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Nova ordem é reduzir custos
e melhorar produtividade
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Programas valorizam a
preservação ambiental

Foto: Mineração Taboca
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esde a crise global de 2008 não se fala em outra coisa nas minas e
plantas — reduzir custos e melhorar a produtividade, agenda central do
workshop que a revista Minérios & Minerales lançou naquela época,
com ampla receptividade entre as grandes e pequenas operações. O Prêmio de
Excelência, agora na sua 17ª edição, seguiu a mesma vertente.
Um dos destaques deste ano vai para a mina de São Francisco no Mato Grosso,
da Mineração Apoena, que implantou duas novas colunas no circuito de adsorção e aumentou o volume processado do minério aurífero em 17%, enquanto o
consumo de carvão caía 50%.
Reduzir o consumo de água nova passou a ser prioridade, em especial nas regiões castigadas pela maior seca em décadas. Esse é um dos ganhos ambientais
significativos do projeto S11D da Vale, em Carajás, no Pará, programado para
entrar em produção no segundo semestre de 2016, que adotou correias transportadoras em lugar de caminhões e fará o processamento do minério de ferro a
umidade natural.
A Mineração Usiminas, na região de Serra Azul, em Minas Gerais, atingiu maior
eficiência na recirculação d’água no processo, o que também reduziu o consumo
de energia. A Sama cortou o consumo de água potável na sua planta em 5% -- um
número apreciável se considerarmos todos os dias produtivos do ano.
Em Catalão (GO), a Anglo American agora extrai barita como produto comercial,
que antes era descartado como rejeito da sua produção de fosfato. A Jacobina, na
Bahia, do grupo Yamana, elevou a disponibilidade média da moagem para 97,2%
e obteve ganhos anuais de mais de R$ 2,5 milhões! A mina Morro do Ouro, localizada em Paracatu (MG) e pertencente à Kinross, conseguiu diminuir em 81% a
perda de furos executados para desmonte com explosivos na mina. A Mineração
Jundu conduziu um programa que fez cair de forma sensível a quebra de equipamentos móveis, resultando numa economia calculada em R$ 71 mil ao ano.
A Samarco eliminou restrições no seu complexo de concentradores em Mariana
(MG), gerando ganhos na casa de milhões de reais. A MRN alterou seu método
de decapeamento que passou a acompanhar as frentes de lavra de bauxita, o que
derrubou os custos, a emissão de gases e o consumo de diesel — com o mesmo
quadro de equipamentos e operadores.
Para reafirmar que as ideias aparentemente simples podem ser geniais, a criação
de um dispositivo que permite a um caminhão rebocar outro – parado por falha
mecânica – solucionou um sério problema de logística na mina de Brucutu, da
Vale, em Minas Gerais.
A questão Segurança no Trabalho recebeu trabalhos da Votorantim Cimentos
-Negócio Agregados, que mostra a importância da gestão de programas de segurança; da Vallourec, cujo projeto visa a transformar práticas seguras em valor
pessoal, por meio da participação dos filhos dos empregados; e da Jundu, analisando como prevenir os efeitos de energias perigosas.
Nesse rápido apanhado, podemos confirmar mais uma vez a inventividade das
equipes operacionais das minas e plantas na sua luta sem quartel para manter
os custos sob controle e a produtividade em alta, transformar rejeito em produto
comercial, valorizar a preservação ambiental com o menor consumo de água e
energia. O desafio é manter essa mobilização.
Abril 2015 | 5
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Mineradoras buscam máxima eficiência
nos processos de perfuração

Foto: Usiminas

Medidas de controle visam aumentar
a disponibilidade das plantas

Foto: Vale
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para cortar custos

Marco Regulatório
Urge que o Brasil remova a atual incerteza regulatório de sua Mineração

E

Coluna do Mendo

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

m um Mundo “a 1000 por hora, “em tempo real”, que está discutindo a Inteligência Artificial (IA) e em
que o engenheiro e pensador Ray Kurzweil escreve que “os computadores (...) estão dobrando a velocidade a cada doze meses” e que “esta tendência irá continuar e os computadores atingirão a capacidade
de memória e a velocidade de computação do cérebro humano por volta de 2020”, nós brasileiros estamos
discutindo se teremos ou não um Código de Mineração inteiramente novo e a criação da Agência Nacional de
Mineração, temas estes em pauta desde, pelo menos, o dia 11 de janeiro de 2001 - ou seja, há 14 anos! - e
ainda não decidimos a respeito.
Já na forma de Projeto de Lei, designado “Novo Marco da Mineração”, o PL 5807/2013 - cujo texto foi
encaminhado ao Congresso Nacional pela Mensagem nº 248, de 18 de junho de 2013, da Presidente Dilma
Rousseff, na qual a Presidente informa que o referido texto constitui “a proposta de um novo marco legal para
o Setor Mineral” -, este “Novo Marco” se encontra na Câmara dos Deputados, desde então, sob análise da
Comissão Especial criada para este fim, Comissão Especial esta que recentemente (31 de março de 2015)
realizou Reunião, na qual o Relator, Deputado Federal Leonardo Quintão (PMDB-MG), declarou que a mesma
votará o PL até maio próximo.
Enquanto não decidimos a respeito, o tempo passa e o mundo muda rapidamente - Cuba e Estados Unidos
negociam o reatamento integral de suas relações diplomáticas e Estados Unidos e Irã firmam acordo preliminar,
juntamente com mais cinco potências, com vistas à suspensão gradual das sanções econômicas ao Irã, o qual,
por sua vez, aceita maior supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica, entre outros - e novos fatos
modificam profundamente o nosso Brasil.
Urge, pois, uma decisão quanto a este “Novo Marco”, eis que estamos desaparecendo do “radar” dos investidores nacionais e internacionais em Mineração, pois embora o Governo Federal considere que “as mudanças
(por ele) sugeridas são indispensáveis para o desenvolvimento contínuo, estável e sustentável dos investimentos e da produção desse importante segmento da nossa economia”, não tem, pelo menos aparentemente,
colocado todo o seu peso político para obter uma decisão final do Congresso Nacional sobre esta questão
fundamental, decisão esta essencial à retomada dos investimentos no setor mineral brasileiro.
Um bom indicador de como estamos “desaparecendo no radar dos Investidores nacionais e internacionais”
é a evolução de nossa posição no ranking das jurisdições apurado anualmente pelo Fraser Institute, que
continua inexpressiva: assim, o “Investment Attractiveness Index” do Fraser (que combina o “Best Practices
Mineral Potential Index” - que classifica as regiões com base em sua atratividade geológica - com o “Policy
Perception Index” - que mede os efeitos das políticas governamentais e seu reflexo na atração de investimentos
em exploração mineral), colocou o Brasil, em 2011, no 57º lugar; em 2012, no 61º lugar; em 2013, no 65º lugar
e em 2014 no 52º lugar (em 122 jurisdições): desnecessário salientar que temos de mudar isto, se quisermos
atrair investimentos para a Mineração brasileira.
Entretanto, como, recentemente, o Ministro de Minas e Energia Eduardo Braga vem de declarar (Jornal VALOR, 09.ABRIL.2015), em Audiência Pública no Senado Federal, que as bases do modelo de exploração das
grandes reservas de petróleo do pré-sal podem ser “revisitadas”, fica em todos nós a expectativa de que o
Ministro poderá, também, “revisitar” os dispositivos do “Novo Marco Regulatório” (PL 5807/2013), tendo em
vista as novas conjunturas mundial e brasileira, e, assim, caminharmos mais rapidamente na votação do “Novo
Marco” e eliminarmos a sensação de “incerteza regulatória”, assim considerada, por muitos, aqui no Brasil e
no exterior, como sendo a realidade do nosso País.
Vale sempre lembrar a importância crucial do Executivo Federal na solução desta questão, como, por exemplo, vem de enfatizar o americano Scott Baker, estudioso dos efeitos da incerteza nos investimentos, em entrevista na Exame de 15/04/2015, em resposta à pergunta “O que é pior, a recessão econômica ou o caos político?:
“Minha conclusão é que a incerteza com o governo é mais danosa aos investimentos (do que a recessão
econômica)”.
Vê-se, assim, que é chegada a hora de definirmos esta questão: a Mineração brasileira necessita, urgentemente, desta decisão.

*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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Alinhamento necessário
Mineradoras investem para manter a alta operabilidade dos sistemas de correias transportadoras
Guilherme Arruda

Correia de longa distância

Com tecnologias avançadas de monitoramento e planos detalhados de manutenção,
a Anglo American objetiva máxima opera"Bom funcionamento das correias é
de suma importância para o processo
produtivo”, Fernando Lage, gerente
geral de Operação do Sistema Minas-Rio
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bilidade do seu Transportador de Correia
de Longa Distância (TCLD), instalado
no Sistema Minas-Rio, uma das maiores
operações de minério de ferro do mundo
e que foi inaugurado em outubro do ano
passado.
O equipamento, pertencente à unidade de
beneficiamento do sistema, localizado em
Conceição do Mato Dentro e Alvorada de
Minas, municípios de Minas Gerais, transporta o minério da unidade de britagem
primária para a secundária, percorrendo
uma distância de 1,6 km.
Já o transporte de minério da mina para
a britagem primária, ainda com sua umidade natural, é realizado por meio de um
sistema transportador de correias convencional, composto por 32 equipamentos e
com capacidade média de 8.657 t/h (duas
correias maiores podem transportar até
11.337 t/h).
O acionamento das correias é feito
por um conjunto de moto-redutor, com
acoplamentos hidráulicos ou inversores,
dependendo da aplicação. Majoritariamente, as correias utilizadas na unidade, com

larguras de 24 a 120 polegadas, são de 3
a 5 lonas, sendo algumas do tipo cabo de
aço, fornecidas pela Contitech.
Segundo Fernando Lage, gerente geral
de Operação do Sistema Minas-Rio, a boa
operabilidade das correias transportadoras
está atrelada ao perfeito funcionamento
dos raspadores; no que se refere a sua regulagem e manutenção, disponibilidade de
sobressalentes, limpeza dos equipamentos, aderência ao plano de manutenção,
inspeção operacional eficiente, correta
operação; respeitando a capacidade do
circuito, e sistemas de proteções em bom
estado de funcionamento ao longo dos
transportadores (detectores, extratores,
sensores de desalinhamentos, etc.).
“O sistema de correias transportadoras
é, por definição, um conjunto singelo. Ou
seja, em caso de paradas do transportador,
inevitavelmente haverá impactos no sistema produtivo. Portanto, o bom funcionamento das correias é de suma importância
para o processo”, afirma Lage.
Para manter o bom funcionamento, o
sistema conta com sensores de rasgo;
Foto: Anglo American

Transportadores de Correia

R

asgões, desgastes, rolos travados,
raspadores e limpadores sem funcionar, vazamento de materiais são
ocorrências prejudiciais em sistemas de
correias transportadoras e podem impactar diretamente nos níveis de produção das
plantas.
Diante disso, as empresas implementam rígidos controles desses sistemas e
buscam incessantemente materiais com
excelente durabilidade e confiabilidade,
visando a garantir a eficiência operacional
e a segurança de todos os colaboradores
da planta.
A revista Minérios & Minerales conversou com diversas mineradoras, que
destacaram as medidas de monitoramento desses equipamentos, que por sua vez,
reduzem os gastos com outros meios de
transporte, como frota móvel, e são mais
amigáveis ao meio ambiente.

acionado por chave mecânica, sensores de
desalinhamento de correias, bandeja detectora de material, detectores e extratores
de metal, mesa de impacto e chutes bem
desenhados, que evitam engaiolamento de
material não-britável.
O gerente destaca o sensor de rasgo
Guard 2000, fabricado pela Contitech e
instalado entre as lonas da correia de longa distância a cada 30 m. “Um cabo de
aço em formato de “oito” é embutido entre
as lonas. Havendo ruptura desse looping,
um sensor indutivo faz a leitura dessa falha
e interrompe a operação do equipamento,
mitigando o impacto do rasgo da correia”,
explica.
Em relação à segurança dos funcionários,
todas as partes móveis dos transportadores estão isoladas com proteções plásticas
leves e resistentes, que garantem a proteção do operador.

Manutenção

O custo médio anual de manutenção com
os sistemas de correias transportadoras do
complexo Minas-Rio está previsto em R$
www.revistaminerios.com.br

2 milhões, podendo variar em função do
programa de produção e o grau em que é
exigido o equipamento.
A manutenção é feita de forma preventiva,
alinhada com as especificações e procedimentos dos fornecedores. Essas atividades
são programadas e integram também as
paradas de equipamentos de mina e equipamentos industriais do circuito dos transportadores, visando a diminuir a perda de
produção durante o período programado.
“O monitoramento preditivo pode prevenir uma manutenção corretiva de longo
prazo e reduzir em até três vezes o número
de horas paradas do equipamento”, ressalta Lage.
No Minas-Rio, os componentes mais trocados são rolos, tambores e rolamentos; e
sempre que necessário os fabricantes são
convidados a participarem das manutenções, especialmente as mais complexas,
como é o caso de intervenções no TCLD.
A tecnologia de monitoramento de falhas
baseia-se nas técnicas de manutenção
preditiva, tais como ultrassom nos tapetes
que mede o desgaste nas correias e análise

da vibração, frequência e temperatura nos
acionamentos e outros componentes.
Lage explica que no escopo da manutenção corretiva, os processos de emenda e
reparos das correias são de fácil e rápida
aplicação, com a utilização de uma resina
de alta resistência. Em alguns momentos,
grampos são utilizados, entretanto seu uso
não é muito indicado. “A resina aplicada
em rasgos de tapetes trouxe um ganho
comparado com a aplicação de grampos
devido ao fato de que a mesma permite
100% de vedação de forma permanente,
ou seja, não é um paliativo”.
Para correias de cabo de aço, a empresa
utiliza emenda a quente, que possui maior
garantia operacional quando comparada
com emenda a frio. “Por se tratar de uma
mina em início de operação, alguns ajustes
ainda estão sendo feitos, não somente na
planta de beneficiamento, mas também na
lavra. A entrada de corpos estranhos e não
britáveis é hoje um dos principais motivos
de falhas”, completa o gerente.
O sistema Minas-Rio atingirá sua capacidade máxima de produção de 26,5 milhões
Abril 2015 | 9
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Sistemas de correias reduzem
gastos com outros tipos
de transportes e são mais
amigáveis ao meio ambiente

de toneladas de minério de ferro até 2016.
O empreendimento inclui uma mina de minério de ferro e unidade de beneficiamento
em Conceição do Mato Dentro e Alvorada
de Minas, em Minas Gerais; mineroduto
com 529 km de extensão e que atravessa
33 municípios mineiros e fluminenses; e o
terminal de minério de ferro do Porto de
Açu, no qual a Anglo American é parceira
da Prumo Logística com 50% de participação, localizado em São João da Barra (RJ).

Sama

Como parte de um acordo de uso seguro

do amianto crisotila, a Sama investiu no
aprimoramento dos seus processos na
unidade de Minaçu (GO), tendo como uma
das principais medidas o enclausuramento
do seu sistema de correias transportadoras, formado por 40 equipamentos e extensão de 7 km.
“O principal desafio é garantir a confiabilidade de funcionamento do conjunto. Por
mais que sejam instalados dispositivos para
detecção de falhas e sistema de monitoramento on line, existem causas especiais que
podem interromper a cadência do processo
com intervenções pela equipe de manuten-

Foco na disponibilidade
Com o objetivo de aumentar a produção da mina Serra Grande, localizada em Crixás (GO), a
AngloGold Ashanti aprimorou seu sistema de correias transportadoras. O projeto, desenvolvido em parceria com a Mercúrio, teve como objetivo encontrar uma correia que suportasse
as condições extremas de impacto e resistência à abrasão severa.
O principal gargalo da mineradora, que impactava na produção da unidade, estava relacionado às paradas para reparos, ocasionadas por cortes e desgastes na cobertura das correias.
“Nossos problemas eram as paradas não programadas para substituição da correia que tinham,
em média, a durabilidade de 13 meses, ou seja, 8.970 horas em operação contínua”, afirma
Leopoldo Gonçalves da Silva, coordenador de manunteção industrial da AngloGold Ashanti
O investimento realizado para aquisição da correia transportadora, com cobertura EAS (Extra Abrasão Super), foi de R$ 11.600. Além do ganho com maior disponibilidade do equipamento, houve ganhos com custo, já que, o transportador que foi instalado na descarga do
silo de estocagem de minério ultrapassou a média de disponibilidade e funcionamento dos
equipamentos antigos.
A empresa substituiu todos os transportadores com cobertura EA (extra abrasão) para cobertura EAS e instalou em seu transportador mais crítico, que movimenta minério de até 850
mm, um lençol com lona em fibra de aramida (CTE AS DPP 12 X 5 mm).
“O principal desafio é manter o transportador em boas condições estruturais e de limpeza,
com roletes, cavaletes, auto alinhadores, raspadores e demais componentes em perfeito funcionamento, um transportador desalinhado ou com mal funcionamento impacta negativamente na produção e nos custos da empresa”, ressalta Gonçalves.
Em 2014, a empresa gastou com transportadores R$ 540.404,82.
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ção com tempo de reparo elevado”, afirma
Josemar Gomes da Silva, coordenador de
manutenção industrial da Sama.
Todas as correias transportadoras da
empresa têm raspadores primários e secundários e em alguns casos sistema de
lavadores. As correias possuem entre 24 a
54 polegadas de largura e são acionadas
por motores WEG/GE com redutores Falk,
equipados com sistema soft start.
As atividades de manutenção das correias
são desenvolvidas periodicamente por técnicos da Sama e contemplam ações preditivas, preventivas e corretivas. Além disso,
a companhia conta com o apoio de alguns
fornecedores, que realizam treinamentos e
aplicações de produtos para recuperação
de correias.
Atualmente, a mineradora utiliza transdutores de correntes, que visam a detectar variação de corrente e carga, além de
sensores de velocidade e dispositivos para
detecção de rasgos e danos nas bordas.
Criado pelos funcionários da mineradora,
o sensor de rasgo consiste em um bandeja
colocada por debaixo da correia, que caso
ocorra de o material cair sobre ela devido
a rasgos, faz a parada imediata do sistema
transportador por meio de PLCs e envio de
informações para a sala de controle centralizada. Outro sistema, voltado ao desprendimento ou desfiamento da correia, se vale
do acionamento de uma corda.
“Os dispositivos de detecção de falhas e
as inspeções diárias feitas pelos profissionais objetivam identificar rasgos em fase
inicial, minimizando os efeitos ao processo”, destaca Silva. A Sama desembolsa
anualmente cerca de R$ 1,1 milhão para a

manutenção e operação de seu sistema de
transportadores de correias.

Sistema de correias móveis da Samarco –
minas de Alegria I e Alegria II			
Área

Samarco

Nos últimos anos, a Samarco, umas das
maiores produtoras de pelotas de minério
de ferro do mundo, investiu na modernização do sistema de correias de longa
distância das minas de Alegria Norte e
Alegria Sul, localizadas em Mariana (MG).
Os aportes foram destinados para a instalação de novos dispositivos de segurança
e proteção de correias, unificação de salas
de controle e melhorias nos sistemas de
automação das operações.
A empresa também realizou melhorias
em suas correias móveis, com a aquisição
de novos sistemas móveis de britagem e
a implantação de novos braços dentro das
minas, aliado ao aumento de porte dos
equipamentos. O projeto teve como objetivo o aumento da capacidade produtiva da
unidade, diminuição de perdas da produção e redução e otimização das paradas.
Nas operações das minas de Alegria Norte e Alegria Sul, a empresa utiliza três tipos
de sistemas de correias transportadoras:
móveis, fixas e de longa distância.
As correias móveis operam dentro das
minas, nas frentes de lavra, onde não são
usados caminhões, mas somente a descarga direta das pás carregadeiras em hoppers do sistema móvel (este método de
lavra é aplicado em 70% da lavra do minério). O restante do minério (30%) é lavrado
com o uso de caminhões que descarregam
o minério em hoppers no sistema móvel,
abrindo a distância média de transporte em
www.revistaminerios.com.br

Largura

Capacidade

Composição

Sistema Norte do Concentrador I

42 polegadas

3.785 t/h

Três correias com uma extensão
total de 4.300 m.

Sistema Sul do Concentrador I

42 polegadas

3.230 t/h

Duas correias totalizando 2.166 m
de extensão

Sistema de Alimentação do
Concentrador I

48 polegadas

4.200 t/h

Três correias com a extensão total
de 564 m.

Sistema Norte do Concentrador II

42 polegadas

3.800 t/h

uma correia com 1995 m de extensão

Sistema Sul do Concentrador II

42 polegadas

2.600 t/h

três correias com 1.799 m de extensão

Sistema Norte do Concentrador III

42 polegadas

2.562 t/h

três correias cobrindo a extensão
de 1815 metros

Sistema Sul/Alimentação do
Concentrador III

42 polegadas

3.436 t/h

duas correias com extensão total
de 1176 m

Fonte: Samarco

torno de 1.500 m. Ao todo, a mineradora
possui 24 unidades de correias móveis
com capacidade de 2.400t/h e outras quatro sistemas com capacidade de 5.400t/h.
Já as correias fixas, que fazem a transferência das correias móveis até as pilhas
pulmão, têm capacidade em torno de
3.500t/h. Por fim, as correias de longa distância são responsáveis pela retomada das
pilhas pulmão, transportando o minério até
as usinas de concentração.
A manutenção dos transportadores segue um calendário de planejamento de
manutenção, com atividades preventivas e
preditivas a partir de inspeções semanais e
paradas programadas. A empresa faz uso
de sensores de proteção de rasgo e desalinhamento, que sinalizam qualquer anormalidade. As causas de rasgos e cortes no
tapete de borracha dos transportadores são

ocasionadas, com mais frequência, por
blocos de minérios itabiríticos (forma pontiaguda), chapas metálicas e guias quando
desreguladas.
“O principal ganho do controle e uso de
tecnologias avançadas nos transportadores é a alta disponibilidade dos equipamentos, resultando em boa estabilidade
operacional e nível adequado dos estoques
na alimentação das usinas”, afirma Renato
Araújo, chefe de equipe de manutenção.
Luiz Eduardo de Rezende, engenheiro especialista da empresa, reforça dizendo que
as rígidas atividades de controle e manutenção visam a evitar os desalinhamentos,
que são as ocorrências mais delicadas na
operação dos transportadores. “Além de
provocarem vazamentos e perdas de minério, podem ocasionar desgastes nas partes
móveis dos transportadores e provocar
Abril 2015 | 11

A Cibe Pré-Moldados, fabricante de agregados para a construção civil com sede em
Primavera do Leste (MT), adquiriu cerca de
850 m de transportadores de correia, fornecidas pela SteelRool e que possibilitarão
transportar 1.500 t/h de material.
O interior dos tubos dos rolos das correias,
desenvolvidos pela empresa, não são usinados, o que aumenta a sua resistência. Além
disso, os mancais de fixação são calibrados
com ajuste preciso e a solda é feita de forma
concêntrica, onde o braço do robô está fixo
e o rolete gira em torno de seu próprio eixo,
eliminando a excentricidade. As vedações de rolamento possuem duplo canal de labirinto
gerando total eficiência
“A atual exigência refere-se a produtos com maior durabilidade, peças que não geram desgaste prematuro e que não apresentam sinais de travamento. Rolos com menor coeficiente
de atrito gerando menor consumo de energia na transformação do movimento, vedação com
total eficiência bloqueando a penetração de contaminantes ao rolamento, perfeito alinhamento da estrutura do transportador evitando o derramamento de material”, ressalta Fernando
Colombo, projetista Mecânico na SteelRool.
Além da Cibe, Schulz, Usiminas, Vale Fertilizantes, Anglo American, Vetorial Siderúrgica,
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Klabin são alguns dos clientes da empresa.

acidentes gerando cortes nos tapetes”,
ressalta.

Usiminas

A Usiminas, maior fabricante de aços
planos do País, possui atualmente 9.000
m de correias transportadoras, distribuídas
em quatro plantas, sendo a maioria com
largura de 1200 mm e capacidade máxima

de 2293 t/h. Na última expansão da empresa, concluída em 2014 e que envolve o
projeto Friáveis, foram instalados 21 transportadores de correias e 14 alimentadores
nas duas novas plantas de beneficiamento,
ITM Samambaia e ITM Flotação, localizadas no complexo industrial na região de
Serra Azul (MG).
Entre as principais características dos

Na Usiminas, raspadores
são os componentes
de reposição mais
frequente nas correias
transportadoras

Foto: Usiminas

Transportadores de Correia

Cibe adquire correias para nova unidade
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transportadores está a utilização do acoplamento hidráulico no sistema de acionamento e uma das suas principais vantagens
é suavizar a partida e diminuir o esforço do
conjunto de acionamento em uma eventual
sobrecarga no sistema. A empresa possui
ainda 24 balanças integradas nos transportadores e alimentadores.
Segundo Bruno Lopes Moreira, engenheiro da Gerência de Manutenção Industrial da Mineração Usiminas, os componentes mais substituídos são os roletes e
raspadores. Nesse sentido, as manutenções são realizadas quinzenalmente, em
que são substituídos roletes danificados,
realizadas inspeção dos mancais e rolamentos e lubrificação. “A manutenção preditiva é mensal com análises dos mancais
e redutores (análise de vibração). Temos
apoio também dos fornecedores de roletes,
redutores (SEW) e correias. Além disso, temos uma empresa contratada para realizar
os serviços de emenda a frio”, afirma.
Em relação ao monitoramento de falhas, a
Usiminas atua com duas tecnologias para
detecção de rasgos, uma composta por
bandeja de rasgo e chave magnética para
indicação do movimento da bandeja e outra que envolve um cavalete metálico em
forma de “U” com quatro fios de nylon que
acionam o sensor indutivo.
A mineradora utiliza também chave de
posição do esticamento da correia; acionado por sensor de proximidade indutivo,
chave de desalinhamento, sensor de subvelocidade, extrato e detector de metais.
“Estas tecnologias já vieram incorporadas no projeto das novas plantas e quando
comparado com as plantas antigas observamos grande diferença, reduzindo as
ocorrências pela metade”, ressalta Moreira.
Os detectores de rasgo amenizam o dano
provocado por algum tipo de corpo estranho. A chave de posição de esticamento
da correia elimina o risco de trabalhar sem
tensão e deslizamentos nos tambores de
acionamento e sobrecarga de material, e
a chave de desalinhamento elimina o risco
da correia atritar com a estrutura e provocar
desgaste na mesma. Já o sensor de subvelocidade elimina a possibilidade da correia
deslizar nos tambores e provocar o desgaste da sua camada interna e o extrator de
metais remove o corpo estranho metálico:
caso haja alguma falha o detector instalado
após o extrator paralisa o funcionamento
da correia, eliminando o risco de provocar
danos à correia como também em equipamentos subsequentes ao detector.

Balança 3D para correias
transportadoras

Com o objetivo de medir a vazão de diversos tipos de materiais granulado em
correias transportadoras, a LLK desen-

volveu a balança 3D. O equipamento, que
utiliza câmeras de última geração em três
dimensões, é ideal em aplicações onde as
balanças convencionais não atuam de forma perfeita como correias de alimentadores de peneira e britadores e equipamentos
com grandes curvaturas, muito inclinadas
ou/e muito curtas.
A balança é constituída por um software específico, desenvolvido pela própria
empresa e integrado à câmera de medição
de volume. Todo o sistema é interligado a
um painel central de campo que realiza o
processamento dos sinais, retransmitindo-os para o supervisório central, que apresenta em tempo real a vazão volumétrica
em função do tempo.
Além da balança, a empresa fornece detectores de rasgo de correia que também
utilizam câmera 3D e sensores de vibração.
Denominado Radec, os equipamentos indicam especificamente qual o problema da
correia, inclusive rasgo de borda com fechamento do tapete, onde não há queda do
material, e quantifica a porcentagem que a
correia está desalinhada.
“A maior demanda verificada é em relação à confiabilidade e durabilidade dos
tapetes das correias transportadoras. Sistemas que possuem partes móveis podem
fornecer falso alarme em demasia, tirando
a confiabilidade do equipamento, reduzindo a produção da mina com paradas e deslocamento de mão de obra desnecessário”,
ressalta Luiz Henrique Jorge Machado,
diretor de desenvolvimento da LLK Engenharia.
Estes equipamentos já foram fornecidos à
Vale, Yamana, Arcelor Mittal e à Samarco,
que envolveu a quarta pelotização (P4P).
Foto: Eny Miranda-Cia da Foto

As principais falhas nos sistemas de
correias referem-se ao desalinhamento,
provocados pelo carregamento fora do
centro, sujeira nos roletes e tambores e
suportes de roletes desalinhados; desgaste
excessivo ou corte em áreas localizadas,
ocasionados por corpo estranho preso no
raspador, roletes travados, desalinhamento
da correia e material preso na calha de descarga para a correia e falha na emenda, que
envolve tensão excessiva na correia provocada por acúmulo de material no contra
peso devido às falhas dos raspadores.
A empresa têm dois tipos de raspadores,
o primário e o secundário, além de um
raspador em tipo “V” na parte interna da
correia para eliminar a presença de corpo
estranho que possa provocar danos nos
tambores e correia.
Lopes reforça a importância de se ter
uma correia bem alinhada, eliminando o
desgaste das bordas e vigas e diminuindo a perda de produção proveniente de
vazamentos. “Nosso foco está relacionado
em eliminar vazamentos e ter raspadores
em boas condições de uso, eliminando o
acúmulo de material sobre o contra peso e,
consequentemente, contribuindo para que
a correia tenha o menor esforço possível.
Manter a manutenção preditiva funcionando de forma regular e utilizar os resultados
para agir nos problemas preventivamente
para que não haja manutenção corretiva”,
completa.

A confiabilidade do sistema depende de
programas de manutenção preventiva
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nos padrões operacionais, equipamentos e
ferramentas de última geração e produtos
de qualidade comprovada”, afirma Thomaz
Calderini, diretor da Vulcabelt.

Foto: LLK

Freios e alinhadores
de correias

Transportadores de Correia

Balança 3D mede a vazão de materiais
granulado em correias transportadoras

Nesta última foram instalados os sistemas
Radec-234, que une três tipos de detectores.

Serviços de reparo

Com a chegada de uma nova prensa de
vulcanização, adquirida da canadense
Shaw Almex, a Vulcabelt, localizada em
Contagem (MG), planeja expandir sua
atuação em serviços de emendas para correias com largura de até 3.000 mm. Com a
nova máquina, que utiliza barras de regulagem ao invés dos tradicionais parafusos, o
estoque da empresa atingirá 17 conjuntos
de reparo.
Além de atuar no conserto das correias

e aluguel de máquinas, a empresa fabrica
correias com carcaça de lonas, indicadas
ao transporte de materiais abrasivos e com
altas temperaturas.
Recentemente, a Vulcabelt fechou uma
parceria com a OGF, fabricante de material
para emendas de correias transportadoras
com carcaças de lona e cabo de aço. Além
de utilizar os produtos da linha Gladiator
em seus serviços de reparo, a empresa
passou a distribuir os produtos da empresa no País.
“Quando se fala de qualidade e segurança
de emendas de correias transportadoras,
um tripé de recursos deve ser disponibilizado: profissionais experientes e treinados

Sistema inteligente de raspadores
A Martin Engineering forneceu seu sistema inteligente de raspadores para uma mineradora
de grande porte com atividades no Maranhão, visando reduzir custos com consumo de lâminas e também desgaste nas correias transportadoras por atrito dos componentes de limpeza.
A tecnologia consiste na automação dos tensionadores pneumáticos dos raspadores. Isso
pode ser feito por meio de um painel, que receberá sinais de “correia operando com carga”
ou “correia operando em vazio” e transformará tais sinais em ações para ativar ou desativar
os raspadores automaticamente.
Quando o transportador estiver operando sem carga, o sistema inteligente irá desativar os
raspadores automaticamente, e quando o transportador estiver operando com carga, ocorrerá
o contrário, os raspadores serão ativados automaticamente. O sistema funciona por meio
de um sinal emitido pelo sensor de presença enviado para a central do sistema pneumático
localizado dentro do painel.
Antes da instalação do novo sistema, a mineradora tinha um alto consumo de lâminas e
sofria com desgastes prematuros nas correias transportadoras. A vida útil das lâminas era
de aproximadamente cinco meses e os custos ultrapassavam de R$ 3 milhões anuais, sem
contar os possíveis custos com acidentes de trabalho.
Com a implementação deste projeto, a mineradora obteve benefícios com o aumento da
produtividade da inspeção e manutenção de raspadores; aumento de vida útil da correia
transportadora e das lâminas raspadoras; redução da exposição dos empregados a riscos
para a saúde e segurança na área operacional.
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A EMH, localizada em Belo Horizonte
(MG), fornece freios e alinhadores inteligentes, assim como enroladores de cabos
e grampos de ancoragem, para sistemas
de correias transportadoras. Os freios
possuem variadas concepções com o objetivo de atender diferentes processos industriais, como os freios de sapatas eletro
hidráulicos, os freios a disco eletromagnéticos, os freios a disco eletro hidráulicos e
os freios a disco hidráulicos. Os equipamentos, projetados para fornecerem altos
níveis de frenagem, tem ação por molas e
liberação hidráulica.
“A definição do tipo do freio dependerá das características do transportador
de correia, do local de montagem e do
momento de frenagem requerido. Os
freios a disco hidráulicos, por exemplo,
são mais utilizados em transportadores
de correias de longas distâncias”, afirma
Marcelo Reis, gerente de negócios da
EMH.
O destaque da empresa é o desenvolvimento de um alinhador inteligente, que
visa a automatizar o processo de controle
do alinhamento dos transportadores de
correia. Sua estrutura é fabricada levando-se em consideração as especificidades de
cada transportador de correia.
Os sensores de posição do equipamento monitoram de forma contínua a borda
da correia e disponibilizam este sinal
para o controlador montado dentro do
painel de controle. Este controlador por
sua vez, com um software específico, interpreta o sinal de posição e comanda o
atuador eletro hidráulico HKAL, que movimenta de forma controlada um rolete
auto alinhador da seção de carga ou retorno. Como o rolete de carga ou retorno
está constantemente em contato com a
correia, sua movimentação angular controla a posição da correia, garantindo
sua centralização.
“A constante busca pelo aumento contínuo de produção e redução de paradas não
programadas em transportadores tem gerado uma demanda por equipamentos inteligentes dotados da capacidade de corrigir os
constantes problemas de desalinhamento
desses equipamentos”, ressalta Reis.

Uso crescente
de correias
anti-rasgo

C

om o objetivo de atender a uma demanda da indústria
de mineração, no que diz respeito à durabilidade de correias transportadoras, a Borpac, com sede em Contagem
(MG), desenvolveu uma linha de correias anti-rasgo, denominada Extrabelt Anticut.
A esteira tem reforços internos feitos de camadas de malha de
aço que dão proteção à correia, oferecendo resistência a cortes,
rasgos e outros danos. Indicadas para serviços pesados e condições severas, a esteira possui alta assimilação das tensões da
operação e é imune à umidade e ao mofo.
“A meta das empresas é reduzir o número de paradas para trocas e também as perdas de produção por acidentes com rasgos
das correias. Neste sentido, atuamos com soluções customizadas para prover maior resistência nas suas aplicações, sempre
dirigidas ao atendimento dos pontos mais críticos de cada cliente.” afirma Célio Santos, diretor da Borpac.
Atuando no fornecimento para novos projetos e para o mercado
de reposição, a empresa oferece uma extensa linha de correias,
como correias alimentadoras com emenda Flexco para troca rápida, correias resistentes a temperaturas de materiais até 4000 C,
correias anti-chama, correias elevadoras sanfonadas e elevadoras tipo cabo de aço, entre outras.
Nos últimos anos, a Jaguar Mining, com operações em Minas
Gerais, implementou dois sistemas de correias anti-rasgo Extrabelt, diminuindo consideravelmente as paradas corretivas por
rasgos e desgastes prematuros.
Com um estoque de 15 mil m2, a Borpac pode suprir emergências
dos clientes com prazos de entrega reduzidos ou mesmo imediatos,
bem como entregar correias com larguras de até 5.200mm. Além
das correias, a empresa fornece mangotes, correias em V, lençóis
de borracha, acessórios e ferramentas da Flexco para emendas,
manutenção e reparos em correias transportadoras.
Foto: Borpac

Mineradoras procuram
esteiras mais resistentes, que
diminuam as incidências de
cortes e rasgos
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Tecnologia depende do homem
para ser eficaz
Conheça nessa edição os trabalhos laureados pelo
17º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira

17º Prêmio de Excelência

A

revista Minérios & Minerales divulga nesta edição o 17º Prêmio
de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira, que tem
como objetivo apresentar as melhores soluções desenvolvidas pelas
equipes que operam as minas de todo o País, envolvendo atividades desde
lavra, transportes, processos, energia, manutenção industrial e, naturalmente, preservação ambiental e segurança. Esse ano, recebemos 120 inscrições
de projetos das mais variadas áreas operacionais nas minas e plantas.
A análise dos projetos foi realizada por uma comissão composta por Joseph Young, diretor editorial da Minérios & Minerales; Décio Casadei, da
Casadei Engenharia; José Mendo Mizael de Souza, da J. Mendo Consultoria,
Arthur Pinto Chaves, livre-docente em Tecnologia Mineral e professor titular
do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo da Escola Politécnica da USP, Rotênio Castelo Chaves Filho, gerente de Processos Minero-metalúrgicos da Progen, e Carlos Trubbianelli presidente da Câmara Setorial de Cimento e Mineração (CSCM), da Associação Brasileira de Máquinas
e Equipamentos (Abimaq).
Esse ano foram selecionados 26 projetos, que podem nortear outras minas
a buscar maior produtividade, melhor aproveitamento das reservas, reduzir o
consumo de água nova e energia, dilatar a vida útil das barragens de rejeitos,
e explorar o uso de combustíveis alternativos. Como nos anos anteriores, o
destaque desse 17º Prêmio foram as soluções criadas pelas equipes internas
das minas e plantas.
A cerimônia de premiação ocorre no dia 12 de maio, às 19h30, no hotel

Mercure Lourdes, em Belo Horizonte (MG). Nas próximas páginas é possível
conhecer a essência dos trabalhos premiados e seus autores. A versão na
íntegra de cada projeto está disponível no site www.revistaminerios.com.br.
A Minérios & Minerales agradece a todos os profissionais que participaram do 17º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira e também às empresas e instituições que com seu apoio dão relevância ao evento. Um grande número de trabalhos recebidos foram inseridos
na programação do VII Workshop de Redução de Custos na Mina e Planta,
também realizado no hotel Mercure Lourdes nos dias 12 e 13 de maio, em
Belo Horizonte.
O 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira
tem patrocínio Diamante das empresas Metso e Mobil, patrocínio Ouro Rimex, EMH, Swiçalment, Haver & Bocker e Cemig; e patrocínio Prata W.Este,
LLK, Full Engenharia e Komatsu.
Apoiam institucionalmente o Sindicato da Indústria Mineral do Estado de
Minas Gerais (Sindiextra), Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia
(SGM/MME), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Associação Nacional
das Entidades de Produtores de Agregados para Construção Civil (Anepac),
Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) e Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.

Projetos Vencedores do 17º Prêmio de Excelência - 2015
Mineradora

Unidade

Nome do Trabalho

Autores

Mineração Apoena

São Francisco

Aumento da capacidade produtiva do circuito de adsorção reduz pela
metade o consumo de carvão e aumenta a recuperação de ouro

Thiago Vitali Pignaton
Samuel Trindade Viana
Valdomicio Belmiro da Silva
Vitor Leonardo de Faria

Vale

S11D

Projeto S11D

Rodrigo Dutra Amaral

Votorantim Metais - CBA

Refinaria Alumina

Ganho em confiabilidade da retomadora de ponte B3RT02

Ricardo Cesar Padilha

Produção de barita como subproduto do fosfato

Ângelo Pereira da Silva Júnior
Aldo José Duarte Ferrari
Hugo Cliger Santos Nadler
Anastácio Honório Filho
Écio Ferreira da Paixão
Thiago Caixeta de Araujo
Ricardo Antonio de Rezende

Inspeção integrada como base de um programa
de confiabilidade e gestão de ativos

Chanderson Gomes da Conceição.
Edvar de Oliveira
Elias Subtil Neves
Flávio Geraldo de Oliveira
João Bosco Macino de Oliveira
Júlio Cesar da Silva Pereira
Wesley Vicente Pereira

Aumento da disponibilidade física média da moagem
para 96,20% até agosto de 2014

Paulo Renan de Souza Torres
José Klebson Nascimento
José Edmar Moreira Dias
Thaise Gabriela Reis Tavares
Francisco Jonhson Matias Oliveira
Sérvulo Carvalho de Souza Filho
Paulo Henrique Vaz Lage

Redução de 81% na perda de furos para detonação na Mina Morro do Ouro
em Paracatu-MG, gerando ganhos econômicos, operacionais e ambientais

Cláudio Roberto Freire
Márcio Rodrigo Almeida Vivas
Lucas Steffen Carvalho dos Reis
Wladimir Juliano Lourenço
José Carlos Teotônio Rios
Jeffrey Harry Boothe

Redução de horas paradas por problemas na infraestrutura
de mina na frota de perfuração vertical

Anderson Camargo
Carlos Roberto Pires da Silva
Diogo Assis Alves
Relter Luís de Oliveira
Edvan Carvalho dos Santos
Wesley Clenio da Silva
Eudo de Jesus Oliveira Souza
Akil Alonso Vieira dos Santos

Anglo American Fosfatos Brasil

Vale

Jacobina Mineração
e Comércio

Kinross Brasil Mineração

Jacobina Mineração
e Comércio
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Fazenda Chapadão

Usinas de pelotização
no Brasil

Jacobina

Morro do Ouro

Jacobina

Mineradora

Unidade

Nome do Trabalho

Autores

Mineração Jundu

Analândia

Gestão de competências

Luis Eduardo Pereira Pamplona
Angelo Afonso
Cesar Augusto Policastro
Felipe Moretti
Sebastião Ginez Villarda
Aguinaldo Henrique Maldonado
Lívia Custódio Recco
Paulo Cézar Fredi Silveira
Emerson Aparecido Candido
Ricardo Augusto Mariano
Patrick Ernandes da Silva Lopes

Mineração Usiminas

Oeste

Aumento da vida útil dos bits DTH utilizados nas perfuratrizes T4BH

Hermes Duarte Junior
Marcio Zanão Brambila
Rodrigo Antonio Ribeiro

Samarco Mineração

Alegria

Redução das restrições do concentrador 1 em função da britagem

Atila Phoebus Santos Duarte
Herynson Nunes do Nascimento
Jackson Teixeira de Oliveira

Barro Alto

Estabilidade operacional na Mina de Barro Alto ações que garantiram recorde de produção em 2014

Eduardo Evangelista Caixeta
Matheus de Mello e Souza Machado
Bruno Silveira Conceição
Philipe Barcellar Coelho
Everton Batista Alexandre

Aumento da produtividade da operação de decapeamento
na Mineração Rio do Norte

Takehiro Moraes
João Eleutério
Mário Ilson Ferreira

Anglo American Níquel

Mineração Rio do Norte (MRN)

AngloGold Ashanti

Lamego

Implantação de novo método de lavra na mina Lamego

Lucas Henrique de Ávila Lemos
Luiz Fernando Zanotti
Fernando Lucas dos Santos Peixoto de Villanova
Paulo Henrique Araújo Calazans

Votorantim Cimentos

14 unidades no Brasil
do Negócio Agregados

Gestão de segurança com enfoque comportamental
no Negócio Agregados da Votorantim Cimentos

Celso Ricardo Rodrigues da Silva

AngloGold Ashanti

Córrego do Sítio

Otimização do planejamento de mina longo prazo em Córrego do Sítio

Cristóvão Teófilo dos Santos
Roberto Santos Lima
Rodolfo Flávio Neri dos Reis

Dispositivo rebocador caminhão Caterpillar 793 e estudo de performance
dos conjuntos de freio na mina de Brucutu

Frances Bruzzi
Fábio Oliveira
Ana Araújo
Breno Gomes
Everlan Cangussu
Geraldo Leonardo
Guilherme Araujo
Guilherme Gandara
Mairon Cesar
Mário Silveira
Nivaldo Soares
Ronan Duarte
Sebastião Ribeiro
Solano Gava
Victor Fernandes
Winter Alvarenga

Vale

Brucutu

Samarco Mineração

Alegria

Avaliação em laboratório de agentes supressores de poeira

Flaviani Marculano Marchesi
Adilson Bernardo da Silva
José Geraldo Pereira
Thiago Marchezi Doellinger
Adriano Marchezi
Anderson Pedruzzi
Grasiel Freire
João Luis Moreira
Jenifer Carvalho
Antônio Carlos Silva

Mineração Usiminas

Oeste

Desenvolvimento de nova rota de processo para o beneficiamento
de material proveniente de barragens

Luiz Tavares dos Santos Junior
Guilherme Sousa Melo
Pedro Alves Fenelon

Mineração Usiminas

Oeste

Aumento da recirculação de água através de alteração do circuito
de produção do pellet feed da ITM Oeste na Mineração Usiminas

Geriane Macedo Rocha
Ricardo Tebas Lopes Junior
Raphael Augusto Almeida Reis
Adilson Cesar Melo de Paula

ArcelorMittal Mineração Brasil

Andrade

Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente (Pamma)

Kellen Medeiros
Luciola Santos
Edimar Fernandes
Gabriel Lage

Sama - Minerações Associadas

Cana Brava

Redução de 5% de água potável na área industrial

Elizânia Moreira dos Santos
Fábio Correa Storari
Francisco Assis Felipe
Francisco Joel Pereira
Siúza Pereira Camilo
Verusca de Castro Mesquita
Wilton Fernandes dos Santos

Mineração Jundu

Descalvado

Controle de Energias Perigosas - LOTO

Sebastião Gines Villarda
José Aparecido Idem
Rene Persin
Anderson Machado Ennes
Ricardo Hitoshi Moriy

Imerys Rio Capim Caulim

Capim I
e Rio Capim Caulim

Programa de recuperação de áreas degradadas

Claudio Ciryno

Mineração Taboca

Pitinga

Viveiro florestal de Presidente Figueiredo

Alexsandro Antonio Cota
Luan Samarone Silva Rosado

Vallourec

Pau Branco

Depoimentos dos filhos

Alexander Xavier Filho
Bruna Neves Ramos
Jarbas Teixeira
Scharmack Alessandro Dias Vieira
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Mudança no circuito
de adsorção eleva a
recuperação de ouro
Com a implantação de duas novas colunas no circuito, volume processado aumentou 17%
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Fotos: Mineração Apoena

17º Prêmio de Excelência - Processo

O

trabalho “Aumento da capacidade
produtiva do circuito de adsorção
reduz pela metade o consumo de
carvão e aumenta a recuperação de ouro”,
dos autores Samuel Viana, Thiago Pignaton, Vitor Faria e Valdomicio Belmiro, foi
um dos contemplados pelo 170 Prêmio
de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minério e
Minerales.
O projeto da Mineração Apoena, instaurado na mina São Francisco no município
de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT),
incrementou a capacidade produtiva do
circuito de adsorção, gerando uma diminuição de 50% no consumo de carvão e
um aumento na recuperação de ouro.
A mina São Francisco foi adquirida pela
canadense Aura Minerals (controladora
da Apoena) em maio de 2010, junto a
Yamana Gold. A partir de sua aquisição,
todo o site vem passando por processos de transformações e melhorias, tais
como: abertura de cava, reforma da planta
e melhorias de processo, que tornaram a
mina altamente produtiva e sustentável
diante do atual cenário do mercado de
ouro. A melhoria mais recente, foco deste
artigo, trata-se da adição de duas novas
colunas de adsorção e projeto de duas
novas colunas de scavenger no circuito
hidrometalúrgico.
O processo hidrometalúrgico inicia-se
pela formação de pilhas estáticas de lixiviação, depositadas umas sobre as outras
(um total de 16 pilhas em 8 níveis) por
onde percola solução de cianeto em pH
controlado (básico) para recuperação do
ouro que não foi liberado nos processos
de cominuição e classificação gravítica
predecessores.
A lixívia proveniente de cada pilha é
estocada em ponds classificados separadamente para altos teores (pregnant) e
teores intermediários de ouro, além do

Antes

pond para excesso de solução. A solução
rica em ouro alimenta dois circuitos de
adsorção em carvão ativado, um circuito
composto por cinco colunas e um composto por três (projeto inicial). Cada coluna é abastecida com 7 t de carvão ativado
que irá adsorver o composto Au(CN)2-,
produto da cianetação. Uma vez o carvão

Depois

enriquecido, o mesmo passa para os processos de dessorção e eletrorrecuperação
em cubas eletrolíticas.
Durante períodos chuvosos, devido à
área total das pilhas, há aumento considerável de solução no circuito. Desta
forma, é necessário o estoque do aumento de volume de solução no pond de

Conheça os autores do projeto
Thiago Vitali Pignaton - Coordenador de Processos. Engenheiro de Minas pela
UFOP, mestre em tecnologia mineral pela UFMG, pós graduado em gestão industrial pela
FGV, pós graduando em gestão de projetos pela PUC Minas, atua há nove anos na área de
beneficiamento mineral, tendo passado pelas empresas Votorantim Metais, Mineração Caraíba, Kinross e desde janeiro de 2012, contratado como coordenador de Beneficiamento pela
mina São Francisco, do grupo Aura Minerals.
Samuel Trindade Viana - Engenheiro de processos. Engenheiro Metalúrgico graduado pela Universidade Federal de Ouro Preto e pós graduando em gestão de projetos pela
PUC Minas, atua como engenheiro de processos na área de beneficiamento e laboratório pelo
grupo Aura Minerals.
Valdomicio Belmiro da Silva - Supervisor de Produção. Técnico em Mineração
pela Faculdade de Pontes e Lacerda (Facipel),Instituto profissionalizante de Pontes e Lacerda
(inpel), atua há nove anos na área de Processo Hidrometalúrgico tendo passado pela empresa
Yamana Gold e atualmente é supervisor de Produção na Mina São Francisco, do grupo Aura
Minerals.
Vitor Leonardo de Faria, Engenheiro Mecânico. Engenheiro Mecânico
pela FACTHUS (Uberaba, MG), pós graduado em Engenharia da Manutenção pela UNIP
- Ribeirão Preto SP, atua há 16 anos na área de manutenção, tendo passado pela empresas CBMM, Lorentz e NAD e desde março de 2013, contratado como Engenheiro Mecânico
pela mina São Francisco, do grupo Aura Minerals.

17º Prêmio de Excelência - Meio Ambiente

excesso. Esta solução passa, então, por
duas colunas de scavenger abastecidas
com 3,5 t de carvão ativado a fim de se
recuperar o ouro desta solução (aproximadamente 0,05 ppm) para tratamento
(neutralização) e posterior descarte, evitando assim, danos ambientais e perda de
ouro por descarte.
Visando o aumento de produção bem
como maior recuperação de ouro em um
único passe, foi proposto, fabricado internamente pela equipe de manutenção
e implantado, duas novas colunas no segundo circuito de adsorção.
O circuito composto por três colunas
gerava uma solução de saída da adsorção com teor médio de 0,05 ppm. A partir
da implantação das duas novas colunas,
houve aumento do tempo de residência
da solução em circuito fazendo com que
este teor caísse para 0,03 ppm, uma redução de 40%.
Com uma maior capacidade de absor-

ção, o volume processado, que antes das
duas novas colunas era de 600 m3/h, após
a adição das duas novas colunas passou
a ser de 700 m3/h, um aumento de 17%.
Devido a esta nova demanda, houve a necessidade de acrescentar uma peneira dedicada para cada circuito (anteriormente
utilizava-se de apenas uma peneira para
os dois circuitos).
O fato de todas as novas estruturas terem sido fabricadas internamente resultou
em uma redução considerável no custo de
implantação, em comparação com fabricação externa. O custo total do projeto
foi de R$ 189.282,49 onde R$ 118.882,49
foi custo com materiais e R$ 70.400,00 de
mão de obra.
Com o aumento da recuperação na adsorção e a queda do teor na saída, pode-se
trabalhar com um maior enriquecimento
de carvão ativado, assim, reduziu-se o
consumo mensal de carvão ativado pela
metade, equivalente a aproximadamen-

te R$ 24.100 por mês. Espera-se, desde sua implantação, uma economia de
R$361.500/ano.
A próxima etapa, do projeto que se encontra em desenvolvimento é a adição de
mais duas colunas no circuito do scavenger, a fim de reduzir o teor de solução
descartada de 0,03 ppm para 0,01 ppm,
uma queda de 66%. Este menor teor, considerando o descarte anual de 930.000 m3
de solução e confirmando-se a expectativa, resultará em aumento de produção
de 600Oz/ano, equivalente a aproximadamente US$ 717.600,00/ano.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Aumento da capacidade produtiva do circuito
de adsorção reduz pela metade o consumo de
carvão e aumenta a recuperação de ouro”.

S11D adota processos que
maximizam ganhos ambientais
Prioridade à redução no uso de água, emissões de CO2 e consumo de combustíveis fósseis

O

trabalho “Projeto S11D”, do engenheiro Rodrigo Dutra Amaral,
foi um dos vencedores do 170
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista
Minérios & Minerales. O trabalho
discorre das melhorias realizadas no
plano diretor original do projeto durante o processo de licenciamento ambiental, que irão resultar na diminuição dos
impactos causados, reduzindo 93% no
consumo de água, 77% nas emissões
de CO2, 77% no consumo de combustíveis fósseis, além de uma redução de
58% na supressão de vegetação em
áreas de campos rupestres ferruginosos e florestas ombrófilas deciduais e
semideciduais.
O projeto compreende a explotação
de minério de ferro do Bloco D do corpo S11por meio de lavra a céu aberto,
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bem como o beneficiamento do minério
a umidade natural (sem a necessidade
de barragem de rejeitos). Implantado no
município de Canaã dos Carajás, no estado do Pará, trata-se de um projeto de
classe mundial com a maior qualidade
e o menor custo da indústria global de
mineração.
As melhorias propostas para o pro-

jeto Ferro Carajás S11D representarão
uma enorme diminuição dos impactos
ambientais, sobretudo no que tange ao
consumo de água e à emissão de CO 2.
O projeto atualmente encontra-se
em fase de instalação. Entre o protocolo dos estudos ambientais (EIA/
RIMA) para obtenção da Licença Prévia até a obtenção da Licença de Ins-

Conheça o autor do trabalho
Rodrigo Dutra Amaral - Gerente de Meio Ambiente da Vale. Engenheiro Agrônomo
– Universidade Federal de Viçosa (UFV) – 1988. Mestre em Solos e Ecossistemas Florestais
– Universidade Federal de Viçosa (UFV) – 2002. Engenheiro Especialista em Meio Ambiente
e Segurança do Trabalho pela Ecole de Mines de Alés – França – 2005 e MBA Executivo
Empresarial na Fundação Dom Cabral – FDC, 2010. Atualmente é Gerente Meio Ambiente da
Vale, responsável pela área de Licenciamento Ambiental dos Projetos de Capital do Minério
de Ferro e Manganês.

Foto: Vale

17º Prêmio de Excelência - Meio Ambiente

Projeto S11D substitui o método de lavra
convencional pelo sistema “Truckless”

talação decorreram aproximadamente
três anos.
O projeto original, descrito no Estudo de Impacto Ambiental, previa a lavra
a céu aberto convencional, incluindo
perfuração, desmonte (mecânico e com
explosivos), carregamento e transporte
do minério e estéril, por meio de caminhões fora de estrada. O minério seria
transportado das frentes de lavra até as
instalações de britagem semi-móvel
previstas na área da cava, de onde o
minério britado seguiria por TCLD até a
Usina de Beneficiamento. O estéril seria
disposto em três pilhas de estéril adjacentes a cava, localizadas no interior da
FLONA de Carajás.
O Projeto Ferro Carajás-Melhorias
apresenta uma nova alternativa tecnológica, que substitui o método de lavra
convencional pelo sistema “Truckless”,
que compreende a lavra do minério sem
o uso de caminhões fora de estrada,
com utilização de equipamentos e máquinas modulares.
Entre as adequações realizadas no
plano diretor original, algumas merecem destaque e são descritas abaixo:
eliminação da alternativa de construção
de barragem de rejeito; implantação
das cavas sem a supressão das lagoas
permanentes do Bloco D; adequação do
perímetro da cava em função da nova
tecnologia de lavra e para preservar a
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área de proteção das cavidades de relevância máxima; redução do número
das pilhas de estéril e sua implantação
fora dos limites da Floresta Nacional
de Carajás; utilização de áreas já antropizadas para implantação da fábrica
de explosivos e paióis, das estruturas
para apoio administrativo e das estruturas da Usina de beneficiamento e nova
localização da área de disposição de
materiais excedentes – ADME / área de
estocagem de topsoil, eliminando impactos sobre drenagens.
Como em todo projeto de grande
porte, as implantações de melhorias
operacionais impõem alguns desafios
e riscos adicionais que precisam ser
superados. Os principais pontos de
atenção com a implantação das melhorias neste projeto são: menor flexibilidade operacional; tendência à maior
variabilidade na qualidade do produto;
maiores investimentos (US$ 1 bilhão
a mais); inovação operacional na empresa; instalação de beneficiamento
única, para tratar diferentes tipos de
minérios e necessidade de planejamento de mina com sondagens mais
detalhadas.
A implantação do projeto ferro Carajás
S11D-Melhorias propiciará uma redução
de 93% no consumo de água, em relação
ao projeto convencional, onde era prevista a construção de barragem de rejeito,

considerando a redução de 38 milhões de
m³/ano na captação de água nova.
As reduções previstas nas emissões
de CO2 são da ordem de 77%, além de
uma economia de energia de cerca de
18 mil MW por ano. Espera-se também
uma economia de 76,9% no uso de
combustíveis fósseis e uma importante
redução na geração de resíduos (pneus,
filtros, óleos, entre outros).
No que tange à supressão de vegetação e ambientes naturais, haverá uma
redução de 51,46% em áreas ocupadas
por campos rupestres ferruginosos,
florestas ombrófilas e ambientes lacustres, sendo que a intervenção dentro da
Unidade de Conservação Floresta Nacional de Carajás sofrerá uma redução
superior a mil hectares. Além disto, haverá uma redução significativa em áreas de APP e na área diretamente afetada
(ADA), preservando remanescentes
residuais de campos rupestres ferruginosos e os perímetros das lagoas do
Violão e do Amendoim.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Projeto S11D”.

Estudos eliminam falhas
operacionais em retomadora
de minério
Projeto, instaurado na Refinaria Alumina da CBA, sanou problemas de lubrificação,
rodas equalizadoras e caçambas danificadas, incrementando disponibilidade

17º Prêmio de Excelência - Manutenção

O

trabalho “Ganho em Confiabilidade
da Retomadora de Ponte B3RT02”,
do engenheiro Ricardo César Padilha, foi um dos vencedores do 17º Prêmio de
Excelência da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira da revista Minérios & Minerales. O projeto foi aplicado na Refinaria Alumina, na cidade paulista de mesmo nome e
pertencente à CBA, empresa do grupo Votorantim Metais.
A refinaria Alumina possui três pátios de
armazenamento de minério, sendo o pátio
B3 o maior deles e com capacidade de armazenar 300 mil t de produto. Em agosto
de 2013, ocorreu a queda da estrutura do
transportador B2TR06 (pátio interno). A
partir desta data priorizou-se o armazenamento e descarga no B3, com foco na utilização do pátio externo, as retomadoras
apresentaram baixa confiabilidade, com
problemas de lubrificação, rodas equalizadoras e caçambas danificadas.
Após analise do histórico de manutenção e contabilização dos gastos, a
companhia comprovou que o maior índice de parada da retomadora ocorria
por falha na lubrificação e o maior custo
R$160.000,00/ano foi devido à substituição do revestimento das rodas equalizadoras. A falha de lubrificação era por
falta de rotina de manutenção, problema
sanado, posteriormente, com rotas de
inspeção e melhor armazenamento de
lubrificante.
Os ganhos financeiros e de segurança foram significativos. O resultado em
segurança, por exemplo, foi importante
uma vez que a planta já possui histórico de acidente na rotina de substituição
da roda equalizadora. O segundo maior
custo com manutenção da retomadora
foi realizado para a reforma das caçambas, a má distribuição de esforços e alivio de tensão ocasionava trincas na base
da caçamba.
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Conheça o autor
do projeto
Ricardo Cesar Padilha - Formado em Engenheira de Controle e Automação pela Universidade Paulista e possui
MBA em Gestão da Manutenção pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Na
CBA, é engenheiro de manutenção.

Antes da modernização, notou-se um
acúmulo de material na pista da roda
de caçambas, gerando um desgaste
do revestimento da roda equalizadora.
Para isso, foi instalada chapa metálica,
evitando que o minério se acumule nas
pistas da roda de caçamba.
Em relação à proteção das pistas da
retomadora, foram instalados quatro
raspadores que operam em qualquer
posição das caçambas, otimizando e
evitando que qualquer excedente de minério chegue até as rodas equalizadoras.
Os raspadores eliminam o excedente de
minério que ainda permaneça na pista,
com isso mantém a pista limpa evitando
que o material chegue até as rodas equalizadoras. Com os raspadores duplos,
a empresa garantiu a eficiência independente do lado em que a retomadora
opere.
Dentro do escopo do projeto: foram
reinstaladas nove caçambas, sendo oito
reformadas e uma nova. Substituídos
pino dianteiro, pino traseiro, disco de

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Ganho em Confiabilidade da Retomadora de
Ponte B3RT02”.

trava, arruela de segurança, bucha do
braço, e contra pino, além de oito rodas
equalizadoras com revestimento, rolamentos e labirintos novos. Foram substituídas trinta e duas peças das guias de
vedação em poliuretano e realizado o alinhamento e substituição do acoplamento do sistema de transmissão da roda
de caçambas. Foi substituído também
o mancal do lado LOA do sistema de
transmissão da roda de caçambas. Em
relação à revitalização do sistema de lubrificação centralizado foi feita a limpeza
nos bicos do distribuidor de graxa e a
manutenção na bomba de graxa. Reinstaladas também placas de revestimento
em dezoito shutt’s da retomadora, além
de uma revisão elétrica, reaperto limpeza
e organização de terminais e substituição de sensores danificados.
Após a implementação das melhorias,
o MTBF das rodas dobrou e a empresa
deixou de gastar R$130.000 em revestimento para rodas. Com a modificação
realizada nas caçambas, a companhia
não precisa mais condenar o equipamento e sim realizar manutenções de
alinhamento nas bordas. Com esta ação
houve a economia de R$ 43.000 por ano.
Além disso, com a redução das intervenção das rodas equalizadoras se obteve a
redução de 86% em relação è exposição
do empregado ao risco.
A gerência de manutenção acreditou na
capacidade técnica de seus empregados
e cancelou a contratação terceirizada.
Com esta ação a refinaria deixou de gastar R$170.000,00 com a contratação de
mão de obra terceirizada.
Resultados obtidos com melhorias:
rodas equalizadoras, redução de aproximadamente R$130.000 por ano. Caçambas, redução de aproximadamente
R$43.000 por ano. Exposição ao risco,
redução de 86%.

ESTUDO APRESENTADO NO

Processo extrai barita
como subproduto do fosfato
Projeto da unidade de Catalão da Anglo American desenvolve processo
de aproveitamento econômico da barita, rejeito da produção
produção e a comercialização do produto.
Segundo os autores do projeto premiado, a Anglo American é uma empresa que
busca minimizar/eliminar qualquer impacto negativo de suas operações, aproveitando ao máximo os recursos naturais
disponíveis. Atualmente um dos maiores
desafios das empresas de mineração é a
otimização de seus processos, visando
garantir principalmente qualidade, produtividade, segurança e baixo custo. Estes
são fatores fundamentais para a competitividade e a sobrevivência das organizações.
No Complexo Alcalino Carbonatítico
de Catalão I da Anglo American, o bário
é encontrado principalmente na barita e
no pirocloro. O pirocloro é beneficiado na
planta de fosfatos já é concentrado pela
operação de nióbio da empresa desde
2008, por meio da Planta Tailings e, a
partir do ano de 2014, a barita, por meio
deste estudo, passou a ser concentrada e
vendida como subproduto.
A barita pertence à classe dos sulfatos,
constituintes típicos de rochas sedimentares, ou associados a alguns tipos de

rochas ígneas alcalinas mais evoluídas
(carbonatitos, nelsonitos, etc) e/ou como
produtos hidrotermais. Costuma ocorrer
como ganga em veios hidrotermais, associada à mineralizações de Ag, Pb, Cu,
Co, Mn e Sb. Também ocorre associada à
calcita em veios, rochas calcárias ou em
depósitos argilosos residuais sobre calcários. Quando constitui mineral de minério, a barita é a principal fonte de bário.
O estudo desenvolvido para a barita mostrou ser viável economicamente. Planeja-se lavrar aproximadamente
6.000.000 t/ano de rocha fosfática contendo barita, sendo que esta será recuperada na flotação de barita concomitante
com a produção principal, que é de fosfato. Esta previsão resultará na produção
anual de aproximadamente 1.431.000
t/ano de concentrado de apatita e uma
produção aproximada de 24.000 t/ano de
concentrado de barita.
Com o objetivo de validar e comprovar
a viabilidade econômica do projeto foi
realizado uma simulação de cenário para
as variáveis consideradas críticas. Vale
destacar que o empreendimento mineiro

Projeto da Anglo American viabilizou a
produção e comercialização de barita,
subproduto do fosfato

Foto: Anglo America
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D

os autores Ângelo Pereira, Ecio
Paixão, Ricardo Rezende, Hugo
Nadler, Aldo Duarte, Anastácio
Honório e Thiago Caixeta, o trabalho
“Produção de barita como subproduto do fosfato”, que tem como finalidade
apresentar os resultados do projeto que
viabilizou o aproveitamento econômico
da barita na unidade de Catalão (GO), foi
um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira da revista Minérios & Minerales.
Anteriormente a implantação do projeto,
a barita já era produzida na planta, porém
com o destino de rejeito por ser considerado um contaminante no processo de
flotação de P2O5 e também por não atender as especificações de qualidade necessárias para sua venda. Estimou-se através
do balanço metalúrgico de 2014 que em
média 24 mil t de barita eram direcionados para a barragem de rejeitos e, com as
adequações nas usinas de beneficiamento
de fosfato, foi possível produzir um concentrado de barita nas especificações de
qualidade de mercado, concretizando a
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já se encontra em pleno funcionamento
e conforme apresentado neste trabalho
não necessita de grandes investimentos,
o que assegura um baixo custo de capital.
Até 2014, a malha de sondagem, a
metodologia de pesquisa mineral e o
beneficiamento do minério realizados na
unidade da Anglo American em Catalão
(GO) e Ouvidor (GO), tinha como foco o
fosfato (principal bem mineral) e o nióbio
(aproveitado do rejeito do fosfato). Após a
implantação do projeto, a barita também
passou a ser analisada nas pesquisas e
produzida na planta de concentração de
fosfato nas dependências das usinas de
beneficiamento.
A avaliação das reservas de barita, com
base nos teores de bário, foi baseada nas
informações de sondagem rotativa. Este
trabalho possibilitou a avaliação das reservas da empresa.
Deste modo, as reservas lavráveis totais de bário (soma da reserva medida com a indicada) calculadas são de
152.448.132,00 t, com teor médio de BaO
de 1,59% o que as caracterizam como
www.revistaminerios.com.br

reservas consideráveis. É interessante
salientar que apenas serão lavradas as
reservas minerais de barita que estiverem
associadas às reservas de fosfato e nióbio,
ou seja, torna-se viável a concentração de
barita como subproduto da substância
principal, devido aos fatores geológico (a
barita encontra-se disseminada em todo
perfil intempérico) e operacional, pois a
barita já é concentrada atualmente nas
usinas de beneficiamento de minério de
fosfato, porém antes do trabalho a mesma
era descartada na barragem de rejeitos.
O atual processo de beneficiamento de
concentrado de barita iniciou-se através
da necessidade gerar ganhos financeiros

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Produção de barita como subproduto
do fosfato”.

e ambientais. Para recuperar o rejeito de
barita que era depositado em barragem,
foram feito vários testes em escala batch,
e posteriormente realizando-se testes em
escala piloto.
Com os resultados gerados, comprovou-se que era possível produzir um
concentrado de barita dentro das especificações de mercado. Assim, iniciou-se
um estudo de viabilidade econômica, e
ficou constatado que o projeto era técnico
e economicamente viável para a empresa.
O processo de concentração por flotação
seletiva entre barita e apatita constitui-se
em uma tarefa difícil, pois os dois minerais possuem propriedades de superfície
semelhantes, logo se torna necessário
realizar a flotação individualmente de bário e apatita. Por isso no circuito de fosfato a priori é realizada a flotação de bário
e posteriormente a flotação de apatita,
com a finalidade de que seja retirada do
processo, as partículas contendo BaO e
garantir que as mesmas não atrapalhem a
concentração de P2O5 nas especificações
técnicas exigidas.
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A tecnologia do beneficiamento de barita para o projeto é simples e por já ser
concentrada anteriormente como rejeito
nas plantas de fosfato sua execução requereu apenas a aquisição de mais uma
coluna de flotação para elevar o teor do
bem mineral e um filtro para atingir as
condições ideais de armazenagem e a alguns pequenos ajustes na planta.
O projeto consiste basicamente de adequações para concentração de barita, visando alcançar os teores especificados
pelos clientes. Instalou-se então, mais
uma etapa do processo de flotação em
coluna, para que esta permitisse a retirada
de impurezas que inviabilizavam a comercialização deste subproduto.
Os testes realizados em escala piloto
apresentaram resultados satisfatórios aos
estabelecidos para sua comercialização.
Após o comissionamento do projeto os
resultados alcançados foram acima do
esperado no que diz respeito a teores e
recuperação metalúrgica.
A ideia de adicionar uma etapa de filtragem do processo é que esta forneça uma
torta de concentrado de barita abaixo de
12% de umidade.
A oferta mundial de barita é fortemente
dominada pela China e pela Índia que,
juntas, responderam em 2010 por 63%
da produção mundial, além de serem as
detentoras de quase 50% das reservas
conhecidas. A produção mundial que
em 2009, abalada pela crise financeira
internacional, sofreu redução em valores
corregidos de 17%, voltou em 2010 ao
patamar pré-crise e continuou em expansão em 2011, com crescimento de 10%
com relação à produção do ano anterior.
O Brasil participou em 2011 com aproximadamente 2,7% da produção mundial
e detém 1,0% das reservas mundiais. A
partir disso, a companhia enxergou uma
oportunidade na produção deste subproduto.
Além das aplicações petrolíferas e químicas, existem aplicações para barita nas
indústrias de autopeças onde as propriedades de baixa abrasão e perda ao fogo,
viabilizam sua aplicação como carga de
baixo custo para adição às resinas. Há
que se destacar também sua aplicação
na construção civil, sendo utilizada como
agregado denso para preparação de concretos e argamassas de elevada densidade para diversos fins, e ainda, pode ser
comercializada para confecção de refratários com a função de aditivo regulador de
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Conheça os autores do projeto
Ângelo Pereira da Silva Junior - Coordenador de Beneficiamento de Fosfatos
Ouvidor. Graduado em Engenharia de Produção, com especialização em Tratamento de Minérios pela Universidade Federal de Goiás e em Engenharia de Segurança do Trabalho pela
União Educacional Minas Gerais. Está na Anglo American desde 2003, onde começou como
estagiário na área de filtragem/secagem no site de Fosfatos Catalão, passou pelos cargos
de Engenheiro de Planejamento e Controle de Produção e Engenheiro de Produção Pleno.
Atualmente desempenha a função de coordenador de Beneficiamento de Fosfatos Ouvidor.
Ecio Ferreira da Paixão - Técnico de Produção Sênior de Fosfatos Ouvidor. Formação Técnica em Química pela Instituição SESI/Senai de Catalão Goiás. Participou de vários
programas e treinamentos de aperfeiçoamento. Tem grande experiência na área técnica de
produção, com ênfase em beneficiamento de minérios fosfatados. Está na Anglo American
desde 1987, onde começou como auxiliar de produção. Atualmente desempenha a função de
técnico de Produção Sênior de Fosfatos Ouvidor.
Ricardo Antonio de Rezende - Engenheiro de Produção Júnior. Graduado em
Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Goiás sendo monitor das disciplinas de
Tratamento de Minérios. Atualmente, está cursando o 2º ano de especialização em Tratamento de Minérios pela Universidade Federal de Goiás. Possui experiência em projeto junto a
consultoria da Anglo American Fosfatos como Engenheiro de Processos Jr. Está na empresa
desde 2014, onde começou como Engenheiro de Produção Junior, sua atual função.
Hugo Cliger Santos Nadler - Gerente de Produção e Manutenção de Fosfatos
Ouvidor. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Campina Grande,
com pós-graduação e Mestrado em Economia Mineral pela Universidad de Chile/ Curtin
University. Possui também MBA em Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experiência
profissional inclui passagens pela Vale, nos negócios de Minério de Ferro e Manganês, e pela
NRN Detonações e Terraplanagem. Entrou na companhia como Engenheiro de Minas Trainee,
assumiu funções de Coordenação e atualmente é Gerente de Produção e Manutenção de
Fosfatos Ouvidor.
Aldo José Duarte Ferrari - Gerente de Operações de Ouvidor Fosfatos da Anglo
American. É graduado em Geologia pela Universidade Estadual Paulista e possui MBA em
Economia Mineral pela Universidade do Chile e pela Courtin University Australia. Também
cursou o Programa de Excelência em Gestão da Universidade de Pretória, na África do Sul.
Está na Anglo American desde 1996, tendo desempenhado funções como geólogo sênior
e coordenador de produção de minério, tanto em Fosfatos como em Nióbio. Desde 2011
desempenha a função de Gerente de Operações de Ouvidor Fosfatos.
Anastácio Honório Filho - Formação em Engenharia de Minas pela Universidade
Federal de Pernambuco – Consultor.
Thiago Caixeta de Araújo - Formação em Engenharia Mecânica pela Universidade
Federal de Uberlândia – Coordenador de Engenharia.

temperatura de fusão e auxiliador de fluxo
no processo.
O grande desafio de se produzir mais de
um produto em uma planta de mineração
é manter o processo em equilíbrio para
todos eles, buscando sempre a otimização
da eficiência operacional do processo em
geral. Porém, conforme mostrado através
das análises, o teor de BaO alcançado no
projeto se encontra na faixa de 61% e as
especificações de venda são acima de
55%, o que fornece uma boa margem de

trabalho evidenciando que na prática, no
que tange a processos, os resultados têm
sido melhores do que os esperados pelos
testes em escala laboratorial.
É importante ressaltar que os outros
produtos não foram afetados pelas novas
operações, mantendo seus resultados
dentro das especificações. Há que se destacar que ajudou bastante o fato do bário
já ser concentrado nas operações fato que
resultou em diversas vantagens para sua
viabilidade.

Programa de confiabilidade
e gestão de ativos

D

os autores Chanderson Conceição, Edvar de Oliveira, Elias
Subtil, Flávio Geraldo de Oliveira, João Bosco de Oliveira, Júlio Cesar
da Silva Pereira e Wesley Vicente Pereira, o trabalho “Inspeção Integrada como
base de um programa de confiabilidade e
gestão de ativos” foi um dos vencedores
do 170 Prêmio de Excelência da Indústria
Minero-metalúrgica Brasileira da revista
Minérios & Minerales. O projeto refere-se às ações relacionadas à gestão da
manutenção da pelotização, que contribuíram com o programa de confiabilidade e
gestão de ativos.
Após a crise econômica de 2008, onde
inúmeras empresas paralisaram suas
atividades, a pelotização da Vale teve
muita dificuldade para retomar os níveis de desempenho operacionais praticados até o início da crise. Somente a
partir de 2011 foi possível reestabelecer
seus padrões de resultados, porém, à
luz de grandes investimentos realizados, tais como compra e substituições
de ativos.
Surgia então o desafio de preparar a pelotização para novas sazonalidades, porque os investimentos realizados de 2009
a 2011 com a mudança do modelo de
gestão começavam a apresentar bons resultados, mas era sabido que estes ativos
ao “envelhecerem” teriam queda de performance caso não tivéssemos um bom
gerenciamento de rotina.
A Inspeção Integrada é parte do Programa de Confiabilidade e Gestão de
Ativos que foi implantado na Diretoria
de Pelotização e tem como principais
desafios manter e/ou melhorar de forma
sustentável os resultados operacionais
da Pelotização através da otimização de
seus ativos físicos industriais.
Com a premissa de alavancar o resultado do desempenho de ativos,
mediante apontamentos da Inspeção
Integrada no sistema especialista de
inspeção, foi desenvolvido o Centro de
Monitoramento de Ativos (CMA), com a
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missão de suportar as áreas na tomadas
de decisão para manter / manutenir os
ativos.
Padronizar as atividades da Rotina de
Inspeção orientadas pelos métodos de
manutenção, direcionados para aplicação dos seus recursos, aumento contínuo da disponibilidade e confiabilidade
de seus ativos e melhorar a relação do
custo benefício na manutenção dos ativos da Diretoria de Pelotização da Vale
S/A. Toda atividade desta rotina tem
como base a preservação da vida e segurança dos empregados bem como a
sustentabilidade das operações.
A Manutenção Industrial é a combinação de ações técnicas, administrativas e

de supervisão para garantir o adequado
funcionamento das instalações produtivas, dos serviços e da instrumentação
de uma empresa. Num processo produtivo, é a responsável pela integridade
dos equipamentos e consumidora de
boa parte do orçamento financeiro. Basicamente ocorre nas seguintes fases:
estratégia, inspeção, planejamento,
aprovisionamento, execução e controle.
Aliadas às técnicas já conhecidas e
aplicadas à manutenção industrial, foi
introduzido também o conceito de confiabilidade e gestão de ativos, principalmente nas grandes corporações com
o objetivo de garantir estabilidade de
plantas produtivas, garantir a integrida-

17º Prêmio de Excelência - Gestão

Projeto da Vale aprimora resultados operacionais da pelotização através da otimização de ativos físicos industriais

Conheça os autores do projeto
Chanderson Gomes da Conceição - Orientador Operacional Mineração/Portuário – Especializado. Orientador Operacional na Engenharia de confiabilidade e gestão de
ativos na pelotização da Vale. Formação de Técnico em Eletrotécnica com 18 anos de experiência em inspeção eletromecânica nas áreas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva
em plantas industriais de pelotização (mineração).
Edvar de Oliveira - Técnico Especializado de Manutenção. Especialização em Engenharia de Produção e graduado em Engenharia Ambiental. Responsável pela gestão de dados
e indicadores de desempenho da Inspeção Integrada na Engenharia de confiabilidade e gestão de ativos na pelotização da Vale. 14 anos de experiência em operação e manutenção de
plantas industriais de pelotização (segmento da mineração) e em ações de PCM para serviços
de rotina e de grandes paradas e intervenções.
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Elias Subtil Neves - Analista Operacional Pleno. Graduado em Administração de
empresas e Técnico Industrial Mecânico. Analista Operacional na Supervisão de Engenharia
de Confiabilidade e Gestão de Ativos na pelotização da Vale. Atua no desenvolvimento de
planos de manutenção e inspeção com base em estudos de confiabilidade. 12 de experiência
em inspeção preditiva e ensaios não destrutivos (END) em plantas industriais de pelotização
(mineração).
Flávio Geraldo de Oliveira - Analista Operacional Sênior. Especialização em Gestão da produção e manutenção. Analista Operacional Sênior na Engenharia de confiabilidade
e gestão de ativos na pelotização da Vale responsável pelas atividades e desenvolvimentos
de ações no sistema especialista de inspeção. 20 anos de experiência em manutenção industrial, inspeção preditiva, consultoria e implementação de sistema especialista de inspeção em
diversas empresas.
João Bosco Macino de Oliveira - Inspetor de Manutenção Especializado. MBA
em Gestão de pessoas, Administração de empresas e Técnico em Eletrotécnica. Atua no desenvolvimento de checklists para Inspeção Integrada na Engenharia de confiabilidade e gestão de ativos na pelotização da Vale. 30 anos de experiência em inspeção preditiva, ensaios
não destrutivos (END), termografia e ensaios elétricos em áreas de negocio da mineração.
Júlio Cesar da Silva Pereira - Orientador Operacional Mineração/Portuário –
Especializado. Orientador Operacional na Engenharia de confiabilidade e gestão de ativos na
pelotização da Vale. Formação de Técnico Industrial Mecânico com 18 anos de experiência
em inspeção mecânica nas áreas de manutenção preditiva, preventiva, corretiva, ensaios não
destrutivos (END), inspeção de caldeiras, planejamento e lubrificação nos setores de celulose
e mineração (pelotização).
Wesley Vicente Pereira - Supervisor de Engenharia de Manutenção – Mineração
(Confiabilidade e Gestão de Ativos). Supervisor de Engenharia de confiabilidade e gestão
de ativos na pelotização da Vale. MBA em Gerenciamento de Projetos e especialização em
Engenharia de Confiabilidade. Experiência de 18 anos em gestão e execução de serviços manutenção industrial. Implementação e coordenação de projetos e novas tecnologias voltadas
para confiabilidade, manutenção preditiva / preventiva nos setores de mineração e celulose.

de e tempo de vida dos ativos, redução
de custos e otimizar produção.
Define diretrizes para as gerências de
manutenção na Diretoria de Pelotização
da Vale, nas sistemáticas da gestão da
manutenção de forma evolutiva, considerando seus principais elementos.
Estas diretrizes deverão ser aplicadas a
manutenção com visão de um conjunto de tarefas orientadas pelos métodos
de manutenção direcionados a aplicação dos seus recursos. A Gestão da
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Manutenção tem por objetivo adequar
e padronizar os processos da Função
Manter de cada unidade de produção
através da metodologia de gestão pela
rotina (SDCA) e melhoria (PDCA).
Várias metodologias e procedimentos
foram revistos propiciando a gestão da
manutenção como um todo onde o ciclo de ações inicia-se nas engenharias
de manutenção e oficinas, passa pelas
equipes de área (inspeção / PCM / execução), sendo checadas e, se necessá-

rio, revisto pelas Engenharias conforme
macro processo de gestão
No macro processo de gestão estão relacionadas todas as frentes com
ações envolvidas no gerenciamento da
manutenção na Pelotização como estratégia, inspeção Integrada, Planejamento, Execução.
Consiste num modelo de inspeção
que integra as disciplinas de inspeção
dos ativos, contemplando mecânica,
elétrica, instrumentação e algumas áreas de operação, com as suas respectivas técnicas de inspeção utilizadas no
dia a dia das operações nas plantas de
pelotização, tais como: inspeção sensitiva, análise de vibração, temperatura,
pressão, vazão, análise de óleo, controle de desgaste entre outros.
Neste modelo, os técnicos de inspeção, além do conhecimento técnico
também utilizam recursos tecnológicos (figura 6) como: coletor de dados,
detector de vibração / temperatura
(WMCD - Wireless Machine Condition
Detector - Modelo CMVL 8000), câmera termográfica entre outros instrumentos para avaliação do parque de ativos
da pelotização (figura 7), suportados
por sistema especialista.
A demanda de trabalho da inspeção
integrada é gerida no sistema informatizado de manutenção, onde planos de
trabalhos cadastrados direcionam para
rotas específicas no sistema especialista por meio da utilização de coletores
de dados. A inspeção deve ser executada conforme política e métodos de
manutenção definidos pela engenharia
de manutenção.
Com a implantação da inspeção integrada, onde todas as coletas de dados
foram estruturadas em checklists eletrônicos, suportadas tecnologicamente por
instrumentos modernos e armazenadas
em sistema especialista para as disciplinas envolvidas, surgiu então à necessidade de gerir este banco de dados
extraindo informações para suporte a
tomada de decisões e gestão do sistema.
O processo de análises e monitoramento
no CMA obedece basicamente ao fluxo
de entrada e saída de informações.

Resultados

Com a implantação da Inspeção Integrada nas usinas de pelotização pode-se observar alguns pontos conforme descrito
em sequência.

Foto: Vale

Ações programadas da Vale
visam melhorar os resultados
operacionais da pelotização

Quanto a cadastro no sistema especialista:
Objetos
600 Checklists de inspeção;
800 Rotas / Circuitos;
350.000 Pontos de inspeção

Pessoas
80 Inspetores –
Pelotização;
40 Operadores /
Mantenedores;

Quanto a comparação entre os modelos
de inspeção:
Inspeção –
Modelo Anterior

Inspeção Integrada
– Modelo Atual

Falta de processo de
execução;
Baixo conhecimento
técnico;
Excesso de OS´s em
backlog;
Baixa utilização da
tecnologia;
Informações fragmentadas;
Dificuldade para
tomada de decisão;
Alta rotatividade de
profissionais;
Baixa moral dos
inspetores;

Visão holística sobre
os ativos;
Informações e processos integrados;
Checklists digitais;
Redução de falhas;
Sistemas inteligentes
de suporte à decisão;
CMA – Centro Monitoramento de Ativos;
Pessoas com perfil
adequado e capacitadas para a função.

Observando o gráfico da figura 12 verifica-se que:
Redução do número de eventos de falhas a partir de 2011;
Redução do número de horas de ativos
parados por falhas corretivas;

Outros resultados alcançados:
Melhora nos indicadores de Disponibilidade física (DF), Tempo médio entre
falhas (MTBF);
Redução, indicada pela seguradora, de
25% da classificação quanto à vulnerabilidade* de riscos de 2012 para 2014
(Probabilidade de uma grande perda em
um cenário normal de operação, baseado
em 08 critérios de avaliação. Nota de 0 a
100).
Pelo descrito anteriormente, conclui-se
que a implantação da Inspeção Integrada
associada ao CMA, Centro de Monitoramento de Ativos, foi de extrema relevância
na gestão da manutenção da Pelotização,
contribuindo com o programa de confiabilidade e gestão de ativos. Os resultados melhoram a cada dia onde perdas
e paradas reduziram consideravelmente.
O comprometimento e a moral dos inspetores também melhoraram devidos os
mesmos se sentirem apoiados em suas
rotinas.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Inspeção Integrada como base de
um programa de confiabilidade e gestão de
ativos”.
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Otimizando a disponibilidade
física da moagem
Ações permitiram aumento da disponibilidade média anual da moagem para 97,2%
e geraram ganho de mais de R$ 2,5 milhões para Jacobina Mineração e Comércio
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Após essa análise, identificaram que a prioridade seria dada ao moinho (MO-02). As
ações foram definidas após a realização do
brainstorm e do Diagrama de Causa e Efeito.
As medidas foram implementadas, acompanhadas e tiveram como principais pontos:
Melhorar a ergonomia da atividade:
• Todas as barras (cilindro, espelho e grelha) acima de 25 quilos devem ter olhais e
presilhas. Desta forma, o manuseio durante
a montagem seria melhorado e também facilitado;
• Elaborar novos projetos com melhor distribuição de peso/n° de componentes;
• Reduzir o peso dos componentes dos
revestimentos por meio de redistribuição de
massa ou desenho de projetos;
• Elaborar projeto para as grelhas de descarga do moinho 02, com dimensões adequadas para ter acesso interno a ele, sem a
necessidade de corte manual durante a montagem;
• Elaborar projeto de cilindro do moinho
02, com dimensões adequadas ao novo espelho para que não haja mais necessidade de
corte manual durante a montagem.
Aumento da vida útil dos revestimentos:
• Revestimento espelho alimentação: O
novo projeto da alimentação do moinho 02
deverá considerar vida útil acima das 3,4 mil
horas atuais (revestimento metálico) e com
no mínimo 50% de aumento com relação ao
anterior;
• Revestimento cilindro: O novo projeto do
cilindro para o moinho 02 deverá considerar
vida útil mínima de 6 mil horas de operação
(conforme revestimento atual), sem considerar quaisquer intervenções de trocas e/ou
Foto: Yamana
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O

projeto “Aumento da disponibilidade física média da moagem para
96,20% até agosto de 2014”, dos
autores Paulo Souza Torres, José Klebson
Nascimento, José Edmar Moreira Dias, Thaise Gabriela Reis, Francisco Jonhson Matias,
Sérvulo Carvalho de Souza Filho e Paulo
Henrique Vaz Lage, foi contemplado pelo 170
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios
& Minerales.
O projeto, implementado na Jacobina
Mineração e Comércio (JMC), da Yamana, resultou em um aumento de 2,14% na
disponibilidade média do moinho (MO-02)
entre janeiro e agosto de 2014, além da
consequente redução de 125 horas de indisponibilidade no processo, totalizando um
ganho de R$ 2.597.977,00, e a obtenção da
disponibilidade média anual da moagem em
97,72%.
Foram realizados levantamentos históricos
do indicador dos últimos dois anos e pôde
ser observado que em nenhum deles ocorreu
o alcance da meta anual de 96%. Ao analisar
os dados, identificou-se que nos primeiros
oito meses do ano, havia comprometimento,
pois os indicadores apresentavam-se muito
abaixo do valor da meta, o que puxava a média final anual para baixo.
Com esses dados, foram desenvolvidos
gráficos de Pareto para visualização das
principais causas de indisponibilidade do
indicador. Constatou-se então que a principal
restrição e fonte de perdas de disponibilidade
estavam nas intervenções programadas, nas
quais foi identificada a causa da redução de
utilização dos equipamentos e a substituição
de revestimentos.
Após a identificação da principal causa de
parada dos equipamentos, fazia-se necessário identificar qual dos dois moinhos causava
maior perda de disponibilidade, uma vez que
a moagem da JMC opera com dois moinhos
de bolas e dimensional diferente, além de o
indicador de disponibilidade física de moagem ser definido por meio de uma média
entre eles.

manutenções no revestimento durante toda a
vida útil;
• Revestimento espelho descarga: O novo
projeto da grelha do moinho 02 deverá considerar vida útil mínima de 6 mil horas de
operação (aumento 500 horas em relação
ao atual) para as barras elevadoras e grelhas
de descarga, sem considerar quaisquer intervenções de trocas e/ou manutenções no
revestimento durante toda a vida útil.
Ferramentas especiais para a execução:
• Substituição de parafusadeiras pneumáticas por parafusadeiras elétricas. As atuais
não atingem o torque solicitado pelo fabricante (baixa pressão do ar de processo), fazendo com que seja necessária a utilização do
taquímetro e reaperto;
• Compra de marretas e alavancas adequadas para o saque e/ou alocação do revestimento durante a substituição;
• Compra de chaves de boca para as dimensões dos parafusos, pois existem alguns
pontos em que não se consegue utilizar a
parafusadeira;
• Compra de linhas de vida e trava-quedas
para melhorar a segurança dos colaboradores na retirada das fixações da parte superior
dos moinhos;
• Compra de máquina de serra para corte
de componentes dos revestimentos que fugirem das suas dimensões durante o processo
de vulcanização.
Padronizar mão de obra terceirizada:
• Desenvolver contrato que disponibilize
apoio de três mecânicos industriais e um soldador, caso necessário, para intervenções de
troca de revestimento;
• Solicitar em contrato que sejam mantidas
Medidas implementadas
na JMC impulsionaram
disponibilidade da planta

Conheça os autores do projeto
Paulo Renan de Souza Torres – Graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), atualmente cursa MBA em Gestão de
Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Paulo Renan é líder de projeto e engenheiro
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José Klebson Nascimento – O supervisor de Manutenção Mecânica da Planta é
técnico em mecânica formado pela Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte (ETFRN) e
graduado em Administração de Empresas pela Universidade Santo Amaro (Unisa).
José Edmar Moreira Dias – O supervisor de Manutenção Mecânica da planta é formado
como técnico em eletrônica pelo Centro de Formação Profissional de Paulo Afonso (CFPPA) e
graduado em Administração de Empresas pela Universidade Norte do Paraná (Unopar).
Thaise Gabriela Reis Tavares – Graduada em Engenharia de Minas pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), atua como engenheira de Processo de Operação da Planta.
Francisco Jonhson Matias Oliveira – O coordenador da Operação da Planta é
formado como técnico em mineração pela Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte
(ETFRN) e graduado em Administração de Empresas pela Universidade Santo Amaro (Unisa).
Sérvulo Carvalho de Souza Filho – O supervisor de PCM da manutenção da Planta,
é formado como técnico em Mecânica pela Escola Técnica Feira de Santana (ETEFS) e graduado
em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Aplicadas de Petrolina (Facape- PE) e
Pós Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Internacional de Curitiba (Uninter).
Paulo Henrique Vaz Lage – O coordenador da Manutenção da planta é graduado
em Engenharia Mecatrônica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC MG) e cursou MBA em Gestão de Projetos na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

as pessoas para execução das intervenções
nos moinhos (mínimo de 70%);
• Desenvolver contrato exigindo a comprovação de capacitação por meio de treinamentos necessários para execução das
intervenções.
Montagem e de inspeção pré-montagem:
• Desenvolver check-list de conferência de
componentes do revestimento;
• Disponibilizar inspetor para conferência
de componentes do revestimento (seguindo
o check-list);
• Desenvolver procedimento que indica a
sequência dos componentes a serem instalados.
Segundo os autores, nos momentos de
crise é preciso ter sempre criatividade para
buscar a melhoria continua, criando meios de
aumentar o desempenho e reduzir custos. É
por meio da integração das técnicas, proce-

dimentos, informações e conhecimentos que
eles conseguiram identificar o caminho para
a obtenção de maior eficácia no nosso sistema de manutenção.
Foram observadas melhoras no nível sigma
do sistema e na média anual do indicador, até
mais do que o estipulado como meta. Isso se
deu pelo bom empenho e desempenho do
grupo. Os autores acreditam que as boas práticas obtidas se estenderão por muitos anos
para que seja possível alcançar resultados
cada vez mais satisfatórios.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Otimizando a disponibilidade física
da moagem”.
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Redução de 81% na perda de
furos para detonação na mina
Melhorias das atividades de perfuração na mina Morro do Ouro da Kinross geram ganhos econômicos,
operacionais e ambientais
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os autores Cláudio Freire, Márcio
Vivas, Lucas Carvalho, Wladimir
Lourenço, José Carlos Rios, e Jeffrey Boothe, o trabalho “Redução de 81%
na perda de furos para detonação na Mina
Morro do Ouro em Paracatu” foi um dos
vencedores do 170 Prêmio de Excelência
da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales.
O projeto da Kinross, implementado na
mina Morro do Ouro em Paracatu (MG),
identificou as maiores perdas na perfuração de rocha e promoveu ações de melhoria envolvendo a área operacional, que
reduziram os custos operacionais em R$
808 mil em 2014, formando um padrão de
excelência operacional.
A Kinross Gold Corporation é uma mineradora global, com sede no Canadá, criada
no ano de 1993 e que atua na área de pesquisa, desenvolvimento mineral, mineração,
beneficiamento e comercialização de ouro.
No Brasil desde 2005, suas operações são
realizadas na mina Morro do Ouro, localizada em Paracatu, noroeste de Minas Gerais,
a 500 km de Belo Horizonte (MG).
O volume de rocha desmontado em 2014
foi de 60 milhões t, onde demandou-se
960.000 m de perfuração de rocha com
diâmetro de 6.3/4” numa frota composta
por quatro perfuratrizes (2 Atlas Copco
DM-50, 1 Atlas Copco DM-45 e 1 BE
35HR). Sendo este um número bastante
desafiador, foi necessária a melhoria de
todo o sistema com o objetivo de atender
à demanda da mineração. Parte importante e indispensável deste processo foi a
redução dos furos perdidos.
Um grande desafio na mina da Kinross
em Paracatu atualmente é realizar detonações de grande porte com muita proximidade à comunidade, a uma distância média de 1 km, em alguns casos, detonações
a 500 m das residências mais próximas.
Visando o mínimo impacto para a comunidade, estas detonações necessitam
de um controle extremo relacionado à
vibração, poeira e ruído.
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Uma etapa indispensável para que se
tenha um desmonte de rochas com explosivos e com alta qualidade é a perfuração
da rocha. Quanto mais precisa e, com menor perda de furos, maior é a distribuição
energética e a eficácia do explosivo na
rocha, aumentando o grau de segurança e
gerando ganhos para a cadeia produtiva.
Um forte trabalho de mapeamento de
perdas de furos para desmonte de rochas
com explosivos foi realizado no site,
envolvendo uma equipe de engenheiros,
supervisores, técnicos e operadores de
equipamentos de áreas afins (perfuração
e desmonte de rocha, infraestrutura de
mina e operação de mina) trabalhando
com o objetivo de identificar os motivos
das perdas de furos nesta operação.
A etapa seguinte foi a de representar numericamente este cenário através de gráficos no
formato de Pareto, nos quais se evidenciaram
as maiores perdas. A partir daí, e com o apoio
e conscientização de todo o time previamente
citado, foi gerado um plano de ação para a
redução das perdas de furos.
Neste plano de ação, o foco principal
foi criar um padrão operacional, no qual,
através de inspeções diárias das praças de
perfuração, fosse possível fazer um Score para avaliar suas condições, sendo este
padrão baseado nas melhores práticas de
mineração em nível global. É constante
na Kinross Paracatu a presença de profissionais especializados para suporte
operacional, onde se incluem consultores
internos de carreira internacional e também
profissional que puderam visitar sites nos
principais países mineradores como Chile,
Estados Unidos e Austrália.
Alterações no sequenciamento da perfuração das malhas como Skip (espaço

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Redução de 81% na perda de furos para
detonação na Mina Morro do Ouro em Paracatu”.

sem perfurar deixado entre duas malhas
distintas) foi uma grande quebra de paradigma, proporcionando uma maior demanda de malhas para o planejamento de
lavra, aumentando a disciplina e interface
operacionais com a equipe de planejamento de mina e topografia, responsáveis pelas
marcações dos furos no campo com GPS.
Outra grande melhoria verificada foi a
ação da infraestrutura de mina com a intenção de garantir a qualidade dos níveis de
praça obtendo grandes ganhos com redução de tamponamento, deslocamento entre
furos das perfuratrizes com mais agilidade
e segurança, maior produtividade dos caminhões de explosivos dentro da praça de
carregamento e melhoria da drenagem de
praça na estação das chuvas.
Ações de conscientização em reciclagem para todos os operadores, divulgação dos bons resultados, delimitações e
sinalização de áreas de perfuração, assim
como a tratativa de desvios com investigações também foram essenciais para o
sucesso do trabalho.
Considerando os custos OPEX (ferramentas de desgaste, combustíveis, lubrificantes, mão-de-obra e manutenção)
em perfuração de rocha e comparando as
perdas de furos entre os anos de 2013 e
2014, a economia direta em 2014 foi de
R$ 808.000,00. A seguir, seguem listados
os maiores benefícios devido à redução
da perda de furos:
- Economia de R$ 808.000 em 2014
comparando-se a 2013;
Redução de 75% das paradas do Britador primário por obstrução com mataco;
- Redução de 81% dos furos perdidos;
- Aumento de performance das perfuratrizes;
- Melhoria da drenagem das praças de
perfuração e carregamento de explosivos;
- Aumento da performance dos caminhões de explosivos;
- Melhoria na qualidade do desmonte de
rocha com explosivos;
- Aumento da vida útil das ferramentas
de desgaste de perfuração;

Conheça os autores do projeto
Cláudio Roberto Freire - Gerente de Mineração. Engenheiro de Minas graduado na Universidade Federal de Ouro Preto; Msc. em Administração
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Engineers.
Wladimir Juliano Lourenço - Supervisor de Perfuração e Desmonte de Rochas. Técnico Mineração graduado na escola técnica
CERP de Itabira em 2009; Graduando em Engenharia de Minas pela Finom;
dez anos de experiência em mineração a céu aberto de cobre, ouro, amianto,
calcário e ferro; Membro da ISEE- International Society of Explosives Engineers.
José Carlos Teotônio Rios - Analista sênior de Perfuração de Rocha. Técnico Mineração graduado na escola técnica Unitec de Paracatu em
2008; quinze anos de experiência em mineração a céu aberto de ouro.
Jeffrey Harry Boothe - Consultor técnico. Consultor
técnico de mineração, desde 2013 trabalhando em Paracatu,
com sólida carreira internacional desenvolvida ao longo de
29 anos de experiência em minerações dos Estados Unidos,
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- Redução de geração de ruído e consequentemente das reclamações da comunidade gerados pelo desmonte;
- Maior produtividade dos equipamentos de carga (Shovels CAT 495HD e Carregadeiras CAT 994);
- Redução do tempo gasto para a preparação e limpeza para praças de perfuração;
- Melhoria na interface das equipes de
Perfuração e Desmonte de Rocha e Infraestrutura de Mina.
O cenário da mineração atual direciona
constantemente a uma demanda de melhoria contínua, na qual se faz necessária uma
análise crítica de todo o processo, identificando oportunidades com o engajamento
das pessoas, através do suporte das lide-

ranças, proporcionando uma melhor eficiência operacional e, consequentemente,
melhores retornos financeiros. A excelência operacional, desta forma, torna-se uma
meta muito próxima da realidade.
Neste trabalho, foram envolvidos todos
os níveis hierárquicos, desde o operador
de equipamentos até o gerente. O compromisso de todos foi essencial para o
sucesso, gerando uma economia direta
de R$808.000. Muitas perdas operacionais foram reduzidas, o processo de
perfuração de rocha atualmente adquiriu
um padrão de qualidade de nível global
e maior eficiência operacional, gerando
maior qualidade, segurança e credibilidade as operações mineiras da Kinross
Paracatu.
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Menos horas paradas por
problemas na infraestrutura
da frota de perfuração vertical
Ações do projeto resultaram em um aumento de 20% da perfuração vertical
e redução de 66% nas horas paradas dos fandrills, que atuam na Jacobina Mineração e Comércio
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trabalho “Redução de horas paradas por problemas na infraestrutura da frota de perfuração vertical”,
dos autores Carlos Roberto Pires, Diogo
Assis Alves, Relter de Oliveira, Edvan Carvalho, Wesley da Silva, Anderson Camargo, Eudo Oliveira Souza e Akil Alonso Vieira, foi um dos laureados pelo 170 Prêmio
de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios &
Minerales. O projeto teve como objetivo
de aumentar a produtividade e reduzir custos na Jacobina Mineração e Comércio
(JMC), empresa da Yamana.
Considerado o melhor projeto da unidade em 2014, a JMC investiu no treinamento Lean Six Sigma para um grupo de
empregados, com a finalidade de aumentar a produtividade e reduzir custos, trabalhando nos principais gargalos apontados pela diretoria.
Ao estratificar as horas paradas, tendo
como base o ano de 2013, chegou-se
nos impactos destacados de vermelho no
gráfico acima. Porém, ainda era necessário estratificar mais, pois estavam sendo
contabilizadas as horas de todas as frotas.
O próximo passo foi estender para cada
frota para verificar quais equipamentos
estavam sendo mais prejudicados.
Após este processo, verificou-se que
as frotas de Fandrill e jumbo eram as
mais afetadas em 2014 com as horas
paradas, devido a problemas de infraestrutura. Por este motivo, seguindo a
metodologia DMAIC, a decisão foi de
focar nessas duas frotas, tendo início a
estratificação. Na frota de Fandrill, fica
claro que os principais desvios estão
ligados à infraestrutura de mina, sendo necessário quantificar em metragem
para chegar ao possível retorno em
caso de redução.
Com base no cálculo de horas perdidas e
levando em consideração a produtividade
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dos equipamentos, obteve-se o resultado
de 28.887 metros perdidos em 2013 devido a problemas de infraestrutura. O mesmo trabalho foi realizado na frota de jumbo
para quantificar o ganho em produtividade.
Na frota de jumbo, havia outros empecilhos além da infraestrutura, mas foi
calculada a perda no ano anterior. Apesar de haver uma perda de 590 metros
no desenvolvimento, a equipe do projeto
e a gerência da Mina decidiu priorizar a
de Fandrill, onde o impacto era maior e
haveria ganhos para extração de minério
em curto prazo por se tratar de perfuração
para lavra.
Depois de toda estratificação de dados e
definição de frota a trabalhar, foi feita uma
reunião para definição de meta com toda
equipe, seguindo a metodologia DMAIC.
O cálculo da meta, acertada com toda a
equipe, foi feito com base nas horas paradas de 2013, propondo uma redução de
50%. A meta a princípio foi inferida e no,
decorrer do projeto, seriam analisados os
dados, caso o processo não permitisse a
redução da porcentagem de ganho. Para
haver um indicador macro de acompanhamento, foram coletados os dados de
paradas diárias e, pela porcentagem de
redução acertada, chegou-se ao número
de horas a buscar diariamente. Depois de
definida a meta, a realização das análises
teve início passando para o segundo passo do DMAIC.
A companhia começou a mapear o processo e encontrar desvios onde poderia
haver ganhos rápidos no projeto. Com
a experiência dos integrantes do grupo,
iniciou-se levantamentos locais onde poderia mudar o processo de forma rápida e
obter ganhos apenas com troca de material, mudança de logística na mina e outras pequenas coisas que foram alteradas.
Após esta fase de ganhos rápidos, começou-se a medir o processo e identifi-

car problemas maiores. Ao estratificar as
horas paradas dos Fandrills, chegou-se
a quatro principais impactos, que se tornaram indicadores e passamos a acompanhar diariamente, podendo chegar à
causa de cada um deles.
Após a coleta dos dados, foi feito o teste
de normalidade para certificar se eles são
confiáveis para análises. Somente depois
desse processo, seria possível iniciar a
análise a cada caso, passando para outra
etapa do DMAIC.
Identificadas as fontes de variação do
processo listadas acima, começou-se a
analisar cada um e chegar às causas que
consideramos como raízes. Foram levantadas algumas causas possíveis para cada
um dos indicadores macros do processo
(falta de água/aguardando equipagem
de frente). Estas causas destacadas acima foram as que o grupo priorizou por
meio da Matriz de Priorização, onde cada
um pontuou cada causa. Após a análise,
houve a fase da requisição, uma etapa do
processo na qual chegou-se à conclusão
do que poderia ser eliminado
Por conta de materiais pequenos como
parafuso, porca, ferramentas etc., o supervisor da infraestrutura fazia diversas viagens no turno até a central de
informações para realizar requisições e
só depois pegar o material para levar até
o problema. Foi criado um local de armazenamento de peças pequenas na mina
para agilizar o processo, controlando o
consumo dos itens para não haver alteração no custo.
Com a análise acima, foram identificadas duas oportunidades no processo:
Recuperação de tubos – A equipe começou
recuperar tubos em minas passadas pelo
planejamento como áreas sem atividades no
curto prazo. Assim, a necessidade imediata
de tubulação seria suprida, além de reduzir o
custo com materiais de equipagem.

Desde maio de 2014, nenhum tubo na
mina foi requisitado. Até outubro, esta
ação evitou um gasto de R$ 186 mil, conforme cálculo acima.
Comunicação com o almoxarifado – A
falta de material no almoxarifado ocorria
devido ao fato de aumentar a metragem
de desenvolvimento e não ser informado
ao almoxarifado, para que fosse possível
revisar o consumo específico.
Com o projeto, a rotina inclui enviar o
consumo necessário para os próximos
meses e, em caso de mudança no planejamento, o almoxarifado recebe também
o book mensal com qualquer informação
em curto prazo.
Para as falhas operacionais, foi feito um
trabalho estatístico com as equipes para
se obter informações concretas de desvio

e, assim, a coordenação tomar as medidas cabíveis. Estas análises foram feitas
no minitab, software usado na metodologia Six Sigma.
Começou-se a medir as equipes e, a
partir das medições, tomamos ações
como remanejo de empregados até obter
um nivelamento entre todas as equipes.
Para a falta de água, foram levantadas
três possíveis causas, que foram tratadas
separadamente e propostas ações para
cada uma delas.
Na tubulação estourada, a principal causa de os caminhões derrubarem os tubos
era a falta de padronização da tubulação
nas galerias. Além disso, havia o problema de dimensão das galerias, o qual não
teria ação em curto prazo. Desta forma,
resolveu-se priorizar a padronização da
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instalação de tubos e reparo do passivo
na mina.
Quando analisado o sistema de alimentação das boias, chegou-se ao principal
impacto: Falta de monitoramento das caixas devido à ausência de um sistema de
automação que permitisse antecipar os
problemas.

Ações:

17º Prêmio de Excelência - Gestão

1. Visita a outras minas da companhia
para verificar o sistema de bombeamento
e adotar as ideias para a JMC;
2. Orçamento de um sistema de monitoramento online para as caixas.
Como já havia uma terceirizada de automação contratada pela unidade e foi decidido testar o sistema de automação de
bombas, a empresa disponibilizou dois
kits para teste, sem custo.
Ao mesmo tempo, a equipe da parte

elétrica estava desenvolvendo um sistema que atendesse a todas as necessidades, uma vez que o sistema da empresa
para a mina não atendia em todos os aspectos. No decorrer do projeto, foi visto
que não haveria investimento em curto
prazo, então, foi decidido criar um sistema simples na central de informações
(despacho) que fornecer informações
off-line turno a turno, sendo criado o
portal da infraestrutura.
Com esse portal, as informações passaram a ser coletadas por turno, passadas pelos supervisores em um controle
simples. Assim, foram tomadas decisões mais rápidas e, consequentemente, reduzir as horas paradas na infraestrutura.
Houve uma redução de 66% nas horas
paradas por problemas de infraestrutura,
após todas as etapas do DMAIC. Com

esta redução, geramos uma metragem de
ganho, ilustrada abaixo:
Toda equipe do projeto trabalhou empenhada em atingir o objetivo e houve
um ganho maior que o esperado, sem
haver grandes investimentos, algo importante para o momento atual. Até o
final do projeto a empresa obteve um
ganho total de R$ 1.862.096. Em 2014,
a companhia fechou a perfuração vertical 10% acima do programado.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Menos horas paradas por problemas
na infraestrutura da frota de perfuração vertical”.

Gestão de competências
Projeto da Mineração Jundu desenvolve ações para o conhecimento,
gestão e eliminação dos gaps nas atividades de lavra

O

trabalho “Gestão de Competências”, de autoria de Felipe Moretti, Sebastião Ginez Villarda,
Aguinaldo Henrique Maldonado, Lívia
Custódio Recco, Paulo Cézar Fredi Silveira, Emerson Aparecido Candido, Ricardo
Augusto Mariano e Patrick Ernandes da
Silva Lopes, e tendo como sponsors
Luiz Eduardo Pereira Pamplona, Angelo
Afonso e Cesar Augusto Policastro, foi
contemplado pelo 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira da revista Minérios & Minerales.
O projeto, implementado pela Mineração Jundu em sua unidade de Analândia
(SP), visou desenvolver ações para o
conhecimento, gestão e eliminação dos
gaps de competência dos operadores envolvidos nas atividades de lavra.
Como alternativa aos modelos gerenciais tradicionalmente utilizados pelas
organizações esse método propõe-se a
orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis
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da organização (individual, em grupo e
organizacional), as competências necessárias para alcançar seus objetivos.
Sua proposta é compreender quais são
as competências organizacionais críticas
para o sucesso empresarial, desdobrá-las em termos de competências profissionais e desenvolvê-las junto ao quadro
de funcionários internos. Trata-se de uma
metodologia de gestão moderna, focada
nos negócios, no mercado e no desenvolvimento profissional permanente.
A Gestão por Competências direciona
sua ação prioritariamente para o gerenciamento do gap de competências eventualmente existente na organização ou

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Gestão de Competências”.

equipe, procurando eliminá-lo ou minimizá-lo. A ideia é aproximar ao máximo
as competências existentes na organização daquelas necessárias para atingir os
objetivos organizacionais.
Sob essa perspectiva, minimizar eventuais gaps de competências significa orientar e estimular os profissionais a eliminar
as incompatibilidades entre o que eles
são capazes de fazer (competências atuais) e o que a organização espera que eles
façam (competências necessárias).
A Mineração Jundu ao aplicar a gestão
de competências desenvolveu o seu primeiro projeto na unidade de Analândia-SP, o qual deu ênfase na eliminação dos
gaps de competência dos operadores de
equipamento móvel de mina e pátio com
o objetivo principal de reduzir as ocorrências de quebras relacionadas a falhas de
método e mão de obra.
Após as análises das quebras ocorridas
com cada equipamento e classificando-as
pelas suas causas raiz entre os 4 M’s: método, mão de obra, máquina e material foi

Conheça mais dos autores
Felipe Moretti - Engenheiro de Processos. Engenheiro de Minas formado pela Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP. Na Mineração Jundu, Unidade de Analândia-SP,
desenvolve projetos de otimização e melhoria de processos atuando como Engenheiro de
Processos.
Sebastião Ginez Villarda - Coordenador de WCM. Técnico em Química pelo Colégio Diocesano La Salle, com 37 anos de trabalho dedicados à Mineração Jundu, atualmente
atua como Coordenador de WCM na Mineração Jundu.
Aguinaldo Henrique Maldonado - supervisor de produção. Iniciou sua carreira
na Mineração Jundu como Operador de Produção no ensacamento e ao longo de 18 anos de
dedicação à empresa atualmente é Supervisor de Produção.
Lívia Custódio Recco - analista de Recursos Humanos Graduada em Pedagogia
pela Unicastelo e Pós Graduada em Gestão Organizacional e em Recursos Humanos pela
Universidade Federal São Carlos - UFSCAR.
Paulo Cézar Fredi Silveira - operador de Equipamento Móvel II
Na Mineração Jundu, Unidade Analândia-SP atua como operador de equipamento móvel
é instrutor e avaliador de operação de caminhões nos projetos internos relacionados à área
de transporte.
Emerson Aparecido Candido - operador de Equipamento Móvel II Atualmente é
Operador de Equipamento Móvel responsável pela operação de Pá-carregadeira com especialização pela Tracbel Volvo na Mineração Jundu, Unidade Analândia.
Ricardo Augusto Mariano - operador de equipamento móvel III
Atualmente é operador de equipamento móvel 3 na Mineração Jundu, Unidade Analândia,
atuando na área de manutenção e infraestrutura de estradas na operação de moto-niveladora.
Patrick Ernandes da Silva Lopes - técnico em segurança do trabalho formado
em Técnico de Segurança do Trabalho pela Instituição de Ensino Senac, há 3 anos atua
na Mineração Jundu, Unidade Analândia-SP como responsável pela área de Segurança do
Trabalho.
Luis Eduardo Pereira Pamplona – Diretor Geral
Angelo Afonso – Gerente Operações
Cesar Augusto Policastro - Chefe de Unidade

possível concluir que 24% das quebras
dos equipamentos eram causadas por falhas de método e mão de obra.
Através dos resultados obtidos foi possível contabilizar a diminuição das quebras de equipamento moveis em valores
financeiros, os quais mostraram a economia de aproximadamente R$71.000,00
por ano.
A eliminação de gap’s de competências
promove a padronização das atividades.
É fundamental realizar a matriz de
competência para todas as funções

da organização, pois através dela será
possível verificar os gaps de competência
de todos os colaboradores.
Com a identificação das macro atividades e micro atividades, é possível definir
com maior eficiência qual o nível de competência cada colaborador deve possuir
para desempenhar as suas atividades.
É possível obter ganhos operacionais
e financeiros, sem a necessidade
de investimentos somente com a
padronização e uniformidade do método
de realização das atividades de trabalho.
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ESTUDO APRESENTADO NO

Aumento da vida útil
dos bits de perfuração
Projeto da Usiminas resultou em um aumento de 25% na vida útil dos bits DTH
utilizados nas perfuratrizes T4-BH
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para rastrear todos os possíveis riscos
que pudessem interferir na vida útil do bit,
todos os riscos foram numerados e classificados de acordo com o potencial de
impacto no resultado final de metragem
desta ferramenta e o esforço necessário
para tratar tal risco.
Todos os riscos classificados como “baixo esforço” para sua solução ou amenização foram imediatamente tratados através
de planos de ação e reuniões periódicas
para discutir o andamento e a eficácia das
ações tomadas.
Para os problemas em potenciais classificados como de alto esforço para sua
tratativa, foram analisados mais a fundo,
envolvendo pessoas de outras áreas, representantes técnicos dos fornecedores
e benchmarking com outras minerações.
Depois de identificado o risco de se perder os bits prematuramente com o uso de
ferramentas incompatíveis, os bits passaram a ser classificados em três classes
de acordo com o diâmetro do seu corpo.
Os martelos e hastes também são classificados segundo estas regras, evitando o
uso de hastes e martelo novo com bits já
gastos e vice-versa.
Antes do trabalho, todas as formas de
controle que indicavam o momento correto
da afiação eram apenas visuais e dependiam da subjetividade do operador, após
as ações tomadas, foram padronizadas
Projeto resultou um aumento
de mais de 46% na média de
metragem dos bits

as medidas limites para cada tamanho de
botão e disponibilizado novas ferramentas
para se efetuar estas medições.
A partir do momento que o bit vai perdendo diâmetro do corpo e sofrendo desgaste nos sulcos destinados a saída de ar
para limpeza, estes passam por procedimentos de recuperação de seu formato
para não prejudicar sua eficiência de remoção dos detritos do furo.
O transporte do bit sofreu alterações
para evitar a movimentação das ferramentas durante o deslocamento entre as
frentes, o que poderiam gerar trincas e
quebras dos botões causadas pelo choque com os outros bits.
O trabalho de acompanhamento das ferramentas passou a ser realizado com registros
específicos de medição (diâmetro de gauge,
desgaste dos botões, nº de afiações, etc.)
utilizando planilhas eletrônicas para acompanhamento e armazenamento dos dados.
Em paralelo ao controle de afiação do bit
adotou-se o controle de desgaste dos copos de esmerilhação da afiadora (pontas),
contemplando o nº de botões afiados pela
mesma e seu período de operação.
O desbaste do corpo do bit para expor
os botões antes feitos por uma lixadeira
manual foi substituído por um equipamento próprio para esta atividade, eliminando o risco de danificar os botões com
o disco abrasivo.
Foto: Usiminas

17º Prêmio de Excelência - Desmonte

D

os autores Hermes Duarte Junior,
Márcio Zanão Brambila e Rodrigo
Antonio Ribeiro, o trabalho “Aumento da vida útil dos bits DTH utilizados
nas perfuratrizes T4BH” foi um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira
da revista Minérios & Minerales. O
projeto da Mineração Usiminas teve como
objetivo identificar as possíveis falhas ao
longo do processo de utilização do bit
DTH e implementar as devidas ações para
aumentar em 25% a vida útil dos bits DTH
utilizados nas perfuratrizes T4-BH.
A perfuração primária na MUSA é realizada através de três perfuratrizes hidráulicas com martelo de fundo, sendo duas
modelo T4-BH que utilizam bits de 8” e
uma modelo DM30 que utiliza bits de 6
¾”, o modelo escolhido para acompanhamento e direcionamento dos estudos foi o
das perfuratrizes T4-BH, pois são responsáveis por 70% da perfuração primária
entre as minas Oeste e Central, sendo que
do montante total gasto com ferramentas
de perfuração para esta frota nos anos de
2011 e 2012 cerca de 80% foi com bits
DTH, onde se constatou varias ocorrências de desgaste prematuro causados
principalmente por quebra de botões.
De posse dos primeiros resultados de
vida útil dos bits DTH, foi solicitada a visita
de representantes técnicos dos principais
fornecedores destas ferramentas, onde foram questionados os resultados obtidos e
as possíveis oportunidades de melhorias.
Durante os testes com bits de um determinado fabricante, este era informado do
período de utilização destas ferramentas,
sendo assim, caso manifestasse interesse de acompanhar os trabalhos, poderia
enviar um representante técnico a fim de
garantir que suas ferramentas de perfuração fossem utilizadas obedecendo aos
critérios e especificações próprias.
Após montado o mapa do processo foi
realizada uma reunião de “brainstorming”
com toda a equipe envolvida neste ciclo

Conheça os autores do projeto
Márcio Zanão Brambila - Engenheiro de Minas formado na Universidade Federal
de Ouro Preto (12/2009). Atua desenvolvendo trabalhos de melhoria de desempenho na área
de perfuração e desmonte de rochas, na execução do plano de lavra e gestão de indicadores
de processo da Gerência de Operação de Mina na Mineração Usiminas SA.
Hermes Duarte Junior - Técnico em Mineração pelo CERP/2009 e Engenharia
de Produção 5º período. Atua na Mineração Usiminas desde 2012 como supervisor de
Mineração na área de Operação de Mina.
Rodrigo Antônio Ribeiro - técnico em Mineração formado pelo Centro Técnico
Profissional Cetep –BA e Colégio Cecon –MG, graduando em Gestão Ambiental pelo Centro
Universitário Uninter -MG. Atua na supervisão de operação da mina (lavra, carregamento e
transporte de ROM/estéril, formação de lotes de produto blendado) e controle de desgaste
de insumos e ferramentas de perfuração da Gerência de Operação de Mina na Mineração
Usiminas.

Na metodologia adotada para se avaliar
o operador, levou se em consideração a
principal função de um operador de perfuratriz: entregar o resultado do trabalho
(metros perfurados) dentro de um determinado tempo, trabalhando de forma
segura e que não gere custos desnecessários para a empresa.
Importante ressaltar que os resultados
estão diretamente ligados a disciplina operacional da equipe de perfuração, uma vez
que a operação de perfuração da MUSA e
realizada quase que totalmente em áreas
com características bastante agressivas
para as ferramentas e os critérios são
acompanhados pela equipe técnica tanto
em campo quanto na área de apoio à perfuração, durante as manutenções.
A operação em campo adequada e criteriowww.revistaminerios.com.br

sa reflete em uma boa manutenção nos bits,
assim, torna se possível atingir as metas e
manter o custo na relação R$ / metro perfurado dentro do planejado pela Gerência.
Durante este período de implantação
das novas estratégias de utilização das
ferramentas, pode-se observar que as
ações influenciaram diretamente na rotina
de desbaste do corpo dos bits, gerando
um número menor de desbaste, pois devido à entrega para a afiação nos parâmetros corretos, a relação de desgaste entre
corpo do bit e botões ocorre de forma
proporcional, sendo necessária a intervenção de desbaste somente na transição
de médio/final de vida útil, sendo essa a
condição ideal nesta situação.
Depois de implementadas as ações
obteve se um aumento de 47% no rendi-

mento das pontas montadas para se afiar
os botões de 19 mm, que são os que mais
se desgastam nos bits DTH de 8”.
Para comparação antes e depois da implementação das ações na área, foram
analisados os primeiros 40 bits descartados em 2014 e os últimos 40 bits utilizados até o final de janeiro de 2015
Através dos novos procedimentos
de utilização e manuseio dos bits foi
possível praticamente dobrar o número médio de afiações por bit, boa parte
deste número pode ser explicado pela
redução das metragens perfuradas entre as afiações, isto é, passou a se ter
um cuidado maior na inspeção do ponto de afiação do bit, retirando-o para ser
afiado antes de atingir o desgaste crítico, o que reduziu consideravelmente
a frequência de desbaste e o tempo de
afiação do bit.
Estas melhorias resultaram em um
aumento de 46,76% na média de metragem dos bits, resultado bem acima
dos 25% esperados. Considerando a
metragem perfurada pelos últimos 40
bits analisados e o desempenho que
tiveram, representaram para a MUSA
uma economia de 18,7 bits de 8”, o que
é equivalente a cerca de R$ 90.000,00
de economia durante os 7 meses analisados. Sendo assim podemos inferir
que projetado para o período de 12 meses, o trabalho traduz para a empresa
uma economia de R$ 150.000,00 por
ano para o atual nível de produção e
percentual de material desmontado/
movimentado.
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Conclusão

Os resultados encontrados neste trabalho demonstraram que esta metodologia
pode ser replicada para as outras áreas
dentro da empresa, pois existem diversas
atividades auxiliares que assim como a
perfuração, que por não se tratar de uma
atividade principal em uma mineração,
normalmente não recebem a devida atenção no dia a dia de uma empresa, e que
juntas podem somar custos desnecessários que tornam a empresa menos competitiva no mercado.
Foi possível evidenciar também a importância de tempo em tempo formar uma
equipe com os principais envolvidos em

um determinado setor e rediscutir o processo na qual as atividades são executadas, pois com o passar do tempo e com
o acumulo de pequenas alterações que
ocorrem ao longo do tempo, a metodologia de trabalho pode se tornar obsoleta e
apresentar falhas.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Aumento da vida útil dos bits DTH utilizados
nas perfuratrizes T4BH”.

Concentrador elimina
restrições e gera ganho
de R$ 23 milhões
Ações implementas pela Samarco, por meio da metodologia Seis Sigma,
resultam em melhorias do processo do concentrador 1 na unidade de Germano

D

os autores Atila Phoebus, Herynson Nunes e Jackson Teixeira, o
trabalho “Redução das Restrições do Concentrador 1 em função da
Britagem” foi um dos agraciados com o
17 Prêmio de Excelência. O projeto visa
reduzir as restrições do concentrador I
em função da variabilidade de produção
da britagem, da unidade de Germano,
pertencente à Samarco Mineração e localizada em Mariana (MG), onde estão localizadas três usinas de concentração denominadas Concentrador I, Concentrador
II e Concentrador III. O Concentrador I é
alimentado pelo produto final da Britagem
1, que é a primeira etapa da fragmentação
e é responsável pelo processo de cominuição e classificação granulométrica do
ROM, de acordo com as especificações
exigidas ao processo subsequente.
Para atingir a granulometria adequada
para o Concentrador I, o minério passa por
três etapas de peneiramento e duas de britagem. O primeiro peneiramento, denomi42 | Abril 2015

nado de peneiramento primário, é constituído de peneiras de dois decks com abertura
de 30mm no primeiro deck e abertura de
12,5mm no segundo deck. O material passante em ambos os decks é direcionado
para a pilha do tripper car, pois este já se
encontra com especificações adequadas.
Ações visaram reduzir
restrições do concentrador
em função da variabilidade
de produção da britagem

Foto: Samarco

17º Prêmio de Excelência - Processo

O estudo detalhado de todo o ciclo de
uso do bit DTH permitiu a identificação
das falhas existentes e de possíveis falhas no processo que foram devidamente
tratadas e ajudaram a redesenhar o mapa
de processo para a atividade de perfuração e afiação na MUSA. A adoção destas
mudanças não ficou restrita apenas às
pessoas que presenciaram esta etapa do
trabalho, pois com o redesenho do mapa
de processos todos os procedimentos
operacionais da área foram revisados e
passaram a contemplar as boas praticas
que contribuíram para estas melhorias.

O retido em ambos os decks é enviado
para a pilha de regularização de onde
retorna novamente para dentro da usina
através de correias transportadoras e passam pelo peneiramento da britagem primária. Essas peneiras também possuem
dois decks sendo o primeiro com abertura

Conheça os autores do projeto
Atila Phoebus Santos Duarte - Engenheiro de minas formado
na UFOP, já trabalhou na Vale como técnico de mineração e na Mineração
Usiminas como Engenheiro de Processo. Atualmente trabalha como Chefe
de Equipe da operação no Departamento do Concentrador 2 da Samarco
Mineração.
Herynson Nunes do Nascimento - Engenheiro metalúrgico formado na UFOP, mestre em engenharia mineral pela UFMG
e MBA em Gestão em Processo com foco em Mineração pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como Chefe de Departamento na Samarco Mineração.
Jackson Teixeira de Oliveira - Engenheiro de
minas formado na UFOP, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação
Getúlio Vargas. Atuou como Chefe de Equipe da operação no Departamento
do Concentrador 2 da Samarco Mineração. Atualmente trabalha no Departamento de Britagem como Engenheiro de Processo.

de 30 mm e o segundo com abertura de
9,5mm.
O material com granulometria maior que
30 mm é direcionado para a britagem primária, constituída de dois britadores cônicos que trabalham em circuito fechado.
Já o material acima de 9,5mm é direcionado para a britagem secundária, constituída de três britadores barmac que também trabalham em circuito fechado com
o peneiramento da britagem secundária,
constituído de peneiras com abertura de
16,0 mm no primeiro deck e 9,5 mm no
segundo deck. O passante nas peneiras é
produto final.
Após a etapa de britagem, o minério é
estocado numa pilha com capacidade de
20.000t, de onde é retomado por quatro
www.revistaminerios.com.br

alimentadores rotativos para a usina de
concentração.
Em vista de um panorama em que a
pilha do tripper possui baixa autonomia
para alimentar a usina, é imprescindível
a realização de um trabalho que objetiva
a estabilização do processo da britagem e
a redução das restrições de produção no
Concentrador 1.
Os resultados da aplicação da Metodologia Seis Sigma, em função da sua abordagem e forma de implementação diferenciada, mostraram-se satisfatórios na britagem,
melhorando os resultados dos produtos e
reduzindo a variabilidade do processo.
O acompanhamento do KPI do projeto
“Redução das Restrições do Concentrador 1 em função da Britagem”, mostra

que a estabilização gerou uma redução do
desvio padrão do processo e manteve a
média com dados atualizados até setembro/2014.
Em relação aos outros projetos, os resultados foram:
Troca de Roletes: o acompanhamento do
KPI do projeto “Troca de Roletes” mostra
que o indicador se comporta de forma estável, teve uma redução do desvio padrão
e também da média de horas para torca
de roletes.
Anti-Rasgo: o acompanhamento do indicador do projeto “Anti-Rasgo” mostra
que o processo manteve-se estável e com
tendência de declive da média.
Peneiramento: o acompanhamento do
indicador do projeto do Peneiramento
mostra que no controle o indicador se
comportou de forma estável. Mesmo no
mês de abril/2014, no qual ocorreu um
outlier e ocasionou a alteração do desvio
padrão, a média 5,23horas/mês, ainda é
abaixo da média estabelecida do projeto.
Em relação ao ganho financeiro do projeto foi considerado que a média de tempo restrito (no período de controle) foi o
valor de 5,9 horas, sendo anualizado terá
o valor de 70,8 horas e o ganho real será
de R$ 23.372.544,40.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Redução das Restrições do Concentrador 1 em
função da Britagem”.
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Recorde de produção
em Barro Alto
Ações planejadas e estabilidade operacional resultam em recorde de produção na mina Barro Alto,
da Anglo American

17º Prêmio de Excelência - Gestão

A

Anglo American foi laureada com o
170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira
da revista Minérios & Minerales com o
trabalho “Estabilidade operacional na mina
de Barro Alto - ações que garantiram recorde de produção em 2014”, de autoria dos
engenheiros Philipe Barcellar Coelho, Bruno Silveira Conceição, Matheus de Mello e
Souza Machado, Eduardo Evangelista Caixeta e do geólogo Everton Batista Alexandre.
O trabalho detalha as ações que resultaram para o recorde de produção da mina
de níquel da Anglo American em Barro
Alto (GO), situada no município de mesmo nome, que totalizou 11.265.298 t secas de rocha movimentada.
O melhor desempenho deve-se principalmente ao foco na estabilidade operacional, principalmente, no segundo semestre de 2014. O aumento foi de 26,9%
na média de produção diária (24.146 t/d
em 2013 x 30.641 t/d em 2014).
Baseado no desempenho de 2013 estimava-se uma produção de 10,5 milhões t
para o ano de 2014. A produção atingida
de 11,3 milhões t superou em 7.6% as
expectativas, evidenciando os ganhos obtidos por meio das melhorias operacionais.
Várias ações contribuíram para essa conquista. A principal estratégia adotada pela
equipe de manutenção foi postergar a reforma de duas escavadeiras e intensificar
as manutenções preventivas, aproveitando
a janela de oportunidade para reformar
esses equipamentos no período de chuva
(durante o qual a produção é menor), o que
possibilitou aumentar a DF em 7,5% (68%
planejado contra 73.13% real).

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Estabilidade operacional na mina de Barro Alto
- ações que garantiram recorde de produção em
2014”.
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Nesse sentido, a manutenção das vias,
manutenção nos pontos de descarga (depósitos), acompanhamento diário dos
índices de produção e rondas diárias em
campo (com participação das equipes
de geologia, operação, planejamento de
mina e manutenção) contribuíram para
aumentar a produtividade da frota de
escavadeiras CAT 365 em 5,8%. A baixa rotatividade da equipe e realização de
treinamentos operacionais também foi
fundamental para o bom desempenho.
A mina possui 14 km de extensão e grande
parte do tempo ocioso dos equipamentos é
devido à troca de turno. Para reduzir as horas ociosas e garantir a eficiência da troca de

turno, foram utilizadas caminhonetes para o
transporte dos operadores de frente de lavra.
Com o cumprimento das metas de utilização e melhoria na disponibilidade física dos
equipamentos, foi possível melhorar o rendimento operacional em 5,5%.
Mesmo com a paralisação dos fornos
elétricos de redução para a reforma durante
o ano de 2014 e 2015, a mina de Barro Alto
manterá o plano de produção, priorizando
a remoção de estéril para garantir o desenvolvimento da mina, e, consequentemente,
desenvolver frentes de lavra.
Entre os anos de 2015 e 2017 está planejada a movimentação de 34 milhões t
de rocha.

Conheça os autores do projeto

Geologia.

Everton Batista Alexandre - Coordenador de Geologia. Graduado
em Geologia pela Universidade de Brasília em 2004. Começou a carreira
como geólogo júnior na Divisão de Exploração da Anglo American em 2005,
atuando em projetos de pesquisa de níquel em Goiás e no Pará. Em 2007
foi transferido para a mina de Barro Alto, onde atou como Geólogo SR, Especialista em Avaliação de Recursos Minerais e atualmente coordenador de

Philipe Barcellar Coelho - Coordenador de Operação de Mina.
Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto
no ano de 2009. Começou a carreira como trainee na Anglo American em
2010 e desde então trabalha na área de operação de mina.
Bruno Silveira Conceição - Coordenador de Planejamento de Mina. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul em 2007. Experiência em planejamento de
mina, tendo atuado em mineradoras de cobre, ferro, ouro e atualmente em
níquel. Iniciou na Anglo American em Barro Alto em 2011.
Matheus de Mello e Souza Machado - Coordenador de Manutenção de Mina. Graduado em Engenharia Mecatrônica pela Universidade
Paulista em 2002, iniciando em 2003 a carreira na Anglo American como
trainee, passando pelas áreas de execução e planejamento de manutenção
mecânica industrial e atualmente atuando na área de manutenção de mina.
Eduardo Evangelista Caixeta - Gerente de Mina, Geologia e
Manutenção. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal
de Ouro Preto em 1999. Experiência em operação, planejamento de mina e
projetos de mineração, tendo atuado em mineradoras de cobre, diamante,
nióbio, fosfato e atualmente em níquel. Está na Anglo American desde 2007.

Método mais eficiente no
decapeamento de bauxita

www.revistaminerios.com.br

Melhoria do processo de
decapeamento aumentou
produtividade da mina da MRN

Foto: MRN

D

os autores Mário Ilson dos Santos
Ferreira, João Eleutério da Conceição Oliveira, Takehiro de Araújo
Moraes, o projeto “Aumento da produtividade da operação de decapeamento na
Mineração Rio do Norte” foi um dos laureados pelo 170 Prêmio de Excelência da
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da
revista Minérios & Minerales. O projeto, implementado pela Mineração Rio do
Norte (MRN) em seu complexo minero-industrial de Porto Trombetas (PA), objetivou
a melhoria no processo de decapeamento,
visando aumentar a produtividade e reduzir
despesas operacionais da unidade.
A atividade de decapeamento tem como
finalidade a retirada de estéril para exposição do minério viabilizando as atividades seguintes de desmonte, carregamento e transporte. Este processo é de suma
importância para o desenvolvimento da
mina e sistemas de drenagem.
Em 2014, a Mineração Rio do Norte fechou o ano com uma produção de 18 milhões de toneladas de bauxita produzidas,
matéria-prima esta utilizada na produção
do alumínio. Deste total, 54% foram des-

tinados ao mercado interno. O restante da
produção foi exportada para os Estados
Unidos (19%), Canadá (13%), Europa
(10%), China (3%) e Índia (1%).
Em geral, a produção da empresa é toda
destinada aos próprios acionistas. São
eles: Vale (40%), BHP Billiton Metais
(14,8%), Rio Tinto Alcan (12%), Companhia Brasileira de Alumínio – CBA (10%),
Alcoa Alumínio S.A (8,58%), Norsk Hydro
(5%), Alcoa World Alumina (5%) e Alcoa
AWA Brasil Participações (4,62%).

O processo de crescimento da MRN decorreu de uma série de fatores positivos,
onde se destacam a qualidade das jazidas
de bauxita, a possibilidade de escoamento da produção em navios de até 73 mil
toneladas, além do respeito e da confiabilidade que a empresa consolidou ao
longo do tempo junto aos seus clientes
e partes interessadas, como investidores,
fornecedores e comunidade.
A companhia dedica-se à produção da
matéria-prima usada na fabricação do
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Melhoria do processo de decapeamento aumenta produtividade da MRN, além de gerar uma redução
do consumo de diesel e da emissão de gases do efeito estufa
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alumínio. Ativa desde 1979, a empresa
tem capacidade para produzir 18 milhões de toneladas de minério por ano.
O processo adotado pela empresa para a lavra do minério é o “strip-mining” (lavra em tiras), realizado a
partir da remoção de camadas de argila
e deposição do estéril nas cavas onde
a bauxita já foi extraída. A lavra segue
um planejamento que visa movimentar
o menor volume possível de material e
assim minimizar o impacto ambiental
gerado; além de otimizar a vida operacional de cada mina.
Com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir as despesas operacionais, a MRN implantou um projeto de
melhoria no processo de decapeamento - atividade que tem como finalidade a retirada de estéril para exposição
do minério viabilizando as atividades
seguintes de desmonte, carregamento
e transporte. Esta atividade é de suma
importância para o desenvolvimento da
mina e sistemas de drenagem.
Na prática, o solo passou a ser nivelado de forma concomitante ao processo
de corte para a extração da bauxita, o
que resultou no aumento da produtividade e na diminuição do combustível
consumido para a movimentação anual
de 58,8 milhões de toneladas de estéril
e minério.
Ao longo dos últimos meses (de abril
de 2013 a dezembro de 2014) e com
foco na otimização de recursos, as
equipes de lavra da MRN, em parceria com a empresa Sotreq/Catterpilar,
conseguiram chegar ao novo modelo
de decapeamento, chamado método
Wave, que executa a remoção do estéril
para a exposição do minério no método
“strip-mining” (lavra em tiras de 35m
de largura).
O método atual é composto por um
mix de metodologias que consideram
as atividades que compõem o ciclo
deste processo, a quantidade de combustível utilizado, a capacitação dos
empregados envolvidos, a diminuição
do tempo de retrabalho, acabamento
do serviço e a manutenção dos equipamentos.
O impacto da mudança de filosofia em
uma operação unitária foi significativo.
Houve um acréscimo de 14% na produtividade do decapeamento, redução
de 10% nas despesas operacionais,
além de redução em 5,0% do consumo
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de Operações Florestais, Gerente de Operações Florestais, Gerente de Operação de Mina,
Especialista em Mineração, até chegar ao cargo atual de Gerente de Mineração.
Takehiro de Araújo Moraes - Formado em Engenharia de Minas (UFPA). Ex-diretor-presidente da Carajás Júnior Consultoria Mineral e Ambiental em Marabá – Pará, programador de transporte ferroviário, controlador de tráfego ferroviário e assistente administrativo
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engenheiro de minas no Departamento de Operação de Mina.

específico de diesel (L/m³); isto, tendo
os mesmos equipamentos e mantendo o mesmo quadro de operadores. A
produtividade do processo passou, em
média, de 475 m³/h para 541 m³/h”.
Em uma operação que utiliza 120
equipamentos de mineração a mudança foi necessária. A retirada do
minério em escala, adotada na MRN,
exigia dos equipamentos um desgaste,
seguido de mais manutenções e um
consumo maior de combustível, uma
vez que o solo removido deixava desníveis que posteriormente deveriam
ser percorridos pelas máquinas. Ao
colocar os equipamentos em um local
onde eles percorrem sem dificuldades,
o aumento da produtividade se evidencia: ganha-se tempo e economiza-se
combustível.
As boas práticas adotadas na realização da tarefa envolveram também a
reciclagem e realocação de operadores
na execução das tarefas, melhorias no
sistema de acompanhamento de operadores em operação de equipamentos novos, alocação de tratores certos
para a sua atividade específica; além

de foco total na atividade de produção.
Nos momentos dos testes, já foi possível sinalizar que seria necessário o
comprometimento das equipes. Acreditava-se que era possível fazer uma
mudança importante na atividade, por
isso, os operadores envolvidos foram
treinados.
Na avaliação da gerência de Mina, os
resultados foram excepcionais. No período do projeto e com o aumento da
produtividade, a MRN deixou de consumir 715 mil litros de diesel, reduziu
a emissão de gases de efeito estufa em
1.93 toneladas de gás carbônico, o que
refletiu em menos impacto ambiental um aspecto importante para empresa,
uma vez que está localizada numa unidade de proteção, a Floresta Nacional
Saracá-Taquera.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Aumento da produtividade da operação de
decapeamento na Mineração Rio do Norte”.

Implantação de novo método de
lavra na mina Lamego
Novo modelo de exploração de ouro aumentou a produção e gerou diminuição dos custos
da AngloGold Ashanti em Minas Gerais

www.revistaminerios.com.br

variações principalmente quanto à forma e ao
volume ao longo dos painéis de lavra, baseada na amostragem sistemática dos canais de
lavra, apontou uma continuidade lateral maior
do corpo, em oposição aos limites previstos
em campanhas de sondagem em malhas
mais abertas (até 20 m x 20 m).
Os teores de ouro fora dos limites do modelo são mais baixos, mas ainda são economicamente viáveis, possibilitando sua lavra.
O aumento da exposição do minério gerou
maior demanda por contenção do maciço
rochoso, fazendo necessário o desenho de
pilares, transformando a lavra em corte e aterro com câmaras e pilares. Estudos sobre a
heterogeneidade do minério e simulações sequenciais gaussianas foram realizados com o

objetivo de obter a malha de sondagem ótima
para definição dos limites do corpo.
Uma campanha de sondagem apertada (10
m x 12 m) com 3.700 m de furos foi proposta
para detalhamento do Nível 5.1 do corpo Carruagem, compreendido entre as cotas 553 m
e 590 m. A campanha de sondagem teve seu
término em abril de 2013 e um novo modelo
geológico foi elaborado com base nos dados
gerados.
A definição de modelo bulk se baseou na
proposta de que os litotipos FFB e quartzo
fumê estão mineralizados independentemente do teor, uma vez que o alto efeito pepita
pode gerar um viés devido à pouca massa
amostrada. O conjunto das rochas representa
uma dobra fechada com espessamento da
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Modificações na metodologia
de lavra incrementam
produção da mina Lamego

Foto: AngloGold Ashanti

D

e autoria dos engenheiros Lucas
Ávila, Luiz Fernando Zanotti, Paulo
Henrique Calazans e do geólogo
Fernando Villanova, o projeto “Implantação
de novo método de lavra na mina Lamego”
foi um dos contemplados pelo 170 Prêmio de
Excelência da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira da revista Minérios & Minerales. O trabalho possibilitou a implantação de
modificações de metodologia de lavra, iniciadas em novembro de 2013, que resultaram
em um aumento da produção e redução de
custos da mina Lamego, unidade de extração
de ouro pertencente à AngloGold Ashanti e
localizada próxima à cidade de Sabará (MG).
O método de lavra proposto era o do corte
e aterro. Ao passo que mais informações
geológicas foram incorporadas ao modelo,
juntamente com a mudança no entendimento
da distribuição de teores na jazida em
questão, foi possível realizar alterações de
metodologia de modelamento para efeito de
avaliação de teores.
Pela grande quantidade de ouro livre, a
distribuição do teor neste tipo de jazimento
é irregular, mostrando grandes variações no
volume e conteúdo metálico tanto no strike
quanto em profundidade. A interpretação das
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charneira, até 16 m de potência e flancos delgados que variam de 2 a 9 m de potência. As
mudanças nas características do corpo modelado levaram à discussão da implantação
de um método de lavra mais produtivo na
região.
A mina Lamego compõe um dos diversos
depósitos de ouro orogênicos do Greenstone
Belt Rio das Velhas. A mineralização do depósito Lamego está hospedada em rochas arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas, associada
à alteração hidrotermal, estruturalmente controlada. Da base para o topo, o empilhamento
litoestrutural do depósito é definido por rochas
metavulcânicas, metachert, formação ferrífera
bandada – FFB, xisto carbonoso, metapelitos
e rochas metavulcanoclásticas, em condições
metamórficas de fácies xisto verde. O minério
está associado a veios e massas de quartzo e à
formação ferrífera bandada - FFB alterada hidrotermalmente.
Historicamente, a modelagem geológica do
corpo Carruagem (foco deste trabalho) é realizada utilizando uma combinação dos dados
de mapeamento geológico e canais de amostragem na lavra, definindo horizontes mineralizados de teores acima do cut off, predominantemente nos veios e massas de quartzo fumê
dentro de uma estrutura litológica constituída
por FFB (formação ferrífera bandada). O corpo
de minério aceito era basicamente constituído
de três lentes paralelas com inclinação média
de 25° (com suavização da inclinação em
profundidade devido à presença de falhas) e
potência média de 2,5 m cada.
Para esse cenário, o método de lavra proposto era o do corte e aterro. Ao passo que
mais informações geológicas foram incorporadas ao modelo, juntamente com a mudança
no entendimento da distribuição de teores na
jazida em questão, foi possível realizar modificações de metodologia de modelamento
para efeito de avaliação de teores.

Metodologia

Embora a inclinação do corpo não seja
favorável à utilização do sublevel stopping,
uma das suas variações, o longitudinal longhole retreta, mostrou-se bastante promissora. Trata-se de um método de lavra do tipo
bulk em que o eixo do realce e os acessos são
paralelos ao strike do corpo de minério.
Perfurações “cegas” ascendentes realizadas por equipamentos fandrill, em padrões
de leques, são feitas em recuo e a face livre é
aberta através da escavação de um slot.
O material desmontado é retirado com o uso
de LHD’s operadas à distância com o uso de
controles remotos, enquanto o operador fica
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em pequenos nichos escavados nas laterais
da galeria. Assim, nenhum homem é exposto
a locais com tetos desmontados.
Considerando as características geotécnicas das rochas na mina Lamego, não há necessidade de implantação de contenção definitiva, uma vez que as galerias ficam abertas
por curtos espaços de tempo. O tratamento
do teto é feito com a aplicação de cavilhas
expansivas de 2,30 m de comprimento numa
malha triangular 1,5 m x 1,5 m durante o desenvolvimento.
Com base em padrões de perfurações para
métodos de lavra semelhantes praticados por
outras unidades da AngloGold Ashanti, estipulou-se inicialmente a distância entre leques
e entre furos como 1,80 m e o diâmetro de
perfuração como 3”.
Em maio de 2013 iniciaram-se as escavações dos drifts e, em maio de 2014, os 1.135
m de desenvolvimento foram finalizados. No
final de novembro de 2013, foram iniciadas
as primeiras perfurações com furos longos
e, em janeiro de 2014, começou a produção
efetiva com a utilização do novo método.
A implantação desse novo método de lavra
na unidade de Lamego buscava como principais objetivos o aumento da produção (em
toneladas), diminuição dos custos e aumento
da segurança.
Esses ganhos são obtidos através das próprias características da lavra. Como não há
a necessidade de aplicação de contenção
definitiva, o tempo de ciclo é drasticamente
reduzido. O oneroso processo de perfuração e instalação de cabos com argamassa é
eliminado, influenciando de forma direta os
custos. Como mais material é desmontado
por vez e menos ciclos são necessários, a
distância e movimentação dos equipamentos

são otimizados, contribuindo para a melhoria
de produtividade. Uma vez que o homem não
fica mais exposto a tetos desmontados (ainda
que devidamente travados), diminuem os ricos a que fica exposto o trabalhador.
A produção utilizando o método open stope no nível 5.1 tem crescido desde o início
de sua aplicação. As mudanças realizadas ao
longo da implantação do método bem como
o aumento da experiência dos operadores
são as principais razões para esse aumento
de produtividade.
Ao se comparar a produção utilizando esse
método com o método tradicionalmente
empregado fica evidente o ganho de produtividade. A Tabela 1: Produção Open Stope x
Corte e Aterro mostra a produção de dois níveis utilizando métodos diferentes em 2014.
O open stope mostra uma produtividade
216% maior que o corte e aterro.
A implantação do método proporcionou
um aumento de produção de 55 mil t, ou
de 15%, na comparação com os valores de
2013 e 2014.
A expectativa de redução de custo na implantação do método girava em torno de
20% a 30% em relação ao método de lavra
tradicionalmente empregado. Os valores reais estão ainda sendo aferidos mais já é possível perceber uma diminuição no custo total
da operação (Lamego).

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Implantação de novo método de lavra na mina
Lamego”.

Gestão de segurança

O

projeto “Gestão de Segurança
com enfoque comportamental
no Negócio Agregados da Votorantim Cimentos” foi um dos vencedores
do 170 Prêmio de Excelência da Indústria
Minero-metalúrgica Brasileira da revista
Minérios & Minerales. No texto abaixo, o engenheiro e químico Celso Ricardo Rodrigues da Silva, autor de projeto,
apresenta os indicadores de performance
do programa de Gestão Comportamental
de SST (Segurança e Saúde no Trabalho),
implementado em 2012 em todas as unidades da Votorantim Cimentos.
A Segurança do Trabalho na Mineração é um grande desafio de gestão para
as empresas e para os profissionais que
atuam nesta área. Por tratar-se de grau de
risco máximo relacionado à Segurança,
devemos possuir ferramentas de controle
que minimizem ao máximo “surpresas” e
que tenhamos melhoria contínua nos indicadores de desempenho.
Desenvolvemos um modelo de gestão
de SST nas unidades de agregados da
Votorantim Cimentos a partir de 2012,
onde estabelecemos quais procedimentos
iríamos elaborar ou revisar, com o devido
acompanhamento de implantação via auditorias internas e checando e agindo em
ações de melhoria contínua.
A pequena disponibilidade de investimento estrutural no negócio, nos fez
optar por um caminho mais acentuado
da Gestão Comportamental de SST. Após
dois anos do início deste projeto, podemos demonstrar através de indicadores
de performance que a opção pelo enfoque na Gestão Comportamental de SST
foi o melhor caminho, onde estamos sem
acidente fatal no Negócio desde 2012, reduzimos a taxa de gravidade em 2012 de
175 para 25 em 2014 e reduzimos a taxa
de frequência CPT em 2012 de 2,21 para
0,81 em 2014.
Nas empresas com baixa cultura de segurança, é comum escutarmos quando
ocorre um acidente: “nós nesta empresa
cumprimos toda a lei”. Do outro lado, poderíamos fazer o seguinte questionamento: “se sua Empresa cumpre todas as leis,
porque ocorrem acidentes aqui”.
www.revistaminerios.com.br

Este exemplo simples serve somente
para demonstrarmos neste trabalho, porque a gestão do negócio agregados da
Votorantim Cimentos colocou como pilar principal a questão comportamental e
cultural de Segurança no seu Sistema de
Gestão desde 2012.
A gestão de SST nas unidades abrange aproximadamente 650 colaboradores
diretos e 250 colaboradores indiretos.
Em julho de 2012, iniciamos o projeto
de gestão comportamental no negócio
agregados da Votorantim Cimentos. Neste período realizamos primeiramente um
diagnóstico legal, para garantir exclusivamente a operação das unidades e, em
conjunto, um diagnóstico de gestão, para
conhecermos que padrões ou procedimentos tínhamos, utilizávamos efetivamente, e em que nível de qualidade estavam estas referências. Esta etapa durou
aproximadamente dois meses e alcançou
todas as 14 unidades do Brasil.
Problemas principais:
Não atendimento ao mínimo aceitável
em relação a Legislação aplicável: ausência/deficiência de Programa de Gerenciamento de Riscos, Plano de Trânsito, Plano
de Emergência, Procedimentos de SST,
NR 6, NR 10 e NR 12 com necessidades
de melhorias entre outros itens legais;
Ausência total de procedimentos padronizados no Negócio;
Processo de comunicação ineficaz entre
Unidades e sem nenhuma ferramenta de
Gestão Comportamental para mudança de
cultura de SST;
Gestão de SST individualizada conforme
necessidades pontuais das Unidades.
Durante o processo de diagnóstico (julho
e agosto/2012), implantamos um programa de comunicação eficaz de eventos que
garantiu a chegada das informações de

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Gestão de Segurança com enfoque
comportamental no Negócio Agregados da
Votorantim Cimentos”.

acidentes e incidentes em todas unidades
no prazo máximo de 24h do ocorrido. Esta
ação permitiu de forma indireta sensibilizar
as lideranças que nossos resultados não
eram bons e iniciamos a prática de aprendizado com a disseminação das ações corretivas e informações dos eventos.
Neste mesmo período, como forma de
implantar o “senso de dono” decidimos
em conjunto com nossa diretoria que
qualquer evento com gravidade ou potencial de gravidade acima de 3, deveríamos
convocar audioconferência com todos os
gestores e líderes, e o gestor da unidade de ocorrência faria uma apresentação
resumida dos motivos que permitiram a
ocorrência do eventos e que ações corretivas foram tomadas para evitar recorrência, tanto na Unidade como nas demais.
Esta iniciativa permitiu que as Lideranças começassem a trabalhar mais
proximamente da área de SST e mudou
significativamente a postura de nossos
líderes na gestão de sua rotina, incluindo
Segurança do Trabalho de forma efetiva.
No mês de setembro de 2012 convocamos todos os profissionais de SST para
um workshop de três dias em São Paulo
com os seguintes objetivos: mostrar o cenário que tínhamos em relação a indicadores e procedimentos; observar o comportamento de grupo dos profissionais;
iniciar a formação do sentido de equipe;
revisar e estabelecer com urgência quais
padrões/procedimentos iríamos efetivamente utilizar em nossa gestão.
Tivemos a evidência clara que não tínhamos nenhum procedimento de SST efetivamente padronizado e utilizado integralmente em nossas operações, bem como,
nenhuma ferramenta comportamental
para verificação do comportamento de
nossos Colaboradores durante execução
das tarefas em campo. Assim sendo, traçamos a meta de elaborar os seguintes
padrões conforme relação a seguir:
Ainda durante o I Workshop, traçamos
os conceitos que desejámos nos nossos
procedimentos e tivemos absoluto cuidado de criar ferramentas de gestão que
efetivamente iríamos utilizar, que fossem
amigáveis, que atendessem a legislação
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e principalmente que pudessem mudar
positivamente o comportamento de nosso pessoal nas questões de Segurança e
Saúde Ocupacional.
Fato importante nesta elaboração de padrões é que fizemos com toda anuência
dos Gestores das Unidades, onde além
de receber sugestões significativas de
qualidade, minimizamos o risco de resistência durante a efetiva implantação. No
período de setembro a novembro de 2012
finalizamos a elaboração dos padrões e
passamos para a fase de treinamentos em
todas as unidades, etapa esta concluída
em dezembro de 2012.
Sem deixar de lado a importância de gerir o cumprimento aos requisitos legais,
neste mesmo período obtivemos aprovação de verba para revisão de nossos documentos (PGR, LTCAT, PCMSO, Laudo
Ergonômico, Laudo de Periculosidade e
Laudo de Insalubridade). Relevante destaque é que não tínhamos verba orçada
para esta etapa, porém nossa diretoria
buscou recursos o que já demonstrava
crédito no Plano que estávamos traçando
e sinais de mudança de comportamento
de nossos líderes. O montante desta etapa
passou de R$ 400.000 e foi concluída em
Julho/2013.
Em novembro de 2012 a empresa promoveu treinamento de Sensibilização de SST
para toda a sua liderança, com o objetivo
de iniciar a mudança de postura de seus
líderes em relação à segurança do trabalho.
Apesar de não termos realizado nenhum
estudo científico de medição de cultura,
fizemos repetidamente a seguinte pergunta
durante nossos treinamentos de sensibilização: “como base nos exemplos de acidentes
ocorridos em nosso negócio e nos desvios
que observamos em campo, em que “região” cultural vocês acham que estamos?
Foi unânime a resposta que tínhamos
uma “Cultura Dependente” e que realmente precisaríamos mudar nossa postura para obter resultados melhores.
Neste período conseguimos também a
aprovação em nosso calendário anual,
da realização de workshop de SST, com
ocorrência duas vezes por ano. Definimos
um evento em todo início de ano e outro
evento no início do segundo semestre.
Esta etapa vem mudando significativamente a postura de nossa equipe técnica
de segurança do trabalho, que passou a
ter maior visibilidade e ser reconhecida
como parte importante e fundamental na
melhoria de nossos indicadores. Neste
50 | Abril 2015

Conheça o autor
do projeto
Celso Ricardo Rodrigues da
Silva - coordenador de segurança do
Trabalho Corporativo do Negócio Agregados e Complementares da Votorantim
Cimentos S/A. Formado em Química e
Engenharia Química, pós-graduado em
Engenharia de Segurança do Trabalho,
MBA em Controle e Gestão Ambiental e
Mestrado em Administração na área de
Gestão de Negócios.

momento (janeiro/2015) estamos prestes
a realizar o VIII Workshop de SST.
Com nossas Lideranças devidamente
“sensibilizadas” em relação ao papel fundamental de dono e exemplo, iniciamos
em janeiro de 2013 a utilização de ferramenta de auditoria comportamental em
nossos processos.
Primeiramente estabelecemos o procedimento e posteriormente treinamos os
auditores, com presença obrigatória nestes, os líderes das unidades. A auditoria
comportamental implantada teve como
base ferramentas consagrada de mercado.
Em 2013 fizemos o primeiro esforço para
implantar o Programa 5S em todo o negócio. Treinamos todos os colaboradores e
iniciamos o processo. Porém, somente em
dezembro de 2014, conseguimos efetivamente auditar o programa, contando com
auditoria externa e independente.
Nosso resultado foi bastante motivado:
obtenção em todas as unidades do negócio o 1º S em todas as áreas auditadas
(senso de seleção). Em 2015, o programa
terá meta mais desafiadora e este já faz
parte do DNA do negócio. Meta 2015 –
obtenção do 3º S do Programa (senso de
limpeza) em todas unidades.
Outro indicador que tivemos melhora
significativa, foi no clima de segurança.
Em 2012 em pesquisa de clima liderada
pela área de Recursos Humanos da empresa, tivemos a dura realidade demonstrada que a Votorantim Cimentos em 48%
do público pesquisado não tinha preocupação efetiva com a segurança de seus
colaboradores, ou eles não percebiam tal
preocupação. Em 2014, tivemos um resultado totalmente diferente, 82% do público pesquisado percebeu preocupação
efetiva da Votorantim Cimentos com as
questões de SST, demonstrando que nos-

sas decisões estão no caminho correto.
Em janeiro de 2015 aprovamos Projeto
de SST que reforça o pilar de melhoria
das instalações, contribuindo firmemente para termos um ambiente de trabalho
mais seguro. As etapas anuais estão descritas a seguir e serão realizadas em todas
unidades:
2015 – Adequação da sinalização de
SST, instalação e manutenção dos dispositivos de paradas de emergência dos
equipamentos, adequação dos níveis de
iluminamento e revisão e adequação dos
alarmes de emergência
2016 – Adequação de escadas e acessos, revisão e testes dos vasos de pressão, adequação dos depósitos de explosivos, construção de abrigos para proteção
dos trabalhadores durante detonação/
desmonte de rochas e construção de
baias de enlonamento de caminhões
2017 – Revisão e manutenção de proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos com prontuários atualizados
conforme NR 12, adequar prontuário dos
tanques de armazenamento de combustíveis, adequação acústica de cabines de
operação da Britagem e instalar proteção
inferior nas correias transportadoras de
materiais
2018 – Instalar aterramento de instalações elétricas com prontuário e esquemas
unifilares conforme NR 10.
Todos os Projetos descritos terão acompanhamento efetivo do Setor de Engenharia, com Projeto definido e em atendimento integral da Legislação vigente.
É fato que tivemos avanço significativo
em nossos indicadores de desempenho
de segurança do trabalho, porém também
temos plena consciência do caminho árduo e desafiador que ainda temos pela
frente. Nossa meta é manter o processo
de melhoria contínua e atingir os melhores índices de desempenho de SST
do setor. Para isso, precisamos também
investir nas proteções físicas das Unidades, garantindo investimento anual nas
instalações, mantendo e melhorando o
programa de auditorias comportamentais.
Outro passo importante é manter nossos
procedimentos de SST atualizados e buscando as melhores práticas de mercado.
Sabemos com tudo isso, que para atingir
melhores resultados, nossa liderança precisará manter postura e senso de dono,
dando exemplo no dia a dia no que se
refere ao melhor comportamento que desejamos em nossas operações.

ESTUDO APRESENTADO NO

Plano de lavra otimizado
alavanca a produção

O

projeto “Otimização do Planejamento de Mina Longo Prazo em
Córrego do Sítio”, dos autores
Cristóvão Teófilo, Roberto Santos e Rodolfo Flávio Neri, foi um dos agraciados
pelo 170 Prêmio de Excelência da Indústria
Minero-metalúrgica Brasileira da revista
Minérios & Minerales. O trabalho visa
apresentar o processo de otimização do
plano de lavra e evolução do planejamento
de mina de longo prazo, que ocorreu entre os anos de 2012 a 2014, no complexo
operacional de Córrego do Sítio, localizado
em Santa Bárbara (MG) e pertencente à AngloGold Ashanti.
Este processo iniciou-se com um estudo
comparativo entre diferentes opções de
layout do painel de lavra, passando por
uma mudança na metodologia de definição
da viabilidade econômica das áreas de lavra, e chegando até a mudança na sequência de lavra do painel. A otimização do
plano de lavra representa um incremento
significativo no fluxo de caixa de Córrego do Sítio, com uma grande melhoria na
margem de lucro da operação.
O complexo operacional de Córrego do
Sítio (CdS) do grupo AngloGold Ashanti
é composto por três operações mineiras
distintas: a mina a céu aberto (minério
oxidado), mina subterrânea CdS I e mina
subterrânea CdS II, ambas para minério
sulfetado.
O método de lavra aplicado em CdS I
(mina Córrego do Sitio I) é o sublevel
stoping (realces em subníveis). Em 1998
iniciou-se a primeira avaliação geológica
potencial do minério sulfetado em CdS
I, em 2002 teve início o desenvolvimento
subterrâneo para fins exploratórios e em
2007 concluído o estudo de pré-viabilidade. Dando continuidade aos trabalhos de
pesquisa foi possível finalizar o estudo de
viabilidade do projeto em 2010, com resultado positivo. A implantação do projeto
aconteceu de 2010 a 2011, entrando em
operação propriamente dita em 2012.
De 2012 a 2014 o processo de planewww.revistaminerios.com.br

jamento de mina longo prazo passou por
uma grande evolução no que diz respeito
a layout, metodologia aplicada para definir
a viabilidade econômica de novas áreas e
também no sequenciamento dos painéis
de lavra.
No estudo comparativo entre os quatro
diferentes layouts para os painéis de lavra pôde-se concluir que o Layout 3 proporciona um melhor resultado financeiro
quando comparado aos demais, com um
ganho de US$ 33,5 Mi no Net Cash Flow
Life off Mine (LOM) em relação ao Layout
2012, um aumento de 13%.
O Layout 3 apresenta o melhor Cash
Cost entre as opções avaliadas, chegando a um custo de US$ 777 para produzir uma onça de ouro (US$777/Oz), com
uma melhoria significativa nos indicadores de produtividade, atingindo 14 onças
de ouro por metro de desenvolvimento
secundário (14Oz/m) e 76 t de stope por
metro de desenvolvimento secundário
(76t/m). Com a nova metodologia aplicada para avaliação de viabilidade econômica de áreas o Net Cash Flow teve
um aumento de US$19,0 Mi no LOM,
um aumento de 12%, reduzindo a reserva mineral em 34.743 Oz de ouro, 5% a
menos, correspondente a regiões que
não apresentavam viabilidade econômica,
destruíam valor do negócio, e que foram
retiradas da reserva.
Como consequência da nova metodologia aplicada para avaliação econômica detalhada das áreas no plano de lavra houve
uma melhoria no Cash Cost, chegando a
um custo de US$ 771 para produzir uma
onça de ouro (US$771/Oz), otimizando os
indicadores de produtividade, atingindo 22
onças de ouro por metro de desenvolvimento secundário (22Oz/m) e 94 t de stope
por metro de desenvolvimento secundário
(94t/m).
A mudança de sequência de lavra do
painel de ascendente (Bottom Up) para
descendente (Top Down) proporciona
maior flexibilidade de lavra e antecipa a

produção, não alterando os indicadores
físicos da mina (Oz/m, ton/m, etc.), porém
melhora o Valor Presente Líquido (VPL) do
fluxo de caixa, uma vez que antecipa a produção dos stopes. Ao mudar a sequência
de Bottom Up para Top Down, o NPV foi
incrementado de 19%.
O Layout 3 apresenta um melhor Net
Cash Flow (US$284,2 Mi) quando comparado com as demais opções, e inclusive quando comparado ao Layout 2012
(Layout original de CdS). Sendo assim, o
Layout 3 foi selecionado para CdS, com
um ganho de US$ 33,5 Mi no Net Cash
Flow no Life off Mine em relação ao Layout
2012, um aumento de 13%.
O corpo mineralizado em CdS I tem uma
espessura média de 1,5 m. As galerias de
desenvolvimento secundário dos níveis e
subníveis têm uma largura de 4,0 m, e para
os stopes adota-se uma espessura mínima
de 2 m, devido a limitações operacionais
de perfuração e desmonte. Sendo assim,
o minério gerado no desenvolvimento
apresenta uma diluição planejada média
de 2,5m (4,0-1,5=2,5m), o que representa em média 63% de diluição planejada
(2,5/4,0), consequentemente reduzindo
significativamente o teor.
Já nos stopes (lavra) o minério apresenta uma diluição planejada de 0,5m
(2,0-1,5=0,5m), o que representa 25% de
diluição planejada (0,5/2,0), uma diluição
significativamente menor do que no desenvolvimento. Em resumo, quanto mais
minério de lavra e menos minério de desenvolvimento melhor será o teor médio
do painel.
Importante esclarecer que o fato de aumentar a diluição planejada implica na
redução do teor devido a uma maior quantidade de estéril embutida/diluída na extração do minério, mas não significa que
está se gerando menos ouro. 1 onça (Oz)
de ouro corresponde a 31,1035 gramas
(g). Com uma maior diluição planejada as
onças de ouro geradas continuam as mesmas, porém dentro de uma maior massa
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extraída da mina, consequentemente aumentando os custos de produção.
Inicialmente a definição da viabilidade
econômica das áreas era através somente
da aplicação do Cut Off Grade (COG), ou
seja, todas áreas acima faziam parte do
plano de lavra e eram declaradas como
reserva aproveitável. Em 2013 foi implementada a metodologia que aplica uma
avaliação econômica detalhada para definição da viabilidade das áreas a comporem
o plano de lavra. Após a etapa de aplicação
do COG, a metodologia ainda leva em consideração o custo de desenvolvimento primário e secundário necessário para a lavra
da área em avaliação, os custos de lavra
e de beneficiamento, bem como a receita
gerada pelo ouro recuperado na planta
referente à produção daquela determinada
área, considerando-se um valor coorporativo para preço do metal.
Custo de Desenvolvimento Primário –
US$2.653 por metro
Custo de Desenvolvimento Secundário –
US$2.336 por metro
Custo de Lavra – US$55 por tonelada
lavrada
Custo de Planta – US$45 por tonelada
processada
Recuperação Metalúrgica – 88% de recuperação global na planta
Preço do Ouro – US$1.100 por Onça de
Au (guidline coorporativa 2014)

Através do resultado operacional para
cada área de lavra independente define-se o
que fará parte do plano e comporá a reserva.
Somente áreas com resultado operacional
positivo poderão compor o plano de lavra,
e as áreas com resultado negativo são definidas como inviáveis economicamente. O
grande diferencial da nova metodologia em
relação ao aplicado inicialmente em 2012 é
que esta nova forma considera o desenvolvimento necessário para se chegar às áreas
de lavra, sendo que anteriormente este fato
não era considerado.
Com a nova metodologia aplicada para
avaliação de viabilidade econômica de áreas o Net Cash Flow é otimizado em US$19
milhões, um aumento de 12%, reduzindo a
reserva mineral em 34.743 Oz de ouro, 5%
a menos, correspondente a regiões que
não apresentavam viabilidade econômica,
destruíam valor do negócio, e que foram
retiradas da reserva. As Figuras 4.2.1 e
4.2.2 ilustram os mesmos subníveis avaliados com o critério somente do COG e
com o critério da avaliação econômica por
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área, respectivamente. Podem-se notar
regiões que apesar de estarem com teor
acima do COG (circuladas em amarelo)
não mostraram viabilidade econômica ao
considerar o custo com o desenvolvimento
a ser feito.
Importante salientar que neste trabalho
a mudança da sequencia de lavra não impacta na avaliação econômica das áreas,
ou seja, a reserva total não é alterada em
função da sequencia. O resultado financeiro do empreendimento é impactado
positivamente quando considerado o fator
tempo no fluxo de caixa, otimizando neste
caso o Valor Presente Líquido (VPL).
Para mostrar o impacto positivo no VPL
resultante da mudança de sequencia da
lavra, foram tomados dois painéis como
exemplo, sendo estes sequenciados de
forma ascendente e depois descendente.
Pela sequência Bottom Up, os painéis de
lavra foram exauridos em 65 meses, com
a necessidade de enchimento com estéril,
enquanto na sequência Top Down os mesmos painéis foram exauridos em 41 meses. Ao mudar a sequência de Bottom Up
para Top Down, em apenas esses painéis
do exemplo, o NPV foi incrementado de
US$ 7,7Mi para US$9,2Mi, uma melhoria
de 19%.

No estudo comparativo entre os quatro
diferentes layouts para os painéis de lavra pôde-se concluir que o Layout 3 proporciona um melhor resultado financeiro
quando comparado aos demais, com um
ganho de US$ 33,5 milhões no Net Cash
Flow Life off Mine (LOM) em relação ao
Layout 2012, um aumento de 13%. O
Layout 3 apresenta o melhor Cash Cost
entre as opções avaliadas, chegando a um
custo de US$ 777 para produzir uma onça
de ouro (US$777/Oz), com uma melhoria
significativa nos indicadores de produtividade, atingindo 14 onças de ouro por
metro de desenvolvimento secundário
(14Oz/m) e 76 t de stope por metro de desenvolvimento secundário (76t/m).
Com a nova metodologia aplicada para
avaliação de viabilidade econômica de
áreas o Net Cash Flow teve um aumento
de US$19,0 milhões no LOM, um aumento de 12%, reduzindo a reserva mineral
em 34.743 Oz de ouro, 5% a menos, correspondente a regiões que não apresentavam viabilidade econômica, destruíam
valor do negócio, e que foram retiradas
da reserva.
Como consequência da nova metodologia aplicada para avaliação econômica detalhada das áreas no plano de lavra houve
uma melhoria no Cash Cost, chegando a
um custo de US$7 71 para produzir uma
onça de ouro (US$771/Oz), otimizando os
indicadores de produtividade, atingindo 22
onças de ouro por metro de desenvolvimento secundário (22Oz/m) e 94 toneladas
de stope por metro de desenvolvimento secundário (94ton/m).
A mudança de sequencia lavra do painel
de ascendente (Bottom Up) para descendente (Top Down) proporciona maior flexibilidade de lavra e antecipa a produção,
não alterando os indicadores físicos da
mina (Oz/m, ton/m, etc.), porém melhora
o Valor Presente Líquido (VPL) do fluxo
de caixa, uma vez que antecipa a produção
dos stopes. Ao mudar a sequência de Bottom Up para Top Down, o NPV foi incrementado de 19%.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Otimização do Planejamento de Mina Longo
Prazo em Córrego do Sítio”.
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Dispositivo rebocador
e estudo de performance
dos conjuntos de freio

O

trabalho “Dispositivo rebocador
caminhão Caterpillar 793 e estudo
de performance dos conjuntos de
freio na mina de Brucutu” é um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira
da revista Minérios & Minerales. Dos
autores Frances Bruzzi, Fábio Oliveira, Ana
Araújo, Breno Gomes, Everlan Cangussu, Geraldo Leonardo, Guilherme Araujo,
Guilherme Gandara, Mairon Cesar, Mário
Silveira, Nivaldo Soares, Ronan Duarte,
Sebastião Ribeiro, Solano Gava, Victor
Fernandes e Winter Alvarenga, o projeto
inclui o desenvolvimento de um dispositivo de reboque para caminhões e a diminuição do número de falhas prematuras
no sistema de freio da frota de caminhões
fora-de-estrada Caterpillar 793 na mina de
Brucutu da Vale, localizada em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG).
Em casos onde ocorre a falha de algum
componente propulsor do trem de força
do caminhão fora de estrada em área de
lavra é necessário rebocá-lo para a oficina, para que a intervenção possa ser feita
de maneira segura e em respeito ao meio
ambiente. Em algumas unidades da Vale
destina-se “um caminhão fora de estrada
exclusivamente para essa atividade”, onde
sua báscula é retirada e instalado um implemento de guincho hidráulico (custo de
implantação muito elevado).
Em resposta à necessidade evidente em
transportar o caminhão de forma segura
até a oficina, foi projetado um dispositivo
de fácil instalação para que qualquer caminhão Caterpillar 793 em operação possa
rebocar o caminhão danificado. O dispositivo possibilita uma ligação rígida com capacidade de reboque, direção e frenagem,
removendo assim o potencial de colisão
entre os dois veículos.
O baixo desempenho do sistema de freio
da frota de caminhões fora-de-estrada Cawww.revistaminerios.com.br
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Fábio Oliveira - técnico em mecânica pela FIDE – Itabira MG, graduando
Engenharia Elétrica. Atua na Vale há 10
anos, atualmente como Técnico Mecânico II na Gerencia de Manutenção de
Equipamentos de Mina, supervisão de
caminhões Caterpillar 793C e D focado
em analise de frota.

terpillar 793 na mina de Brucutu, impactava diretamente a disponibilidade física da
frota e consequentemente a massa movimentada da mina.
Baseados nos dados do perfil de perdas e
telemetria dos equipamentos, foi realizado
o estudo de performance dos conjuntos de
freio na mina de Brucutu afim de minimizar
o número de falhas prematuras, garantindo
uma maior confiabilidade do equipamento.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Dispositivo rebocador e estudo de performance
dos conjuntos de freio”.

Meta geral do projeto foi reduzir o número de horas de manutenção corretiva
do sistema de freio da frota de transporte
grande porte em 63%.
O aquecimento demasiado dos freios por
períodos prolongados resulta em efeitos
indesejados tais como: perda de propriedade do óleo lubrificante; desgaste prematuro
dos discos e placas causado por quebra do
filme do lubrificante; desprendimento de
material da superfície de contato dos discos; deformação nas vedações; vazamento
interno entre os sistemas; desgaste nos rolamentos; travamento da báscula devido à
contaminação no circuito de acionamento;
falhas em bombas hidráulicas e travamento da válvula de liberação de freio.
A condição atual dos conjuntos de freio
necessitou de intervenções para reforma,
num valor médio de R$69.000 e tempo
médio para substituição na oficina de 50
horas.
Os ganhos pretendidos com o projeto
são: melhoria dos processos internos;
redução na quantidade de horas de manutenção corretiva no sistema de freio;
redução do número de alarmes por temperatura dos freios; redução do número
de falhas no circuito hidráulico devido a
contaminação proveniente do desgaste
dos discos e placas dos freios; padronização na operação do ativo e maior confiabilidade do ativo.
É possível observar uma mudança de
patamar consistente após a conclusão das
principais ações, ressaltando a importância do projeto. Os ganhos do projeto foi
uma redução média mensal de 167,2 horas de manutenções corretivas e elevação
do indicador de disponibilidade física em
1,81%. Multiplicando o acréscimo de horas ofertadas pela movimentação horária
do caminhão Caterpillar 793, obtém-se um
ganho potencial mensal de 97644,8 t de
material transportadas a mais.
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Projetos, implementados na mina de Brucutu, resultam em melhorias nas operações de reboque
e aprimoram conjunto de freios dos caminhões da Vale

Avaliação em laboratório de
agentes supressores de poeira
Projeto da Samarco avalia potenciais agentes químicos supressores de poeira de material particulado
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17º Prêmio de Excelência - Meio Ambiente

O

projeto “Avaliação em laboratório
de agentes supressores de poeira”,
dos autores Adilson Bernardo da
Silva, Flaviani Marculano Marchesi, José
Geraldo Pereira, Thiago Marchezi Doellinger, Adriano Marchezi, Anderson Pedruzzi,
Grasiel Freire, João Luis Moreira, Jenifer
Carvalho e Antônio Carlos Silva, foi laureado pelo 170 Prêmio de Excelência da
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da
revista Minérios & Minerales. O trabalho, realizado pela Samarco, tem como
objetivo avaliar potenciais agentes químicos
supressores de poeira através da medição,
em laboratório, da emissão de material particulado durante manuseio de pelotas de
minério de ferro.
Os impactos causados pela concentração
de material particulado acima dos limites
estabelecidos pela legislação são a perda
da visibilidade, alteração da qualidade do
ar, danos à flora e fauna e efeitos na saúde
humana. No caso de processos industriais,
como na Samarco Mineração, um dos controles da emissão de particulados em fontes
difusas é a utilização de supressores químicos com objetivo de reduzir emissões visíveis durante o manuseio de pelotas.
Os equipamentos utilizados no projeto
foram disco piloto de pelotamento, estufa,
betoneira e analisador de concentração de
partículas. Foram coletadas amostras no
cortador das usinas de pelotização para
composição de dois lotes de pelotas a serem aspergidas pelos supressores em solução com água. Dentre os produtos testados
nesta metodologia que apresentaram bons
resultados, destacou-se a glicerina, pelo
seu desempenho técnico e baixo custo no
mercado. Foi possível uma expressiva economia de desembolso com a adoção desse
novo insumo supressor de poeira.
Os poluentes mais frequentes e que causam mais efeitos adversos ao meio ambiente
são dióxido de enxofre (SO2), material particulado (MP), monóxido de carbono (CO),
ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio (NO2).
O material particulado, poluente abordado
nesse trabalho, é uma complexa mistura de

Trabalho visou identificar agentes
químicos supressores de poeira
causada durante manuseio de pelotas

partículas sólidas e líquidas, emitidas por
fontes poluidoras primárias (naturais ou
antropogênicas) ou secundárias (formadas
na atmosfera). As fontes poluidoras naturais
de material particulado podem ser também
classificadas como pontuais (ex.: chaminés)
ou difusas (ex.: abrasão e impacto de granulados durante seu manuseio, erosão eólica,
queimadas etc.).
Os impactos causados pelas concentrações de material particulado acima dos limites estabelecidos pela legislação ocasionam
a perda da visibilidade, alteração da qualidade do ar, danos à flora e à fauna e efeitos
nocivos à saúde humana.
No caso de processos industriais, como
na Samarco Mineração, o controle da emissão de particulados em fontes pontuais se
dá através de equipamentos que permitem
a filtragem dos gases emitidos nos fornos
de pelotização através de precipitadores eletrostáticos e pelos coletores de pó nos chutes de transferências dos transportadores de
correia. Já em fontes difusas (ou fugitivas),
aquelas geradas nas operações de empilhamento, recuperação e embarque de navios,
são utilizadas várias formas de controle,
como a aspersão de água, cinturão verde,
Wind Fence, aspersão de pilha e enclausuramento de pontos de transferência.
Outro controle para esse tipo de fonte
emissora é a utilização de supressores químicos, como atendimento à condicionante

de Licença de Operação da Samarco, LO
417/10, com o objetivo de reduzir emissões
visíveis durante o manuseio de pelotas.
Desta forma, para realizar um controle de
qualidade desse processo e aumentar a eficiência, foi realizada uma bateria de testes
com produtos de fornecedores distintos a
fim de avaliar potenciais agentes supressores de poeira.
Os produtos testados foram polímeros e co-polímeros (acetato, vinílico, acrílico e etileno), hidrocarbonetos aditivados e a glicerina.
As amostras foram coletadas nos cortadores das usinas, de modo a se compor dois
lotes de pelotas. O lote foi homogeneizado,
quarteado e dele retirado uma amostra para
teste de tamboramento.
A amostra de pelotas já homogeneizada
foi colocada em estufa por 80 minutos para
que as pelotas atingissem uma temperatura
de 150 ± 10ºC. Após ser retirada da estufa, a
amostra foi peneirada e transferida para o disco que possui rotação de 7 rpm. A dosagem e
diluição foram definidas e a solução preparada foi proporcional ao tamanho da amostra a
ser maquiada. A solução foi inserida em uma
pistola de ar comprimido com pressão de linha 3,0 kgf/cm2. Antes de iniciar a aspersão,
foi medida a temperatura da amostra.
Desta forma, foi realizada, primeiramente,
uma aspersão com água simulando a adição
de coating no processo e, posteriormente, a
aspersão da solução sobre as pelotas em ro-

lagem com a pistola de ar comprimido e jato
aberto, em movimentos longitudinais (para
cima e para baixo) a uma distância de 20 cm
em relação à amostra.
Os equipamentos utilizados foram uma
betoneira, que simula a queda da pelota dos
chutes (emissão de particulado por abrasão), uma mangueira acoplada na betoneira
e o analisador de concentração de partículas
E-Sampler.
A emissão de poeira ocorre durante as etapas mais severas de manuseio das pelotas,
que são a queda nos chutes de transferências dos transportadores de correia, pilha,
porão do navio e atrito das pelotas com a
roda de pá da recuperadora.
O somatório de tempo que as pelotas estão sujeitas a emitir particulado por abrasão
durante todo o percurso é inferior a dois
minutos.
As referências utilizadas para os testes foram pelotas sem água (cor rosa) e o
supressor de poeira utilizado atualmente,
Supressor A (cor amarela). Toda emissão
acumulada igual ou superior à obtida com o
uso do Supressor A é uma situação indesejável e, assim, os produtos que geraram tais
emissões não foram considerados para as
próximas etapas. Portanto apenas os produtos D, E, F, H, I, J e L poderiam ser recomendados para a próxima etapa.
No entanto, além dos resultados gerados,
também foi considerado o custo com os
supressores de poeira. Desta forma, o Supressor E (glicerina) foi o objeto de estudo e
submetido a novos testes.
Nessa nova etapa do estudo, buscou-se
maior representação da situação industrial,
considerando também a umidade real das
pelotas no pátio. A referência adotada, então, foi a emissão de particulados obtida
com a pelota úmida. O tempo de observação
foi estendido até 10 minutos, para verificar
a evolução do comportamento da glicerina
diante da emissão inicial de fumaça.
A glicerina, nos dois primeiros minutos do
teste, apresentou elevada emissão de particulado, conforme os estudos preliminares.
Após este tempo, a emissão caiu drasticamente, apresentando melhor resultado que
o supressor A.
Observou-se que a mudança de comportamento da glicerina, nas duas dosagens
ocorria sempre no mesmo momento. O único parâmetro que mudava significativamente durante os testes era a temperatura. Outra
constatação foi a de que maior dosagem
de glicerina gerava maior emissão inicial.
Diante disto, para comprovar a interferência
www.revistaminerios.com.br
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da temperatura no insumo foi realizado um
teste termogravimétrico (TGA).
A análise de TGA determinou a real temperatura para o teste do insumo supressor
glicerina. Observou-se que, acima de 50°C,
ocorria uma perda de massa que poderia ser
medida como particulado pelo equipamento
E-Sampler e, com isso, gerar uma falsa interpretação dos resultados.
Diante desta situação, para ratificar o resultado obtido na análise de TGA, foi aquecida
uma solução com a glicerina a uma temperatura acima de 50°C. Os resultados mostraram
que a fumaça gerada estava sendo detectado
pelo analisador E-Sampler, o que dificultava a
interpretação dos resultados.
Com base nas informações do efeito da
temperatura e da dosagem, foi elaborado
um novo teste com a glicerina. Utilizou-se,
então, uma dosagem de 100g/ton, mantendo-se a temperatura das pelotas, durante
a aspersão em 100ºC, mas, realizando a
medição de particulados somente após a
temperatura baixar naturalmente para 50°C.
A amostra foi dividida em quatro alíquotas
iguais para testes: sem água, com água, glicerina 100g/t e Supressor A.

A linha preta refere-se ao desempenho
da pelota sem tratamento (sem água e sem
polímero). A linha vermelha refere-se aos
resultados da pelota apenas com água definida como padrão (quantidade necessária
para acrescentar 2,2% de umidade na pelota). A linha azul é o desempenho do Supressor A, e a linha verde é a glicerina.
O insumo glicerina testado apresentou
resultados muito bons, pois os valores ficaram abaixo da amostra com água determinada como padrão e similar ao supresor A.
Além de ser uma prática sustentável, por
dar uma destinação nobre ao subproduto de
outro processo industrial, sua utilização representou uma expressiva economia de desembolso com insumo supressor de poeira
na Samarco, da ordem de milhões de reais.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Avaliação em laboratório de agentes
supressores de poeira”.
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Nova rota beneficia material
proveniente de barragens
Implantação de nova rota, realizada pela Usiminas, visa atingir a capacidade prevista para o circuito,
além de melhorar a qualidade granuloquímica do material alimentado na flotação

17º Prêmio de Excelência - Processo

O

trabalho “Desenvolvimento de nova
rota de processo para o beneficiamento de material proveniente de
barragens”, dos autores Luiz Tavares dos
Santos Junior, Guilherme Sousa Melo e Pedro Alves Fenelon, foi um dos vencedores
do 170 Prêmio de Excelência da Indústria
Minero-metalúrgica Brasileira da revista
Minérios & Minerales. O projeto, aplicado na Usiminas, refere-se à implantação de
uma nova rota de processo, visando atingir
a capacidade prevista para o circuito, além
de melhorar a qualidade granuloquímica do
material alimentado na flotação.
A etapa de recebimento de material das
barragens, foco deste trabalho, foi projetada
para receber 400 t/h, o que representa cerca
de 30% de toda a alimentação da usina.
Com o início da operação do circuito alguns
problemas foram encontrados, dos quais se
destacam: dificuldade de desagregação do
material na alimentação da peneira; loop infinito do material entre 0,8 mm e 0,15 mm,
levando a constantes sobrecargas da peneira,
fazendo com que polpa descarregasse pelo
oversize do 2º deck e grande quantidade de
SiO2 grossa presente no overflow do ciclone.
Visando melhorar a desagregação do material na alimentação do peneiramento, a primeira ação tomada foi melhorar a distribuição
de água no chute de empolpamento, porém

não foram obtidos resultados satisfatórios.
Sendo assim, decidiu-se estudar algum
método de desagregação anterior a etapa de
peneiramento.
Os resultados mostram que não houve
desagregação satisfatória por escrubagem,
chegando a um percentual máximo de 57%
e com um tempo médio de 10 minutos, considerado elevado. Outro método de desagregação utilizado foi a atrição.
De modo geral, os testes de desagregação
mostram que o material proveniente da barragem apresenta alta coesão, dificultando
assim a desagregação das partículas, mesmo
com altos tempos de residência e dosagem
de dispersante.
Desta forma, para concepção da nova rota
para beneficiamento deste material optou-se
por não realizar a desagregação e sim retirar o
máximo possível deste material agregado em
uma etapa inicial de peneiramento, evitando
assim uma sobrecarga na etapa de deslamagem e uma possível contaminação por lamas
na flotação.
Durante o dimensionamento do projeto
original, simulações estáticas demonstraram
que o uso de peneira e ciclone em circuito
fechado eliminaria as partículas grosseiras
(>0,15 mm) do circuito através do oversize da
peneira. Na prática isto não ocorreu, fazendo
com que a peneira constantemente descar-

Conheça os autores do projeto
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regasse polpa pelo oversize, prejudicando a
operação do circuito.
A solução encontrada foi abrir o circuito,
de forma que estas partículas grosseiras não
fiquem recirculando no circuito, sobrecarregando o sistema. Esta solução porém reduz
a recuperação em massa do circuito, uma vez
que hidrociclones apresentam baixa eficiência de classificação.
Baseado nas soluções encontradas para
cada um dos problemas enfrentados foi concebido uma nova rota para beneficiamento de
material proveniente de barragens.
A rota consiste por uma etapa inicial de
peneiramento, onde as partículas aglomeradas maiores que 6 mm serão descartadas do
processo. O passante no peneiramento então
alimenta uma etapa de classificação, visando
obter um overflow com top size de 0,15 mm.
Para o segundo estágio de classificação,
optou-se pela instalação de um classificador
espiral, equipamento mais eficiente e com
menor influência da densidade sobre o corte
que o hidrociclone. O overflow desta etapa
junta-se ao overflow dos hidrociclones, formando um material com d80 de 0,106 mm,
sendo direcionado para a etapa de deslamagem e posteriormente a flotação. O undersize
do classificador espiral será desaguado e empilhado para alimentação futura no circuito de
moagem.

Conclusões

O circuito original desenhado para receber
o material proveniente de barragens apresentava várias restrições limitando sua capacidade para 30% da originalmente prevista.
Com a implantação da nova rota espera-se
atingir a capacidade prevista para o circuito,
além de melhorar a qualidade granuloquímica do material alimentado na flotação.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Desenvolvimento de nova rota de processo para
o beneficiamento de material proveniente de
barragens”.

ESTUDO APRESENTADO NO

Eficiência na recirculação
de água reduz consumo
de energia
Alteração na rota do circuito de concentradores resultou em um aumento de 14%
na vazão dos fluxos e maior rapidez no retorno da água para o processo da Usiminas
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bombeada para os tanques de água da ITM
para ser reutilizada no processo.
Observou-se que a área dos diques era
bastante extensa o que permitia perdas por
evaporação e infiltração. Também o tempo de
retorno da água para planta era elevado.
Com a mudança, ao invés de ser encaminhado para os diques, o overflow retorna para
a alimentação do circuito como uma carga
circulante.
Com a alteração a tendência da água presente no overflow do ciclone desaguador é
ser direcionada ao espessador, retornando de
maneira mais rápida e eficiente para os tanques de água da ITM.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Aumento da recirculação de água através de
alteração do circuito de produção do pellet feed
da ITM Oeste na Mineração Usiminas”.

Após a alteração ocorreu um aumento de
45% na vazão de água do overflow do espessador, passando de uma média mensal de
964 para 1400 m³/h (Figura 5). Para o fluxo
total espessador mais diques o aumento foi
de 14%. Os números representam uma melhora significativa na eficiência de recirculação de água. Também ocorreu uma redução
de aproximadamente 11% do custo energético específico (R$/m³) do bombeamento
de água, considerando os fluxos de água
recirculada envolvidos neste projeto (retorno
de água dos diques mais overflow do espessador).
O projeto desenvolvido permitiu reaproveitar a água de maneira mais rápida e eficiente
na ITM Oeste, com um aumento de 14 % na
vazão e redução de 11% do custo energético
para bombeamento dos fluxos envolvidos.
Esse aumento na vazão e redução no tempo
de retorno da água garantiu maior estabilidade
na operação da unidade, que apresentava em
alguns períodos parada por falta de água.
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O

trabalho “Aumento da recirculação
de água através de alteração do
circuito de produção do pellet feed
da ITM Oeste na Mineração Usiminas”, dos
engenheiros Ricardo Tebas Lopes Junior, Raphael Augusto Almeida Reis, Adilson Cesar
Melo de Paula e Geriane Macedo Rocha, foi
um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales.
O projeto garantiu maior eficiência na recirculação de água e reduziu custos energéticos
na Instalação de Tratamento de Minério (ITM)
Oeste, na Mineração Usiminas, localizada na
região de Serra Azul (MG). Nesse sentido, foi
realizada uma alteração na rota do circuito de
concentradores magnéticos de alta intensidade, levando a um aumento de 14% na vazão
dos fluxos envolvidos no projeto e maior
rapidez no retorno da água para o processo.
As técnicas de reaproveitamento da água utilizada no processamento mineral visam diminuir a quantidade de água nova a ser utilizada,
bem como minimizar os custos de captação.
A Mineração Usiminas em 2014 alcançou
níveis de 87% de reaproveitamento da água
e o objetivo da mineradora é aperfeiçoar essa
prática. A recuperação de água nos espessadores é um dos principais métodos que
garante a recirculação deste recurso na ITM
Oeste, e neste projeto o objetivo foi explorar
a capacidade deste equipamento, tornando a
recirculação de água mais eficiente.
Para aumentar a eficiência de recirculação
da água utilizada no processo de beneficiamento foi feita uma reavaliação dos circuitos
de produção da ITM Oeste de maneira a identificar possíveis ganhos.
No circuito original o concentrado dos concentradores magnéticos era direcionado para
uma bateria de ciclones desaguadores e o
overflow deste ciclone era direcionado para
uma sequência de diques. Nestes diques o
sólido decantava e a água então era direcionada para o canal de captação de onde era

Mineradora promove prêmio
ambiental entre estudantes
Iniciativa da ArcelorMittal estimula o desenvolvimento ambiental e humano de estudantes de Bela Vista de Minas

17º Prêmio de Excelência - Meio Ambiente

O

trabalho “Prêmio ArcelorMittal de
meio ambiente” foi um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência
da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da
revista Minérios & Minerales. O projeto
visa à apresentação do Prêmio ArcelorMittal
de Meio Ambiente (Pamma), originário da
Fundação ArcelorMittal Brasil e executado
anualmente junto à comunidade adjacente
às unidades da empresa, a partir das escolas
e alunos de ensino fundamental, e filhos de
funcionários na mesma faixa escolar.
Realizado desde 1992, e de criação da
Fundação ArcelorMittal Brasil, o Pamma
tem como principal objetivo estimular os
estudantes a desenvolver uma visão mais
ampla da questão ambiental e humana sobre
a natureza. O Pamma trabalha com temáticas distintas todos os anos, de acordo com
problemáticas ambientais atualizadas, e é
executado nos Estados de Minas Gerais, São
Paulo, Espírito Santo, Bahia e Santa Catarina,
em mais de 40 municípios, entre eles, Bela
Vista de Minas, de acordo com a atuação da
ArcelorMittal Siderurgia e Mineração.
O Pamma é desenvolvido junto às escolas
de Ensino Fundamental do município de Bela
Vista de Minas, e filhos de funcionários desde 2011. Desde então, o prêmio tem trabalhado temas distintos todos os anos, de acordo
com as problemáticas decorrentes relacionadas ao meio ambiente.
As atividades com as escolas iniciam-se
com a distribuição de material didático para ser
trabalhado em sala de aula, e um treinamento
inicial para discussão junto aos professores.
Ao longo do ano letivo, os alunos realizam atividades a partir do tema definido para a edição
anual, e incorporam à reflexão aspectos relacionados à cidadania e à ética. O prêmio final é
ofertado aos melhores desenhos (1º a 5º anos
do ensino fundamental) e redações (6º ao 9º
ano do ensino fundamental).
As atividades com filhos de funcionários
são realizadas a partir da distribuição do
material didático, e orientação para que os
pais auxiliem os filhos nas atividades, o que
também propicia maior interação e conscientização familiar. Os trabalhos de desenho e
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Conheça os autores
do projeto
Kellen Medeiros - Formada Engenheira Ambiental, pós-graduanda em
Meio Ambiente e Geoprocessamento,
trabalha como analista Ambiental na empresa ArcelorMittal Mineração Brasil.
Luciola Santos - Geógrafa, pós-graduanda em Gestão Ambiental, trabalha como analista Ambiental na empresa
ArcelorMittal Mineração Brasil.
Edimar Fernandes - Graduando
em Engenharia Ambiental, e trabalha atualmente como técnico em Meio Ambiente
na ArcelorMittal mina do Andrade.
Gabriel Lage - Graduando em Engenharia Ambiental, e trabalha atualmente como estagiário de Meio Ambiente na
ArcelorMittal, mina do Andrade.

redação são realizados sob supervisão da
equipe técnica de meio ambiente da mina, em
um dia de recreação e contato com a natureza.
Apesar da realização do Pamma junto à comunidade desde 2012, e junto aos filhos de
funcionários desde 2011, a equipe de Meio
Ambiente da mina do Andrade percebeu que
o nível de interesse na realização das atividades vinha diminuindo ao longo dos anos pelo
nível dos trabalhos apresentados, principalmente pelas escolas: ou as crianças não estavam entendendo o proposto, ou não estavam
recebendo o acompanhamento necessário.
Diante dos fatos, a empresa propôs aos
acadêmicos Universidade do Estado de
Minas Gerais (UEMG) – universidade próxima à mina, e à Prefeitura de Bela Vista de

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Mineradora promove prêmio ambiental entre
estudantes”.

Minas uma parceria para acompanhamento
do Pamma junto às escolas, e a proposta de
criarem um Projeto Escola para 2014 dentro
do tema daquele ano: “Agricultura Familiar:
garantindo uma alimentação segura, saudável e sustentável”.
Como forma de inovação também para a
categoria “Filhos de Funcionários” a equipe
de meio ambiente da mina do Andrade trouxe
a realização das atividades do Pamma para
dentro da mina. Assim, além da percepção
da necessidade de cuidados com o meio
ambiente, as crianças puderam conhecer um
pouco das atividades exercidas pelos pais no
dia-a-dia, e a sua importância para o funcionamento da empresa.
Participam da categoria “Pamma Escolas”
seis instituições do Ensino Fundamental de
Bela Vista de Minas, e em 2014, com o auxílio dos acadêmicos da UEMG, Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas e Emater, foi
obtida a efetivação totalitária dessas na etapa
Projeto Escola.
Como resultado dos trabalhos desenvolvidos, surgiram quatro vencedores das categorias trabalho, sendo dois vencedores da categoria redação, e dois da categoria desenho; e
três vencedores no Projeto Escola, além do
aumento satisfatório do número de participantes e colaboradores.
Com forma de motivação, o Pamma – Filhos de Funcionários 2014 realizou-se nas
dependências da mina do Andrade, proporcionando às crianças uma fonte de aprendizagem quanto ao processo produtivo da
mineração e a importância das funções desempenhadas pelos seus familiares para o
funcionamento perfeito das atividades.

Conclusão

Extrapolando o objetivo principal do Prêmio
ArcelorMittal de Meio Ambiente, que é a integração empresa-comunidade com foco na
sustentabilidade e importância de preservação do meio, a partir das parcerias firmadas
em 2014 conseguiu-se não só o objetivo de
retomada de público participante, como o seu
aumento, que estendeu-se à UEMG, Prefeitura e Emater.

ESTUDO APRESENTADO NO

Redução de 5% de água
potável no consumo industrial
Projeto da Sama resultou na diminuição de 5% no consumo de água potável
no processo de beneficiamento do amianto crisotila

www.revistaminerios.com.br

Conheça os autores do projeto
Elizânia Moreira dos Santos - Supervisora Serviços Gerais. Técnica em
edificações, responsável pelos processos de umidificação e lavagem das principais vias de
acessos da planta industrial e processo lavanderia industrial. Ambos os processos utilizam
água potável.
Fábio Correa Storari - Inspetor de Manutenção. Gestor ambiental, responsável pelo
processo do Postinho de abastecimento, lubrificação e lavagem da frota interna de caminhões e equipamentos da Mina. Utilizava água potável até a implantação do referido projeto.
Francisco Assis Felipe - Técnico Segurança do Trabalho. Técnico da Segurança
do Trabalho e responsável pelas questões de segurança relacionadas às implantações das
ações do projeto.
Francisco Joel Pereira - Chefe de Montagem Mecânica. Engenheiro mecânico,
responsável pelo suporte técnico das instalações/melhorias do projeto.
Siúza Pereira Camilo - Projetista. Técnica em edificações, responsável pela
elaboração do projeto de substituição de água potável por água industrial, no processo da
lavagem das máquinas da mina (Postinho).
Verusca de Castro Mesquita - Analista Qualidade Meio Ambiente. Engenheira
ambiental e responsável pelo projeto.
Wilton Fernandes dos Santos - Coordenador de Beneficiamento. Administrador de
empresas, responsável pelo processo do beneficiamento do amianto Crisotila, usuário de água reciclada utilizada para umidificação do rejeito. Que será encaminhado para a deposição na Banca A.

consumo de água potável, além da sensibilização ambiental de seus colaboradores.
Em paralelo ao projeto da redução de água,
foi desenvolvido pela área da Informática e áreas usuárias, o sistema SIGA – Sistema Gerenciador de Água, para controle e gerenciamento
do consumo de água Industrial, potável e reciclada dos processos Industriais. Este sistema
possibilitou: a centralização dos registros dos
dados de consumo de água nos processos industriais; a padronização das coletas de dados;
a garantia de rastreabilidade; a análises e visualizações de relatórios entre outros.
A partir de maio, após a implantação do
Sistema de água industrial no Postinho, concluída em 09/05/2013, o consumo de água
potável nos processos industriais começou

a cair, e com queda significativa nos meses
seguintes.
Dessa forma conclui-se que, as ações de
redução de água potável devem acontecer de
forma constante e com caráter preventivo, por
meio dos programas de gestão para melhoria
contínua dos recursos hídricos em atendimento à Política de Sustentabilidade da Sama.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Redução de 5% de água potável na
área industrial”.
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D

os autores Fábio Correa Storari, Elizânia Moreira dos Santos, Francisco
Assis Felipe, Francisco Joel Pereira, Siúza Pereira Camilo, Verusca de Castro
Mesquita, Wilton Fernandes dos Santos, o
trabalho “Redução de 5% de água potável na
área industrial” foi um dos vencedores do 170
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios
& Minerales.
O projeto, realizado na mineradora Sama
em Minaçu (GO), tem como foco a questão
ambiental. Criado para promover a conscientização dos colaboradores sobre o uso
racional dos recursos hídricos, por meio da
redução de 5% de água potável consumida
no processo de beneficiamento do amianto
crisotila e em áreas de apoio.
Foi realizado um trabalho de conscientização junto aos colaboradores e parceiros
sobre a importância do uso racional dos recursos naturais, enfatizando principalmente
o aumento da utilização de água reciclada
no processo do beneficiamento. Quanto aos
caminhões pipas, foram reavaliados os horários para a atividade de jardinagem na Vila e
operação na Indústria.
Foi realizado ajuste/manutenção no bico e
chuveiro dos pipas evitando dessa maneira o
desperdício de água durante a atividade de lavagem/umidificação das pistas. A utilização da
mangueira do caminhão pipa para a jardinagem
também foi um critério adotado junto aos parceiros, que antes utilizavam o bico do caminhão,
que demandava mais água para a atividade.
Com relação ao processo do Postinho, a
água potável que antes era utilizada para lavagem dos caminhões e máquinas pesadas da
mina, foi substituída por água industrial, que
chega por gravidade em tubulação seguindo
o trajeto dos transportadores de correia tc-bs/3 e tc-bs/4, até a sua calda, depois é derivada em um ramal para o tanque do postinho.
Com a implantação da melhoria no postinho
e considerando a média do custo do m³ de
água potável (maio/2013 a maio/2014), de R$
1,64, a empresa deixou de gastar o equivalente
a R$ 56.051,08 e consequentemente reduziu o

Controle de Energias Perigosas
Projeto da Mineração Jundu aprimorou as atividades que envolvem energias perigosas

17º Prêmio de Excelência - Segurança

D

os autores Sebastião Gines Villarda,
José Aparecido, Rene Persin, Anderson Machado Ennes e Ricardo Hitoshi Moriy, o trabalho “Controle de Energias
Perigosas - LOTO” foi um dos vencedores do
170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. O projeto, desenvolvido
pela Mineração Jundu na mina Descalvado
(SP), refere-se à implantação de ações para
o controle de risco ocupacional em atividades
envolvendo energias perigosas, bem como a
correspondente sistemática de neutralização
dessas energias.
Ha mais de duas décadas a Mineração
Jundu vem desenvolvendo ações sistemáticas para reduzir, e quando possível eliminar,
riscos ocupacionais. Esse empenho vem
obtendo frutos dignos de nota, como os sucessivos recordes de dias sem acidentes com
afastamento, que no final do ano de 2014
atingiu a expressiva marca de 3.410 dias, o
equivalente a quase 2.000.000 de horas homens trabalhadas.
A indústria de mineração lida necessariamente com diversas energias perigosas
(energia elétrica, produto químicos, energia
por gravidade, energia mecânica, energia
pneumática, energia hidráulica, energia residual, entre outras) e o grande desafio é conseguir neutralizar essas energias, de modo
assim eliminar os riscos do possível contato
de pessoas com essas energias.
O bloqueio das energias perigosas e remoção do residual, através de um conjunto de
instrumentos, procedimento e treinamentos,
tem se mostrado o meio mais eficaz para controle dessas energias.
Conhecido como “LOTO” (Lockout-Tagout), o sistema de bloqueio e etiquetagem
foi inicialmente implantado em uma área piloto, mais precisamente nos Misturadores e
Paletizadora da área de Shell Molding, teve o
seguinte roteiro de implantação:

- Caracterização de todos os riscos relacionados a Energias Perigosas (Bloqueio e
Etiquetagem): treinamento nos conceitos;
levantamento dos riscos; avaliar os riscos;
identificar as prioridades; formar equipes;
definir objetivos e assegurar um sistema de
coleta de dados no local.
- Restauração das “condições padrão” da
área e equipamentos: realizar limpeza e arrumação no local; implantar identificações
visuais; revisar os procedimentos existentes;
treinar operadores nas novas condições e integrar a restauração nos controles diários
- Melhorias nas condições para reduzir e
controlar os riscos de energias perigosas:
identificar riscos persistentes e soluções para
reduzi-los, elaborar planos de ações para
eventos persistentes; verificar o cumprimento
das normas e padrões e treinar operadores
nas novas condições.
- Elaborar controles para sustentar os ganhos obtidos: verificar a efetividade dos
controles estabelecidos; garantir o controle
e análise de eventos relacionados a Energias
Perigosas no local; estabelecer procedimentos para gestão de mudanças (novos investimentos) e treinar operadores nas novas
ferramentas.

A implantação desse projeto piloto pode
propiciar alguns ganhos imediatos: as condições do local foram restauradas e melhoradas; implantação de um check list de verificação para garantir o uso dos padrões para
realizar o bloqueio e liberação do residual
de energias; reciclagem periódica dos procedimentos e das ferramentas implantadas;
gerenciar as ferramentas e padrões adotados.
Definir um “Loto Man” - responsável pelo
programa LOTO na Unidade. Manutenção
da vida e segurança dos trabalhadores diretamente envolvidos com atividades de manutenção de máquina e equipamentos.
Além disso, foi constato que o projeto é
perfeitamente aplicável a todas as áreas /
equipamentos dessa unidade e das demais
unidades da Jundu.
E por fim ficaram as seguintes lições: era
dada uma importância muito grande para
a energia elétrica e as demais energias não
eram vistas com mesma importância; com
a nova metodologia todas as energias foram
identificadas e os pontos de bloqueio sinalizados, eliminando os riscos de acidentes
graves; bloqueio de energia perigosa: garra,
cadeado e cartão, juntos formam o conjunto
perfeito na segurança.

Conheça os autores do projeto
Sebastião Gines Villarda - Iniciou as atividades na Mineração Jundu em Descalvado em 1978, atuando nos Laboratório de análise de produto, e fazendo a formação escolar
em Técnico Químico. Desde 2009 atua diretamente com programas de melhoria, coordenado
a implantação do programa WCM - World Class Manufacturing. Participa da formação de
Especialistas (Green Belt), tendo desenvolvido projetos de melhorias nas área de eficiência
Industrial, Manutenção, Recursos Humanos, Qualidade e Segurança do Trabalho.
José Aparecido Idem – chefe de Unidade
Rene Persin – Supervisor em Manutenção Industrial
Anderson Machado Ennes – Operador de Produção Especializado
Ricardo Hitoshi Moriy – Técnico em Segurança do Trabalho

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Controle de Energias Perigosas - LOTO”.
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Programa de recuperação
de áreas degradadas

D

o autor Cláudio Ciryno, o trabalho “Programa de recuperação
de áreas degradadas” foi um dos
laureados pelo 170 Prêmio de Excelência
da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. O
projeto, desenvolvido pela Imerys, visa
apresentar os métodos e técnicas a serem
aplicados para a recuperação das áreas
degradadas na área de influência direta.
No projeto premiado é apresentada a
atualização do Programa de Recuperação
de Áreas Degradadas e Alteradas que será
desenvolvido nas áreas a serem explotadas pela IRCC no município de Ipixuna
do Pará. O principal objetivo deste Plano de Recuperação de Áreas Degradadas
(PRAD) é apresentar os métodos e técnicas a serem aplicados para a recuperação
das áreas degradadas na área de influência direta (ADA) da IRCC.
Com a implantação do PRAD pretende-se atingir uma condição ambiental estável para as áreas degradadas e alteradas,
em conformidade com os valores estéticos e socioeconômicos do entorno, de
modo a dar uma utilização futura adequada ao sítio minerado.
O conteúdo geral deste PRAD visa garantir que as áreas mineradas sejam levadas a uma condição de estabilidade, e estejam aptas para um novo uso compatível
com a capacidade de suporte dos ecossistemas alterados em um prazo razoável
após a exaustão das reservas.
Várias ações de recuperação de áreas deverão ser desenvolvidas para que reduzam,
ao mínimo, a necessidade de ações na etapa posterior à exaustão das reservas e consequente desativação do empreendimento.
Segundo os autores, é altamente recomendável que a recuperação das áreas
mineradas seja conduzida simultaneamente às atividades de exploração mineral, evitando-se, desta maneira, que
grandes extensões de áreas permaneçam
por um longo período, expostas às intempéries. Ademais, durante o período de
operação do empreendimento, os recurwww.revistaminerios.com.br

Conheça o autor
do projeto
Cláudio Cyrino
da Silva - Graduado como engenheiro
florestal, formado pela
UFRA em 1986, especialização em manejo
de floresta nativas, trabalhou 15 anos com
reflorestamento e sistemas agroflorestais
no Estado do Pará.

sos necessários à recuperação das áreas
são mais facilmente mobilizados do que
após sua desativação.
Área degradada considera-se aquela que,
após ter sofrido um distúrbio, apresenta baixa resiliência, isto é, seu retorno ao estado
anterior pode não ocorrer ou ser extremamente lento, em velocidade inaceitável para
as pretensões humanas. Por outro lado, área
perturbada é aquela que sofreu distúrbio,
mas dispõe de meios de regeneração biótica
suficientemente ativa para recuperar-se, por
exemplo, banco de sementes e de plântulas,
chuva de sementes, brotação, etc. Áreas mineradas a céu aberto são exemplo de áreas
ecologicamente degradadas ou, resumidamente, áreas degradadas.
A recuperação de um ecossistema alterado
pode ser voltada para as seguintes situações:
(i) restauração à sua condição original; (ii) reabilitação pela restauração de algumas características originais mais aceitas; ou (iii) criação
de um ecossistema novo totalmente distinto do
original com características desejáveis.
A recuperação das áreas lavradas será realizada de acordo com o plano de lavra da IRCC,
que adotará o método de lavra em tiras.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia
em Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do
trabalho “Programa de Recuperação de Áreas
degradadas”.

Do ponto de vista da reabilitação, o método apresenta a reconformação e recuperação das áreas lavradas, concomitantemente ao avanço da lavra. Desta forma,
este método permite que ao final da vida
útil da mina, esta esteja totalmente recuperada. As técnicas para a recuperação de
áreas lavradas, recomendam uma série
de etapas, durante e após a lavra. Essas
etapas compreendem medidas de minimização e de reabilitação de áreas.
O projeto não prevê intervenções em
áreas de preservação permanentes, como
matas ciliares e bordas dos platôs. Caso
haja necessidade dessas intervenções deverão ser utilizados métodos apropriados
para sua recuperação.
A atividade de coleta de sementes de
boa qualidade é muito importante para
qualquer programa de produção de mudas, tanto para recuperação de áreas
degradadas quanto para plantios de reabilitação de florestas em Reserva Legal
ou Áreas de Preservação Permanente. A
atividade chave para atingir um máximo
de diversidade de espécies produzidas é a
coleta de frutos e sementes. Por motivos
genéticos é importante coletar sementes
de várias matrizes.

Tratos culturais e manejo

O acompanhamento da evolução dos
resultados da revegetação é fundamental
para o sucesso das medidas implantadas.
Consiste no monitoramento e intervenção
posteriores aos tratos culturais e estabilização das medidas almejadas. Serão
utilizadas parcelas permanentes para o
monitoramento da revegetação.
Considerando a longevidade das atividades, serão estabelecidos sistemas de
avaliação, de modo a assegurar a efetividade da recuperação, dentro dos custos
e qualidades projetadas. Contemplarão
ainda a observação das técnicas de recuperação utilizadas, de modo a não só
melhorá-las, como também corrigir eventuais inadequações. A metodologia a ser
empregada consiste de três partes.
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Trabalho da Imerys apresenta métodos e técnicas de recuperação de áreas degradadas

Viveiro florestal
de Presidente Figueiredo
Viveiro florestal, instalado na mina Pitinga da Mineração Taboca, promove desenvolvimento ambiental
no município de Presidente Figueiredo
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D

os autores Alexsandro Antônio Cota
e Luan Samarone Silva Rosado, o
trabalho “Viveiro Florestal de Presidente Figueiredo” foi laureado pelo 170 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasilera da revista Minérios &
Minerales. O projeto foi instalado na Mina
Pitinga em Presidente Figueiredo (AM) e é
mantido pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) em
parceria com a Mineração Taboca.
O Viveiro Florestal de Presidente Figueiredo
é peça fundamental para o desenvolvimento
ambiental do município, uma vez que atua com
a educação ambiental, arborização urbana,
reflorestamento de áreas degradadas nas
redondezas e apoio ao pequeno produtor rural.
Já foram produzidas mais de 422 mil mudas que
beneficiaram toda a população do município,
seja pela simples sombra ou embelezamento
proporcionado pelas árvores ou pelos produtos
que podem ser extraídos delas.
A ocupação humana tem como um dos
principais aspectos a necessidade de retirada da floresta, o que pode trazer impactos
significativos como perda da biodiversidade,
alteração paisagem e mudanças climáticas.
Um dos métodos mais utilizados e que tem
apresentado resultados satisfatórios para
minimização desses impactos é o reflorestamento através do plantio de mudas de espécies nativas da região. Porém, a disponibilidade de mudas de qualidade e em quantidade
suficientes para atender a demanda de reflorestamentos de grandes áreas é muito baixa.
Os principais objetivos do viveiro são: a produção de mudas espécies nativas da região;
fornecimento gratuito das mudas produzidas
para qualquer interessado no município, principalmente comunitários; contribuir para a
oferta de mudas de qualidade para a recuperação de áreas degradadas no município.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Viveiro Florestal de Presidente Figueiredo”.
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Atualmente o viveiro conta com quatro colaboradores e um técnico agrícola responsável
pelas atividades do viveiro. Esses colaboradores são contratados e desenvolvem as atividades básicas de manutenção e limpeza do
viveiro e produção de mudas.
Toda a adubação dos canteiros e dos recipientes de mudas no VFPF são orgânicos e
produzidos no próprio viveiro através da técnica da compostagem. Essa técnica consiste
na mistura de resíduos vegetais à terra preta,
serragem de madeira e cascas de frutas. A
mistura é umedecida e homogeneizada pelo
período de 6 a 7 meses, até atingir o estado
ótimo para ser utilizada. Em raros casos,
quando o material utilizado está com muita
deficiência de nutrientes, é adicionado algum
adubo industrializado.
Desde a sua instalação até o final de 2014
o VFPF já produziu mais de 422 mil mudas,
sendo 70.772 só em 2014. Toda essa produção é voltada para a distribuição e plantio
nas comunidades vizinhas ao viveiro, principalmente com o intuito de recuperar áreas
degradadas. As espécies produzidas são
prioritariamente nativas da Amazônia e da
região de Presidente Figueiredo. As principais espécies produzidas são: Açaí (Euterpe
oleraceae), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), andiroba (Carapa guianenses),
cumaru (Dipteryx odorata), tucumã (As-

trocaryum aculeatum) entre várias outras.
Em 2014, mais de 180 produtores da região
de Presidente Figueiredo foram beneficiados
com mudas do viveiro. Essas mudas geralmente são plantadas em áreas alteradas, pastos abandonados ou nos próprios quintais
dos produtores. A partir disso, essas mudas
se transformam em fonte de renda e segurança alimentar para muitas famílias.
Além da mera distribuição de mudas, o
VFPF participa ativamente do processo de
educação ambiental do município através de
eventos como o plantio de mudas nas escolas municipais com participação dos alunos.
No meio da maior floresta tropical do planeta é necessário sim plantar árvores. Para isso,
a instalação de viveiros florestais é essencial
frente ao cenário onde é escassa a oferta de
mudas de qualidade de espécies nativas.
O viveiro tem contribuído significativamente para que as áreas alteradas sejam reflorestas no município. Inúmeras famílias da região
são beneficiadas com as mudas produzidas
pelo viveiro, que por sua vez se tornam fonte
de renda e segurança alimentar.
Além disso, o viveiro tem contribuído significativamente para a educação ambiental
no município, ornamentação das vias, praças
públicas e das cachoeiras, sendo, portanto,
elemento indispensável para o desenvolvimento ambiental do município.

Conheça os autores do projeto
Alexsandro Antonio Cota - Administrador especialista em Planejamento e Gestão Ambiental formado pela Fundação Comunitária de Ensino
Superior de Itabira - MG e possui MBA em Gestão Executiva de Projetos
pela Fundação Getúlio Vargas. Com 18 anos de experiência em mineração,
atuando no Brasil e exterior, atualmente exerce o cargo de Gerente de Meio
Ambiente na Mineração Taboca, Mina Pitinga no município de Presidente
Figueiredo - AM.
Luan Samarone Silva Rosado - Engenheiro Florestal formado
pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e mestrando do Programa
de Pós-Graduação em Ciências de Florestas Tropicais (PPG-CFT) no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Atua diretamente com recuperação de áreas degradadas por mineração. Atualmente exerce o cargo
de Analista Ambiental Jr. na Mineração Taboca, Mina Pitinga no município
de Presidente Figueiredo - AM.

Boas práticas em segurança
Projeto da Vallourec visa desenvolver práticas seguras como valor pessoal

www.revistaminerios.com.br

Conheça os autores do projeto
Scharmack Alessandro Dias Vieira - Coordenador de Segurança, Saúde e Recursos Humanos. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FUMEC. Possui dez
anos de experiência na área de segurança.
Jarbas Teixeira - Técnico em Segurança do Trabalho. Possui quase seis anos de experiência na área. Começou como operador de produção. Depois de formado, passou a
trabalhar na área gestão segurança do trabalho.
Bruna Neves Ramos - Técnica em Segurança do Trabalho. Técnica em segurança
do trabalho da Vallourec unidade Mineração desde janeiro de 2010; cursando Engenharia
Civil pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG).
Alexander Xavier Filho - Coordenador de Comunicação. Graduado em Comunicação Social com habilitação em Relações Públicas, com pós-graduação em Comunicação
Empresarial e Gestão de Projetos Ambientais.

As mensagens de segurança transmitidas
focaram o uso dos EPI’s*, o preenchimento
do ROSSMA**, cuidados no trânsito, dentre
outros. Mensagens de carinho, mesmo não focadas na segurança, sensibilizaram além dos
pais das crianças filmadas, os empregados e
prestadores de serviço de maneira geral.
O vídeo foi apresentado durante um treinamento promovido pela empresa, em que
o público alvo foram todos os empregados
e prestadores de serviço fixos da Vallourec
unidade Mineração. O treinamento teve como
objetivo capacitar e motivar os empregados e
prestadores de serviço à avaliar os riscos de
seus respectivos locais de trabalho e registrá-los para que fossem tratados, bem como saber orientar os colegas na realização de tarefas
rotineiras e não rotineiras nas quais fossem
identificados desvios de comportamento.

Leia a íntegra no site

Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em
Prêmio de Excelência 2015 a íntegra do trabalho
“Depoimentos dos filhos”.

Através dos dados obtidos em avaliações
realizadas nas áreas da empresa, percebeu-se a ocorrência de um aumento, de mais de
300% no primeiro ano de exibição do vídeo
e mais de 60% neste ultimo ano, no registro
de incidentes dentro da Mina Pau Branco. Tal
fato, consequentemente, determinou a manutenção do Zero Acidente durante os últimos
anos, entre todos os funcionários que trabalham e prestam serviço dentro da Vallourec
unidade Mineração.
Para a Empresa é um grande privilégio poder
compartilhar a experiência em questão, através
da revista Minérios e Minerales, demonstrando a importância da Comunicação Empresarial
como ferramenta transformadora da realidade
Industrial-produtiva das Instituições.
A empresa acredita que o sucesso no desenvolvimento desta prática é resultado da
Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho
na Vallourec unidade Mineração, que é conduzida de forma a ir além do atendimento à
legislação trabalhista, a fim de produzir um
ambiente de trabalho saudável e livre de acidentes do trabalho.
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17º Prêmio de Excelência - Segurança

D

os autores Alexander Xavier Filho,
Bruna Neves Ramos, Jarbas Teixeira
e Scharmack Alessandro Dias Vieira,
o trabalho “Depoimentos dos filhos” foi um
dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência
da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da
revista Minérios & Minerales. O projeto
tem como objetivo promover uma mudança
de comportamento dos empregados e prestadores de serviço da Vallourec unidade Mineração, erradicando as práticas inseguras e
fazendo com que as práticas seguras sejam
um valor pessoal de cada empregado.
Através das análises de falhas realizadas dentro dos programas de segurança da empresa,
foi identificado que uma das causas raízes dos
desvios constatados, como incidentes, se dá
ao comportamento inseguro na realização das
tarefas rotineiras e não rotineiras.
Diante desse fato, a Superintendência Geral
da Vallourec unidade Mineração, em conjunto com a Segurança do Trabalho e o Setor de
Recursos Humanos identificaram a necessidade de reforçar junto aos empregados a
importância do comportamento seguro como
responsabilidade social.
Objetiva-se com a prática apresentada neste
projeto a mudança de comportamento dos
empregados e prestadores de serviço da
Vallourec unidade Mineração, erradicando
as práticas inseguras e fazendo com que as
práticas seguras sejam um valor pessoal de
cada empregado.
A Vallourec unidade Mineração entende
que a família é um pilar de sustentação das
boas emoções. A partir deste conceito foi
desenvolvido um vídeo com o objetivo de
aguçar as boas emoções e lembranças dos
empregados, a fim de que a mudança de
comportamento acontecesse naturalmente.
As filmagens foram realizadas em dois dias
nas cidades de Belo Horizonte e Brumadinho,
onde residem a maior parte dos empregados
da Vallourec unidade Mineração, por uma
empresa contratada, Target Multimídia, e
acompanhamento dos setores de Comunicação e Segurança do Trabalho da Vallourec.
Mediante a autorização dos pais, os filhos
de nove empregados foram filmados transmitindo mensagens de segurança ou de carinho, dando aos pais um motivo a mais para
realizarem suas atividades de maneira segura
e voltarem seguros para casa.

Astec abre fábrica no Brasil
Setor de mineração deve representar 40% do mercado de atuação da companhia no país

Indústria de Equipamentos

Britadores e mineração

Entre os principais britadores cônicos da marca estão os 38 SBS 44 SBS
e 52 SBS, que também contam com a
versão SBX, e podem ser usados tanto
em estágio de britagem primário como
secundário. “Os primeiros britadores
fabricados tinham componentes importados. Mas o objetivo é nacionalizar as
máquinas cada vez mais. Atualmente, o
grupo conta com um índice em torno de
70% de peças brasileiras”, afirma o Estefano Trad, diretor superintendente da
Astec do Brasil.
Com a joint-venture, a Astec espera
concorrer com as grandes fabricantes do
setor com bastante força em razão da sinergia do acordo firmado com a MDE. “A
mineração hoje representa a maior parte
da carteira da empresa, em razão do atual
cenário econômico. Mas com a retomada
isso deve mudar para cerca de 40% do
setor de mineração e 60 % o de construção”, diz Estefano. Segundo ele, a área de
energia deve ter participação menor dentro do grupo.
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Astec do Brasil, joint venture resultante da parceria entre a americana Astec Industries Inc. e a
brasileira Manufatura e Desenvolvimento
de Equipamentos (MDE), inaugurou no
mês de março a sua primeira fábrica na
América Latina. Sediada em Vespasiano
(região metropolitana de Belo Horizonte),
a unidade fabril está instalada em uma
área total de 59 mil m² e uma área coberta
inicial de 14 mil m².
O empreendimento é o único do grupo
que produzirá, simultaneamente, equipamentos que atendem aos três mercados
priorizados pela Astec Industries: mineração, infraestrutura e energia. Alguns
produtos desenvolvidos em Vespasiano
serão: britadores de mandíbulas (modelo
Hydrajaw), britadores cônicos (modelos
SBS/SBX) e britadores de impactos de
eixo vertical; peneiras vibratórias (modelo
Vibrokings); conjuntos móveis de britagem e peneiramento sobre pneus; plantas de asfalto Voyager 120 e tanques de
combustíveis.

Astec prevê um faturamento de R$ 45
milhões neste ano, com a planta brasileira

Investimento e faturamento

A Astec do Brasil prevê um faturamento
de R$ 45 milhões neste ano, com a planta brasileira, além de um crescimento de
15% para 2016 e um aumento de 5%
ano a partir de 2017. A empresa vislumbra, ainda, a produção de outros produtos
para alavancar a sua presença em países
em desenvolvimento, como os da América Latina. “O Grupo Astec já almejava se
instalar no Brasil porque o país oferece
condições territoriais, econômicas e de
mercado consumidor bastantes favoráveis.
A parceria com a MDE nos abriu essa
porta”, destaca o diretor comercial da Astec
do Brasil, Galvão Maia.
Unidade fabril, localizada em Vespasiano (MG),
possui uma área total de 59 mil m²

Para a implantação da fábrica, a empresa investiu cerca de R$ 60 milhões.
A infraestrutura atual do empreendimento prevê uma expansão da área coberta, que acontecerá de acordo com a
necessidade de incremento do negócio
da Astec do Brasil. Com o crescimento
da empresa no país, a fabricante passará
a atender os países vizinhos da América
Latina também.
“Acreditamos que temos condições
competitivas e técnicas para atender um
nicho de mercado que possui demandas
muito específicas e, para isto, investimos
em tecnologia e capacidade de produção”, complementa Estefano.

LiugGong inicia produção de máquinas no País
Empresa pretende entregar os primeiros equipamentos em abril
e expandir sua atuação no setor de mineração

www.revistaminerios.com.br
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A inauguração da fábrica da LiuGong
contou com a presença do governador do
Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin

a empresa planeja contratar 80% de seus
funcionários na região.

Expansão no mercado
de mineração

De acordo com Tiago Eufrásio, gerente
regional de vendas da LiuGong, o setor de
mineração representa 10% das vendas da
companhia. “Nós esperamos em 5 anos
expandir a nossa presença no mercado de
mineração brasileiro”, afirma. Ele explica
que entre as máquinas mais vendidas para
mineradoras estão as escavadeiras modelos
936, de 36 toneladas, e 950, de 50 toneladas. Atualmente, a empresa conta dois dis-

tribuidores nacionais, a BH Máquinas, que
atende especificamente a região sul do país,
e a Conterrânea, para o nordeste.
Na M&T Expo, que acontece de 9 a 13
de junho, a empresa destacará sua escavadeira Série E, lançada em 2014. “A
vantagem desta máquina está no sistema
eletrônico com software avançado e baixo consumo de combustível. Conta com
duas versões com motor com controle
mecânico e eletrônico. No entanto, vamos
vender somente a unidade com motor de
controle mecânico no país, fabricado pela
Cummins”, explica Vander Freitas, diretor
de operações da cadeia de abastecimento.

Foto: LiuGong

LiuGong Machinery, uma das
principais fabricantes chinesas de
equipamentos pesados, inaugurou a sua primeira fábrica no Brasil. A
planta, localizada em Mogi Guaçu (SP),
receberá investimentos de R$ 120 milhões ao longo de três anos. Com isso, a
companhia espera produzir 1500 unidades por ano no País.
“A empresa está reforçando um relacionamento de longo prazo com o Brasil. Temos uma história de sucesso no país com
as nossas máquinas. Este investimento
é a consequência natural da evolução
do nosso negócio e na crença de que os
mercados de infraestrutura, construção e
mineração têm bom potencial de crescimento nos próximos anos”, afirma Bruno Barsanti, vice-presidente da LiuGong
América Latina.
A fábrica vai produzir os equipamentos mais vendidos no mercado nacional,
como as carregadeiras 816 e 835, retroescavadeira 766 A, escavadeiras 920 e 922,
motoniveladora 4200 e compactador 612
de 12 t. Os motores empregados serão os
nacionais Cummins para retroescavadeira
de médio e grande porte. Já os motores
Perkins serão utilizados nas máquinas
compactas, como as retroescavadeiras
816 e 820. Esta última tem produção prevista para 2016.
“A LiuGong investe fortemente em novos produtos e tecnologias na China e
esses avanços são utilizados em todo o
mundo em nossas operações na Polónia,
Índia, Argentina e agora no Brasil. Estamos comprometidos com a transferência
de nossos valores para os funcionários
selecionados para construir as nossas
máquinas, proporcionando crescimento e
conhecimento social e econômico”, ressalta Barsanti.
Com a quarta fábrica fora da China, a
LiuGong está no Brasil desde 2007. A
unidade já está trabalhando com dois
turnos, inclusive aos finais de semana,
com possibilidade de iniciar um terceiro em breve. Atualmente, a fábrica conta
com um efetivo de 35 pessoas, entre administrativo e produção, com previsão de
chegar a 60 até o final do ano. Para isso,

LiuGong pretende ampliar
participação da marca na área de
mineração nos próximos cinco anos
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Mineradoras
intensificam demanda
por reformas de peças
Atenta as demandas da indústria da mineração, a Encoparts,
com sede em Piracicaba (SP), investiu no desenvolvimento de
um Centro de Recuperação de Componentes, que tem como objetivo realizar reparos e recuperação de motores, transmissões,
comandos, conversores de torque de equipamentos Caterpillar,
exclusivamente.
Em paralelo, a empresa, que possui 80% do seu faturamento no
setor de mineração, fornece peças e componentes, originais e de
primeira linha, para máquinas e equipamentos da fabricante norte-americana, como pinos, buchas, engrenagens, cilindros hidráulicos
(novos e reformados), mangueiras, discos, placas, entre outros.
Recentemente, a empresa, que também atua na fabricação de
peças especiais, desenvolveu uma tampa de proteção para o bocal do tanque de combustível dos caminhões fora-de-estrada da
Vale. O projeto foi necessário para sanar a alta contaminação de
minério de ferro no sistema, que ocorria no momento do abastecimento. De acordo com engenheiros da mineradora, a peça
fabricada atendeu 100% à redução de contaminação no sistema
de abastecimento dos caminhões.
“Contamos com profissionais altamente capacitados e treinados, aliado a modernas ferramentas de trabalho. Inclusive, como
diferencial, todas as nossas reformas de motores vão acompanhadas de teste dinamométrico, sem custo extra. Também temos
um sistema integrado de pós-venda e com atendimento exclusivo aos nossos clientes que abrange visitas técnicas em campo”,
afirma Ruy Ramires, diretor operacional da Encoparts.
No ano passado, o estoque da empresa foi ampliado, alcançando
uma área total de 3.600 m2 , com disponibilidade de mais de 50.000
produtos, provenientes dos Estados Unidos e Europa. “Destacamos
a ampliação de nosso estoque, pois entendemos que a disponibilidade imediata de itens é um diferencial de fornecimento e, aliado
a um sistema ágil de logística própria, conseguimos reduzir custos
com qualidade e eficiência. Nesse sentido, temos um centro de
importação em Houston (EUA)”, ressalta Ramires .
Entre os principais clientes da empresa destacam-se Vale, Usiminas, Hydro Paragominas, Anglo American, Yamana, Beadell e
Mirabela.

Foto: Encoparts

Estoque da Encoparts, com mais de 50 mil
produtos, visa atender o cliente com agilidade
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