporcionar a melhor relação de custo por hora operada, mantendo
a elevada produtividade do equipamento”,
afirma Alexandre Rennó, diretor de operações da Sotreq. A solução completa
pode proporcionar, segundo ele, ganho
de até 20% de vida útil, “conforme casos
de sucesso obtidos por uma grande mineradora na reforma das caçambas das
escavadeiras Caterpillar modelos 365
e 390”, revela. “Disponibilizamos aos
clientes soluções completas relacionadas
aos materiais de desgaste de caçamba.
No âmbito das pontas, cantos e entredentes ofertamos os produtos Caterpillar
feitos em aço DH2 e DH3, desenvolvidos
com qualidade metalúrgica, patenteados e

Martin Arcoplate instalados em caminhões
Komatsu & Terex de 240 t estão trabalhando
de 25.000 a 28.000 horas.
Na mineração, a tecnologia é indicada
para: perfuração e escavação (caçambas
escavadeiras e caçambas carregadeiras);
transporte (carrocerias basculantes para

caminhões fora-de-estrada); tratamento e
beneficiamento (chutes, peneiras, filtros,
classificadores, e alimentadores); pátio de
produtos (empilhadoras, recuperadoras,
silos, alimentadores vibratórios, e comportas); e operações portuárias (viradores
de vagões e carregadores de navios).

Programas de segurança nas
minas atingem R$ 54 milhões

D

www.revistaminerios.com.br

lo em substituição ao processo manual;
carregadeiras com controle remoto para
trabalho em locais de difícil acesso de
pessoas; sistemas de detecção e alarme
e extinção automática de princípio de incêndio em instalações fixas subterrâneas;
câmaras de refúgio no subsolo adaptadas
com instalações apropriadas; e kits de
sobrevivência e utilização dos melhores
tipos de equipamentos de proteção individual incorporados com as mais recentes tecnologias.
Entre as novidades tecnológicas, a AngloGold testa um sistema informatizado
on line para localização do empregado
quando ele se encontra no interior na mina
de subsolo. “É uma medida importante de
segurança porque permite saber em tempo real em qual parte da mina o indivíduo
se encontra, o que é fundamental em si-

tuações de emergência, além de facilitar
o dia a dia da operação”, afirma Taíza. A
empresa também está testando um dispositivo eletrônico que permite a interrupção
do funcionamento/deslocamento do equipamento de subsolo quando uma pessoa
se aproxima dele a uma distância pré-definida. Tal medida agrega mais segurança
nos trabalhos de movimentação dos equipamentos nas operações subterrâneas,
diz Taíza, lembrando que também em termos de processos ocorreram novidades.
Um exemplo recente refere-se à melhoria
de segurança no processo de revestimento de concreto no raise (chaminé) de
ventilação da Mina Cuiabá, que foi feito
com a aplicação de nova metodologia/
engenharia sem a presença do homem
no interior do raise para realizar a concretagem. Com relação a treinamento,

Foto: Arquivo revista Minérios

e acordo com levantamento da
Minérios & Minerales sobre
os investimentos previstos para
2015, baseado na pesquisa das 200
Maiores Minas Brasileiras, o segmento de programas de segurança terá
aportes da ordem de R$ 54,4 milhões,
considerando 44 das principais minas
em operação no País. Para se ter ideia
da importância do setor, somente a AngloGold Ashanti investiu R$ 7,1 milhões
em segurança no ano passado. Para este
ano a empresa programou investimentos
totais de R$ 206,3 milhões, sendo que o
setor de segurança responderá por parte
significativa dos recursos. “A segurança
é o primeiro valor da AngloGold Ashanti
e norteia todas as atividades da empresa”,
sublinha Taíza Prado, gerente de segurança do trabalho e medicina da companhia.
Segundo a executiva, as ações têm como
base a norma OHSAS 18001, com um
sólido sistema de gestão de segurança
nas operações brasileiras. “A cada ano
são implementadas melhorias, acompanhando as práticas internacionalmente
reconhecidas para eliminar, minimizar ou
controlar os riscos relacionados ao trabalho”, diz Taíza, lembrando que auditorias
periódicas verificam a conformidade das
práticas realizadas.
“Para se chegar aos atuais indicadores
de segurança, a empresa tem trabalhado com foco em três pilares: tecnologia,
sistemas de gerenciamento de segurança
e segurança comportamental”, enfatiza.
Em tecnologia, alguns exemplos são o
uso de equipamentos móveis de subsolo
(caminhões, carregadeiras) com sistema
semiautomático de extinção de incêndio; equipamento sobre rodas (scaler)
com braço telescópico, para limpeza de
teto nas frentes de trabalho no subso-

Sistema informatizado on line localiza funcionário dentro da mina
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Segurança

Segmento terá aportes significativos neste ano e inclui novos equipamentos e processos,
além da ampliação do treinamento
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Mineradoras investem constantemente em práticas
de segurança reconhecidas mundialmente

Foto: AngloGold Ashanti

Segurança

companhia atua intensivamente, segundo
Taíza, na prevenção de acidentes e perdas,
desenvolvendo e implantando campanhas
de segurança. Um dos programas da AngloGold nessa área, batizado de Atitude,
tem foco no comportamento das pessoas
quanto à prevenção de acidentes, utilizando ações educativas para adultos (andragogia). “A premissa adotada é o chamado
cuidado ativo, que significa o empregado
cuidar de si mesmo, cuidar dos colegas e
também aceitar o cuidado destes”, afirma.
Já a Mineradora Embu alterou rotinas
em busca da maior segurança na planta.
Para isso, utiliza material excedente de
produção como matéria-prima para construção das leiras de proteção nas bancadas, auxiliando na proteção na área de
lavra em praticamente toda a sua extensão, permitindo que este seja misturado
ao produto de desmontes e avanços da
lavra sem risco de contaminação. Além
disso, criou procedimentos de proteção
para trabalho em altura na atividade de
perfuração, em que existe a aproximação
de funcionários nas áreas de risco das
bancadas, bem como implantou sistema
de cores e faixas refletivas para indicação
de mão e contra-mão na área de lavra,
inclusive no período da noite. A empresa, em busca de melhorias nas plantas,
realizou também a implantação de sistema de exaustores para coleta de material
particulado proveniente do desmonte da
rocha e das fases de transição, reduzindo a porção de material em suspensão
e melhorando as condições ambientais.
Implantou ainda sistemas automatizados
de operação e de monitoramento por câmeras em pontos onde a presença dos
trabalhadores pode trazer riscos.
Além disso, modernizou equipamentos
e peças de desgaste, aumentando a vida
útil e redução de paradas de manutenção, situação em que existem as tarefas
com maiores risco de acidentes. Também
modificou a metodologia de dimensionamento de equipamentos de proteção individual em função das características físicas dos funcionários, reduzido a rejeição
e aumentando a eficiência na proteção.
A Embu investiu ainda em programas de
treinamento para a redução de acidentes.
“Uma rotina de treinamentos auxilia a
manutenção do conhecimento e do alerta dos riscos existentes nas operações e
como deve ser agir para a minimização ou
a sua eliminação”, afirma Leonardo Motta
C. Silva engenheiro responsável pela área

de Segurança da Embu. “Nas pedreiras
damos preferência ao treinamento in-company, possibilitando ao funcionário
a associação com a teoria e a prática em
seu ambiente real de trabalho. Isso aumentou consideravelmente a absorção
das informações, a capacitação e proporcionou a redução de paradas, quebras e
dos níveis de acidente”, completa.
Desde 2013, a Vallourec Mineração realiza o treinamento dos seus funcionários
para Análise Preliminar de Riscos (APR).
A ferramenta consiste no preenchimento
de um formulário pelos empregados antes
da execução de uma atividade não rotineira que envolve riscos. “Com esse procedimento é possível analisar os riscos dos
trabalhos e propor medidas preventivas e
corretivas que contribuam para evitar acidentes”, revela Reinaldo Brandão, superintendente técnico da companhia, lembrando
que uma estratégia importante que contribuiu para a redução de incidentes foi o uso
da ferramenta Registro de Ocorrências de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente (Rossma), implantada na unidade mineração.
“A ação teve como objetivo fomentar o
aumento do número de registros de incidentes, conscientizando os empregados e
prestadores de serviço sobre a importân-

cia em se relatar qualquer desvio, seja de
comportamento ou de situação de risco.
Assim, os envolvidos se sentiram motivados a agir individual e coletivamente,
protegendo a si e aos colegas”, salienta
Brandão, destacando que, como reconhecimento pelo sucesso do programa, a área
conquistou por quatro anos consecutivos
o prêmio Global Safety Award, concedido
às empresas do Grupo Vallourec que atingiram a melhor performance de segurança.
“O troféu demonstra o êxito da empresa ao
adotar estratégias eficazes de segurança,
envolvendo a proteção coletiva e o treinamento dos empregados e prestadores
de serviço, tornando-se exemplo para das
demais unidades”, afirma.
Entre os procedimentos de segurança da
Mineração Jundu, foi adotada uma sistemática de treinamento que prevê que todos
os colaboradores de operações passem
por pelo menos uma hora de treinamento de segurança ao mês. “Implantamos
também um programa de treinamento
denominado Safestart, no qual todos os
colaboradores passaram por treinamento
nos cinco módulos. Neste ano estamos
fazendo reciclagem em todos os módulos
desse programa, relata Ricardo José Franzin, gerente de EHS da Jundu, destacando

que a empresa adota diversas medidas preventivas na mina. Entre
elas, estão a manutenção de estradas com largura mínima de 9m
em pistas de mão dupla; adoção de vias de mão única; implantação
de leiras onde há desnível; umidificação das vias; uso de máquinas
e equipamentos com cabinas fechadas e sistema de refrigeração;
adoção de normas de operação escritas e específicas para cada
equipamento; uso de sistemas de sinalização de veículos pequenos quando circulam na mina; e controle de velocidade com uso
de computador de bordo. “Em termos de equipamento, vale destacar uma nova forma de proteção das correias transportadoras,
que atende 100% da exigências da NR 12, sendo composto de um
polímero industrial, mais leve e fácil de instalar”, afirma Franzin.
Na Rio Deserto, a segurança passa por um processo diário de
ações durante todos os turnos, onde são tratados assuntos diversos sobre segurança, gerando a visão de ação segura no início das
atividades. Segundo Jonathann Nogueira Hoffmann, coordenador
de Segurança do Trabalho da Rio Deserto, na atividade de desmonte de rocha no subsolo, somente os funcionários habilitados
podem permanecer no painel de produção, os demais paralisam a
atividade e são encaminhados para o ponto de refeição. Somente
retornam a atividade após a exaustão dos gases e liberação pelo
responsável. Devido à alteração constante de localização de equipamentos elétricos nas frentes de lavra, o risco de deterioração dos
isolamentos de cabos elétricos era constante. “Com a aplicação de
uma nova metodologia padrão de ancoramento e organização dos
cabos, houve diminuição significativa do risco de choque elétrico e
redução dos custos com manutenção”, sublinha Hoffmann.
Mas não foi apenas em procedimentos que a Rio Deserto se
concentrou, mas também na área de equipamentos de segurança
individual houve melhorias. Além dos equipamentos de segurança padrão da mineração (capacete, máscaras semifacial, bota,
protetor auricular), a empresa adotou a máscara facial inteira motorizada (pressão positiva) nas atividades de frente de serviço.
“Como resultado, houve mais conforto para respiração e proteção confiável dos funcionários em ambientes com exposição de
gases e poeiras em suspensão”, destaca Hoffmann. Outros equipamentos para proteção coletiva também foram adotados pela
Rio Deserto, como monitoramento constante de quatro gases
(CO, H2S, O2, CH4) e sistema de monitoramento das atividades
por meio de câmeras em subsolo, trazendo confiabilidade nos
resultados e acompanhamento constante das ações preventivas.
De acordo com Vinícius Sales, gestor comercial da Fortline
Industria e Comércio de Calçados de Segurança, o mercado de
segurança do trabalho tem crescido bastante principalmente na
área de mineração. Mineradoras têm buscado cada vez mais inovações desse segmento nos últimos de anos. “Entre as novidades, na área da Fortline, que é proteção de membros inferiores
(calçados de segurança). Vimos surgir, por exemplo, a substituição do bico e da palmilha de aço para o bico de composite
e a palmilha resistente à perfuração, que proporcionam maior
segurança e conforto”, revela Sales. A substituição do bico das
botas foi primordial, “pois assim conseguimos proteger o usuário em três situações especificas: a de queda de objetos sobre
os artelhos, o risco de perfuração e o risco elétrico, uma vez que
uma das vantagens dos materiais empregados na confecção dos
calçados é a resistência elétrica, testada em até 14KV”. Há outras
evoluções adotadas, segundo ele, como alterações em termos
de proteção de altura (cintos de segurança), preocupação com
a pele, sendo obrigatório o uso do protetor solar, por exemplo.
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Alem do aprimoramento nos produtos, o treinamento adequado
para uso dos EPIs é essencial para a redução de acidentes. “A parceria entre fornecedor e cliente vem ajudando muito aos usuários
para que utilizem de forma correta os EPI’s fornecidos. Muitas vezes
o fabricante com seu conhecimento de produto ofertado pode passar
uma informação nova para o técnico que faz o treinamento”, destaca
Sales, lembrando de um caso em que foi sugerida a substituição
do calçado convencional por um com a palmilha resistente a perfuração. “No primeiro momento houve certa resistência do técnico,
porém propus que ele mesmo utilizasse o produto, já que estávamos
em um período de chuvas, quando aumenta o risco de perfuração de
pés no campo, principalmente na área de mineração. Após duas semanas, o técnico me chamou à empresa e disse que o calçado estava
aprovado, pois ele havia pisado em um prego e a palmilha impediu
que se machucasse.”
Uma nova metodologia de treinamento de segurança mudou
paradigmas na Mineração Taboca, a partir de 2013. Além da
diminuição dos acidentes em geral, houve aumento da produtividade, tendo em vista menos horas paradas. Nesse novo programa de segurança, a empresa estandardizou todo os procedimentos, utilizando produtos de EPI de consagradas empresas
globais. “Somado a isso, contratamos profissionais experientes
na área, que promoveram uma revolução em termos de redução
de acidentes na planta”, afirma João Paulo Cabral Costa, gerente de segurança no trabalho da Mineração Taboca. Segundo
ele, a redução de acidentes beirou os 50% desde a adoção dos
novos procedimentos.

O ataque contra o atrito
Rolamentos minimizam a fricção entre componentes das máquinas,
permitindo menos paradas para manutenção, e podem durar mais de dez anos conforme o uso

Rolamentos
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Fonte: SKF
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os equipamentos da mina e da
planta, os rolamentos são encontrados em praticamente todas as
máquinas que possuem movimentos de
rotação, e servem para reduzir o atrito entre
as suas partes. Sua vida útil, dependendo
da aplicação, pode atingir dez anos. No
entanto, a falta de manutenção, como retiradada para limpeza e lubrificação, pode
comprometer a sua durabilidadade.
“É necessária uma atenção especial com
esses componentes, pois sua falha pode
gerar paradas inesperadas dos equipamentos e consequente perda de produção.
Os rolamentos são os “fusiveis” de uma
máquina e servem para controlar, entre outras coisas, a transmissão da carga interna
em um equipamento”, afirma Glauco Bartolo Berreta, gerente da SKF.
Na Jaguar Mining, a manutenção dos
rolamentos é realizada por meio de um
acompanhamento preditivo que sinaliza o
fim de sua vida útil. Após essa identificação, a troca pode ser realizada pelo fabricante ou dentro das próprias instalações
da mina, com uso de ferramentas. Atualmente, as marcas presentes nas minas da
Jaguar são: SKF, FAG, NTN e NSK.
Em 2014, a mineradora consumiu, aproximadamente, 4.600 unidades desses
componentes, em média 380 itens por
mês, sendo 477 com características técnicas diferentes. Para aquisição dos rolamentos foram investidos R$ 797.000.
“Além da redução de custos com manutenções e trocas não programadas, o maior
ganho está relacionado à garantia de operação contínua das máquinas, o que permite o cumprimento do planejamento de
produção e custos”, afirma Pedro Nascimento Filho, supervisor de Manutenção da
Planta Metalúrgica da Unidade Turmalina,
da Jaguar Mining.
A compra é feita pelo departamento de
Suprimentos da mineradora. “Respeitando
as características técnicas do rolamento
necessário, o produto, facilmente encontrado no mercado brasileiro, é adquirido do
fornecedor que apresenta melhores condições comerciais”, explica Nascimento.
Segundo ele, o desafio do setor é esta-

Falhas dos rolamentos podem gerar paradas
inesperadas nas atividades de mineração

belecer de forma sistemática, funcional e
operacional, um plano eficaz de lubrificação para alcançar a melhor vida útil possível do rolamento.
Na unidade da Sama, em Minaçu (GO),
algumas aplicações de rolamentos duram
cerca de um ano e meio, como em peneira
vibratórias, e outras conseguem ultrapassar
mais de dez anos em operação, como transportadores de correias de baixa velocidade.
“De modo geral, os rolamentos são projetados para 10 milhões de ciclos. No entanto, o tempo de vida desses componentes
está relacionado às variações de rotação,
carga, lubrificação, montagem, manutenção e ambiente de operação”, afirma Josemar Gomes da Silva, chefe de Manutenção
e Montagem Industrial da Sama.
Silva afirma que “os rolamentos evoluíram muito com a engenharia dos materiais lubrificantes, reduzindo atrito e

aumentando a eficiência das máquinas e
equipamentos. O acompanhamento por
meio da manutenção preditiva e o aprimoramento dos técnicos de manutenção
nos permite maior confiabilidade dos
equipamentos, evitando paradas corretivas e perdas de produção”, completa.
A mineradora, utiliza, em média, 850 rolamentos por ano, com um custo em torno de R$ 190 mil. A aquisição é realizada
por meio de contratos com fornecedores
cadastrados e homologados pelo departamento de compra da empresa.
A manutenção dos rolamentos é feita com
base nas condições de funcionamento dos
equipamentos. Para detectar os problemas,
a Sama faz inspeções instrumentais com
análise de vibração e temperatura.
O mesmo acontece na Mineração Maracá, empresa da Yamana. A empresa
realiza inspeções preditivas para avaliar

Fonte: BearingNews

Ferramentas auxiliam na
manutenção dos rolamentos

Inspeções periódicas são realizadas para identificar
as condições de trabalho dos rolamentos

mancais de bombas, mancais de agitadores, eixo dos britadores, redutores, entre
outros equipamentos. Em média, a mineradora faz uso de 300 unidades por ano,
com um gasto em torno de R$ 550 mil,
sendo os principais produtos provenientes
de FAG, Timken, SKF e NSK.

Foto: BGL

as condições dos dispositivos. “Também
há casos de manutenções corretivas em
função de oscilações na linha de produtiva”, afirma Pedro Henrique de Oliveira
Gama, supervisor de Almoxarifado da
Mineração Maracá.
A Maracá utiliza rolamentos em motores,

Reaproveitamento de areia para a
fundição de buchas para rolamentos
www.revistaminerios.com.br

Com mais de 57 anos de mercado, a
BGL, sediada em Limeira (SP), fornece ferramentas voltadas para a montagem
e desmontagem de rolamentos industriais,
como porcas hidráulicas, bombas hidráulicas
e tubos de extensão, que em conjunto com as
buchas de fixação ou desmontagem hidráulicas
contribuem muito para reduzir o tempo parado
de máquinas durante as manutenções.
“As buchas hidráulicas são providas de sistema para injeção e distribuição de óleo que
facilita a montagem e principalmente a desmontagem dos rolamentos. As ferramentas
hidráulicas (porcas e bombas) reduzem os
riscos e esforço na manutenção de rolamentos
de pequeno, médio e principalmente de grande
porte”, afirma Warley Grotta, diretor da BGL.
Para se ter ideia da vantagem ao se
desmontar um rolamento de furo cônico
montado sobre bucha de fixação hidráulica com o auxílio de um tubo de extensão
e uma bomba hidráulica, pode-se reduzir
o tempo da manutenção, em comparação
com a desmontagem mecânica, de dias
para minutos, além da operação ser segura
e tecnicamente perfeita, contribuindo para
uma maior vida útil do equipamento.
A opção hidráulica está disponível para
buchas de fixação com diâmetro interno a
partir de 140 mm. A empresa fornece também, treinamento, no formato de vídeos,
com instruções dos diversos métodos de
montagem e desmontagem de rolamentos.
Já as porcas hidráulicas podem ser utilizadas nas pontas de eixo ou nas buchas
desde rosca M10x1.5 a TR1200x8
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Samarco atualiza TI
Automatização das interfaces com o usuário foi um dos ganhos do projeto

Foto: Samarco

Tecnologia da Informação

C

om o objetivo de ganhar agilidade na simulação financeira e na
elaboração de relatórios estratégicos para a diretoria e acionistas, a Samarco aprimorou sua infraestrutura de TI.
O projeto, realizado pela Oracle Consulting, atualizou as versões dos softwares
de planejamento (Hyperion Planning) e financeiro (Hyperion Financial Report), que
compõem as soluções de gerenciamento.
“Com a atualização do parque de servidores e das versões de toda a suíte Oracle
Hyperion Performance Management Applications, a Samarco teve como principal
ganho a automatização das interfaces com
o usuário, especialmente na integração de
planilhas. Antes, o usuário dependia do
suporte para o upload de planilhas eletrônicas no sistema. Se essa necessidade surgisse fora do horário comercial, o
usuário ficava impedido de seguir com o
trabalho, uma vez que o suporte contratado não era 24x7”, afirma Fabiano Martim,
analista de processos de TI da Samarco.
O upgrade foi necessário em função do
uso mais frequente dos programas de
análise financeira, que por sua vez está
relacionado ao crescimento do negócio
da mineradora. O projeto, finalizado no
ano passado, englobou a documentação e

implementação de todos os procedimentos de governança do ambiente, incluindo backup restore, deploy e segurança
de usuário, além do treinamento de uma
nova equipe de suporte.
  “O projeto da Samarco foi desafiador,
porque exigia uma migração rápida e precisávamos respeitar os prazos financeiros,
cuidando das atualizações e da preparação

Atualização do sistema de
TI objetiva ganhar agilidade
na simulação financeira e na
elaboração de relatórios

dos usuários para facilmente assimilá-las.
Felizmente, contamos com uma boa integração entre a equipe do cliente e a nossa,
o que colaborou para atendermos todos os
prazos, permitindo que o cliente pudesse
praticamente de imediato se valer os benefícios do projeto”, completa Alexandre Sapia, vice-presidente da Oracle Consulting
para América Latina

Mineradoras asiáticas intensificam
investimentos em softwares

D

e acordo com levantamento da
consultoria inglesa Timetric, as
mineradoras asiáticas têm aumentado os investimentos para a aquisição de softwares, visando aprimorar suas
atividades de pesquisa e lavra. O estudo,
feito pelo Centro de Inteligência em Mineração da empresa (Mining Intelligence
Center), ouviu mais de 100 tomadores
de decisão, que trabalham em minas na
Índia, Indonésia, Filipinas, Paquistão,
Vietnã, Mongólia e Tailândia.
56 | Março 2015

As áreas que mais receberam aportes de
TI foram projeto de mina, gerenciamento
de operações (programação e otimização)
e controle e diagnóstico de máquinas e
equipamentos. As mineradoras afirmaram
também que pretendem elevar os aportes
em programas computacionais das áreas
de monitoramento ambiental, controle de
emissões e sistemas anticolisão para frota móvel.
O estudo mostrou que as empresas
procuram, com a utilização de softwares,

aumentar a sua produtividade e obter uma
otimização do uso de máquinas e equipamentos. Por outro lado, a maioria dos
entrevistados afirmou não ter intenção em
investir em veículos autônomos nos próximos dez anos.
“A pesquisa sinaliza para um incremento no uso de tecnologias de TI no setor de
mineração da Ásia. O foco, com os softwares, está em melhorar o planejamento
e produtividade das minas”, Nez Guevara,
analista de mineração sênior da Timetric.

Garimpo (legal) aberto ao público
Parque estadual de diamantes nos EUA atrai turistas com o intuito de descobrir pedras preciosas
com certificado de autenticidade
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Nome

Quilates

Ranking

Cor

Ano

Texas

16.37

1º

Branco

1975

C. Blankenship

Louisiana

8.82

2º

Branco

1981

B. Gilbertson

Colorado

8.66

3º

Branco

2011

B. Lamle

Oklahoma

8.61

4º

Marrom

1978

Illinois

7.95

5º

Branco

1986

M. Dickinson/C. Stevens

Louisiana

7.28

6º

Amarelo

1998

T. Dunn

Missouri

6.75

7º

Marrom

1975

R. Cooper

Arkansas

6.72

8º

Marrom

1997
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mil diamantes já foram encontrados na
região, desde que o Estado de Arkansas
comprou a terra em 1972 para transformá-la em um parque estadual.

Como garimpar

Foto: Vismedia De Beers

Muitos diamantes encontrados no
Parque Estadual do Arkansas (EUA)
foram catalogados pela Sociedade Americana
de Pedras Preciosas

www.revistaminerios.com.br
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Uma vez por mês o solo de onde são feitas as buscas por diamante passa por um
processo de aração, o que contribui para
que mais diamantes subam para a superfície da terra a fim de facilitar a busca. De
acordo com os dirigentes do parque, não
são necessárias ferramentas para escavar
a terra, já que os visitantes podem encontrar as pedras na superfície apenas caminhando ao redor dos montes arados.
Contudo, a maioria dos “caçadores”
prefere cavar o solo. O parque permite
que os visitantes tragam as suas próprias
ferramentas e ainda oferece a opção de
aluguel ou compra. Entretanto, não é
permitido o uso de veículos elétricos ou
movidos a motor para transporte de equipamentos dentro ou fora da área.
Segundo o parque, procurar por diamantes depende de quanto tempo o caçador dispõe, além das condições do
clima. Existem três métodos para achar
as pedras. A primeira consiste em andar
em todas as direções dos montes com os
olhos atentos, preferencialmente, quando
tenha acabado de cair alguma chuva forte.
Outra opção é a que a maioria dos visitantes prefere: cavar cerca de 15 cm
abaixo e usar uma tela para peneirar o

solo. O terceiro método envolve um trabalho árduo e certa experiência, já que
necessita uma escavação mais profunda,
repetição de processos e classificação de
cascalhos. Tudo para encontrar rejeitos
das usinas comerciais de exploração do
início do século passado.

Diamantes famosos

Entre os fabulosos achados do local estão o “Strawn-Wagner”, o mais perfeito
diamante já catalogado pela Sociedade
Americana de Pedras Preciosas e em exposição permanente no centro de visitantes
do parque. Pesando 1,09 quilates (3,03 em
estado bruto), a joia foi desenterrada pela
residente Shirley Strawn e foi avaliada em
US$ 37.000 depois de lapidada.
O maior diamante já encontrado na
América também foi encontrado na cratera. Apelidado de “Tio Sam”, a pedra tinha
40,23 quilates (12,42 quilates após ser
lapidado). Outra pedra rara encontrada no
mesmo terreno foi o “Estrela do Arkansas”, com 15,33 quilates.
Até a primeira-dama Hilary Clinton usou
um dos diamantes da região com o intuito de
representar o estado durante as duas posses
do presidente Bill Clinton na Casa Branca. A
pedra conhecida como Kahn Canary pesava
4,25 quilates e foi emprestada por um amigo do presidente. O parque funciona o ano
inteiro, exceto no Dia de Ação de Graças,
Natal e Ano Novo. Adultos pagam US$ 8 e
crianças a partir de 6 anos US$ 5.
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Diamantes

Os dez maiores diamantes encontrados desde 1972

ão se trata de uma promessa de
enriquecimento fácil, mas uma
maneira divertida de fazer mineração de diamantes. O Parque Estadual
da Cratera de Diamantes da pacata cidade
de Murfreesboro, localizada em Arkansas,
Estados Unidos, é o único local público
do mundo que permite que os visitantes
garimpem pedras preciosas e as levem
para casa de forma legal.
Pode parecer estranho e até mesmo surreal.
No entanto, grupos e mais grupos se dirigem
todos os anos à superfície da antiga cratera
vulcânica, com a finalidade de encontrar diamantes, além de outras pedras semipreciosas
como jaspe, ametista e garnet.
O local surgiu há cerca de 95 milhões
de anos, quando uma rachadura na crosta
terrestre permitiu que magma quente escapasse, criando um duto vulcânico que
trouxe diamantes para cima. Este é o oitavo maior depósito de diamantes de superfície do mundo, um campo com mais
de 14,900 m2.
A notoriedade do solo do Parque Estadual da Cratera de Diamantes já havia sido
descoberta pelos geólogos no século XIX,
mas somente em 1906 os primeiros diamantes foram encontrados por John Wesley Huddleston, o agricultor que possuía
a propriedade na época. Huddleston, que
também ficou conhecido como Diamond
John (ou John Diamante), vendeu a terra
pelo valor de $36,000.
O parque mudou de mãos várias vezes
ao longo dos anos e várias tentativas de
mineração industrial foram feitas. No
entanto, o local provou ser mais valioso como atração turística. Mais de 25

Clipping
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oinsa

A Himoinsa, fabricante de geradores e torres de iluminação,
registrou aumento da procura
dos seus equipamentos por empresas de aluguel nos últimos
anos. De acordo com a empresa,
entre os fatores que contribuíram
para o crescimento nas vendas
estão a rentabilidade gerada em razão
da qualidade dos materiais empregados na
construção dos geradores. Locadoras atuam apenas como intermediários entre o fabricante e o usuário final, portanto, as necessidades de ambos devem ser
levadas em consideração ao se produzir geradores. Segundo a
Himoinsa, entre as vantagens do aluguel destes equipamentos está a possibilidade de aplicação nos mais diversos setores como óleo e gás, eventos, construção, mineração e outros. Atualmente, os geradores e as torres de iluminação do
grupo fazem parte do portfólio de locadoras como Loxam, Ramirent, Red-D-Arc,
Speedy, Woodlands Generators, Charles Wilson Engineers, além de ter forte
presença no Reino Unido.

Dispostivo para
blindagem dos pneus

A equipe de manutenção do Complexo
Minerário de Carajás, pertencente à Vale,
desenvolveu um sistema mecânico que aprimora a instalação de blindagem (malha metálica) nos pneus das carregadeiras de grande porte. O dispositivo, que levou oito meses
para ser desenvolvido e é operado por controle remoto, reduziu a exposição dos
empregados a riscos e diminuiu o tempo da parada para consertos de 24 para
seis horas.
Com o equipamento, denominado Drive Rotation, houve uma redução do
número de funcionários envolvidos no processo, de cinco para dois. Além
disso, a blindagem deixou de ser realizada com a roda em movimento. Agora,
o pneu é removido da carregadeira e acoplado ao novo dispositivo.

Poços de Caldas irá sediar
encontro do setor mineral
Organizado por uma comissão de professores da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), a 26ª edição do Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa (ENTMME) será realizada entre 18 a 22 de outubro
em Poços de Caldas, Minas Gerais. O evento é composto por um fórum de
debates e tem como objetivo a divulgação e debate de processos e novas tecnologias envolvidas nas atividades de mineração e metalurgia.
O ENTMME é direcionado a pesquisadores, profissionais, gestores, professores e estudantes das instituições de ensino e pesquisa dos setores mineral,
metalúrgico, ambiental e de recursos hídricos. O encontro também se dirige a
empresas de serviços, consultoria e demais profissionais das áreas de mineração, metalurgia e meio ambiente.
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Balança embarcada
aumenta produtividade
e reduz custos
Foto: Rosseti

Geradores estão em alta

Balança embarcada aprimorou
atividades de carregamento,
aumentando a produtividade

A companhia Transportes Sarzedo (TSL), localizada na região metropolitana de Belo Horizonte
(MG), utiliza há três anos o sistema de balança
embarcada da Rosseti, para aferição da carga em
tempo real. No local, estão ativos 64 caminhões,
padronizados da marca Scania e com caçambas
meia-cana Rossetti. Eles trabalham 24 horas,
transportando em média 2,2 mil t de minérios de
ferro. São cerca de 60 viagens por dia operando
com carga máxima.
Segundo a empresa, desde que passou a utilizar
a balança embarcada, foi observado um sensível
aumento na produtividade e redução de custos. A
tecnologia fornece informações precisas por meio
de sensores distribuídos por todo o veículo e informa ao motorista ou gestor de frota a respeito do
peso atingido na caçambada.
O sistema foi desenvolvido através de uma parceria
entre a Rossetti e a Mic Suporte, empresa especializada em soluções de eletrônica. O sistema permite
aos gestores de frota usar as informações em relatórios estratégicos, além de avaliar o desempenho dos
motoristas e de todo o conjunto de carregamento.
“Temos um kit com três elementos: o computador de bordo, que funciona como uma CPU da
balança, um chip de transmissão de dados e um
modem que faz a ligação entre o chip e a CPU”,
explica Leonardo Sávio, analista de sistema da
Mic Sistemas. Por isso o sistema está habilitado
a gerar dados que podem ser extraídos por USB
ou via sinal wireless, para controle da produtividade ao vivo.
A telemetria ainda reduz o número de retornos,
quando o caminhão com sobrepeso precisa retirar
o excesso de carga. Através das informações da
balança, qualquer gestor de frota também poderá
avaliar as rotas mais eficientes de transporte de
carga, direcionando os veículos mais adequados
de acordo com a lavra.
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