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O VII Workshop de Redução de Custos na Mina e na Planta da revista Minérios 
& Minerales ganhou ingredientes novos: a seca histórica que assola o País e 
a vertiginosa alta do preço de energia elétrica. Diversas fontes já confirmaram 

o fenômeno climático El Niño este ano, que deve agravar os extremos de temperatura 
baixa e alta, bem como as secas e inundações em diversas regiões do planeta. Os 
reservatórios das hidrelétricas no País estão em nível baixíssimo, obrigando ao uso 
intensivo de geração termelétrica pelo Governo, cuja conta salgada foi repassada aos 
consumidores. 

Tanto é que numerosas indústrias estão recorrendo a geração própria de energia nos 
horários de pico, que já traz economia com relação às tarifas da rede pública nesse pe-
ríodo. Outra solução que está se difundindo em diversos países é a geração distribuída 
nos locais de consumo empregando painéis fotovoltaicos, cujos preços estão em franco 
declínio, juntamente com os sistemas correlatos de controle e distribuição. Essa tec-
nologia já ganha preferência em alguns países de consciência ambiental mais rigorosa, 
cuja população considera as fazendas eólicas barulhentas e de estética sofrível. Mas 
a geração solar distribuída somente vai decolar para valer se for estipulado um preço 
interessante para se vender a sobra (pós-consumo próprio) para a rede pública, por 
parte de quem gera.

Nas plantas industriais existentes, ganha prioridade a busca da eficiência energética, 
conforme mostrou a Cemig que possui uma controlada - Efficientia - dedicada a esta 
atividade. Num diagnóstico realizado na usina siderúrgica de Ipatinga (MG), da Usiminas, 
foi possível instalar inversores para controlar a velocidade do motor de diversos equipa-
mentos, em especial bombas e ventiladores centrífugos, possibilitando uma economia de 
19.140 MWh/ano — 1% do total consumido – um número apreciável numa instalação 
daquele porte. 

Quanto aos recursos hídricos, existia há tempo a consciência de se reduzir a captação 
de água nova dos rios pelas mineradoras, com o crescente reuso de água de processo 
nas plantas. Essa racionalização agora se estende a oficinas, pátios e escritórios, onde 
pequenas quantidades poupadas acabam somando um volume considerável ao longo de 
um ano.

As tecnologias de purificação da água usada em processos industriais existem dis-
poníveis na prateleira – o único obstáculo é o custo desse tratamento que o usuário 
esteja disposto a pagar. Como apresentou o eng. Carlos Rodrigues, da W.Este, no 
workshop, “quando você não tem água, o preço do tratamento para reúso torna-se 
secundário”. O processo de purificação por osmose reversa já teve sua eficácia com-
provada há anos, mas demanda alto consumo de energia. A água de esgoto pode ser 
purificada por osmose reversa para tornar-se potável novamente, como já se tornou 
rotina em Singapura, onde 30% da água consumida pela população é de reuso. Las 
Vegas, nos Estados Unidos, também adotou esse processo há anos.

O mais importante nessa questão é uma mudança cultural: Singapura conseguiu 
incutir na população o conceito de que a água deve ser reciclada, para uso infinitas 
vezes, ao invés de ser descartada. Água não se joga fora. A água purificada por os-
mose reversa, destinada ao consumo humano naquele país, chama-se literalmente 
New Water.

Mineradoras intensificam programas 
de reúso de água em suas unidades
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Instalação de inversores de motor reduziram o consumo 
de energia da unidade da Usiminas em Ipatinga (MG)
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Processo de purificação de água por osmose 
foi aplicado em mineradora na Argentina
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Escassez de água e alta  
de energia entram em cena

Reservatórios das hidrelétricas no País estão 
em nível baixíssimo, obrigando ao uso 
intensivo de geração termelétrica
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José Mendo Mizael de Souza* 
mendodesouza@jmendo.com.br

*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.

Segundo o Valor (08.maio.2015), “o Economista Lawrence Summers pinta um cenário pre-
ocupante para a economia global, em especial em relação aos países desenvolvidos, mas 
também aponta riscos para o crescimento de mercados emergentes, como a China. Ex-se-

cretário do Tesouro americano, Summers considera que “agora, mais do que nunca”, a estagnação 
secular é um aspecto fundamental para entender a situação do mundo industrializado, que enfrenta, 
na sua visão, um quadro prolongado de demanda inadequada”.

“Para o ex-secretário do Tesouro americano, uma série de indicadores e projeções de crescimento 
caminharam no último ano e meio na direção que seria esperada num cenário marcado por uma 
sobra de poupança não efetivamente canalizada para o investimento - a essência da estagnação 
secular, segundo ele. Esse cenário implica menor investimento, o que acarreta um crescimento mais 
baixo, levando, por sua vez, a expectativas mais pessimistas sobre a economia”.

“Como a política monetária nos países desenvolvidos enfrenta as restrições impostas pela chama-
da fronteira do juro zero, a recomendação de Summers é que essas economias deem prioridade ao 
investimento como estratégia para sair do cenário de crescimento baixo e pressões deflacionárias. 
“Há um papel para políticas estruturais que incentivem o investimento privado e outro para políticas 
fiscais expansionistas, especialmente aquelas orientadas para o investimento público”.”

“Ao falar do Brasil, Summers atribuiu o baixo crescimento recente à paralisação das reformas 
estruturais nos últimos anos. “O país está pagando um preço por causa disso. Não há um ambiente 
em que o investimento empresarial tenha confiança, por causa de vários problemas de governança 
no setor público e no setor privado”. Com a ressalva de que não acompanha a situação do país de 
perto, Summers afirmou acreditar que o país precisa de reformas estruturais de longo alcance para 
voltar a crescer com mais força, citando as do sistema financeiro, do mercado de trabalho e das 
instituições do federalismo”.

No caso da Mineração, o caminho é o incremento da produtividade e neste contexto, a automação: 
por exemplo, a Rio Tinto vem “de dar início à implantação de caminhões e trens autônomos na 
Austrália: assim, implantou 57 caminhões sem motorista e testou o primeiro trem sem maquinista 
na mina da joint venture Hope Downs 4, controlada em conjunto com a Hancock Prospecting. “Nós 
estamos apenas começando. Nós temos essas várias tecnologias e cada uma, de sua forma, está 
trazendo benefícios, mas ainda não estamos trabalhando em um sistema de automação da mina que 
está em pleno funcionamento”, disse Michael Gollschewski, diretor administrativo da Rio Tinto. 
Segundo o executivo, a mineradora geralmente precisava de 60 motoristas para 15 caminhões. No 
entanto, com os caminhões autônomos, o número de empregados foi reduzido para oito. A equipe 
de manutenção, porém, aumentou”.

A Mineração brasileira está preparada para ser vitoriosa, também, neste contexto.

O mundo e o Brasil
Os desafios do crescimento e a mineração neste contexto
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ainda ostentam baixo consumo 
per capita de metais, compara-

dos aos países industrializados. Parte 
significativa da população ainda está para 
adquirir a primeira geladeira e lavadora. 
A demanda por habitação social é brutal, 
pressionada pela urbanização acelerada.  
A prioridade recentemente dada ao consu-
mo doméstico pelo governo central, tiran-
do a primazia quase total das exportações 
que vigorava até então, faz todo o sentido 
— ainda mais ao coincidir com um ciclo 
de crescimento mais lento da economia 
global, em vista da expansão menor dos 
países emergentes, como vaticinam uma 
corrente de analistas, a despeito da reto-
mada econômica dos Estados Unidos.

É verdade que existem ainda bairros fan-
tasmas em regiões do país, construídos por 
governos locais no auge do boom chinês, 
mas parte deles já estão ocupados e fervi-
lham de atividades, especialmente ao longo 
dos trajetos da extensa rede de trens de alta 
velocidade, a maior existente no mundo com 
9 mil km.  As redes de metrô também se 
multiplicam tornando o transporte de mas-
sa sobre trilhos um modal cada vez mais 
importante, a despeito da frota massiva de 
ônibus.  E nas cidades maiores, depois da 
bicicleta onipresente, os congestionamen-
tos de automóveis são constantes, mesmo 
com vias elevadas que se multiplicam nos 
cruzamentos principais.

O país se tornou o maior mercado au-
tomobilístico do mundo, deixando Esta-
dos Unidos para trás, com as principais 
marcas de luxo globais operando com 
fábricas locais, disputando um quinhão 
do segmento dos novos ricos, enquanto 
numerosas marcas nacionais brigam pela 
preferência da massa crescente de consu-
midores com poder aquisitivo suficiente 
para ter seu 1o carro — cujos modelos 
ainda são considerados de qualidade pre-
cária, pelos padrões ocidentais. 

Crescendo a apenas 7% ao ano, 
ainda é uma bela locomotiva

A prioridade dada em tempos recentes ao consumo interno pelo governo e o reajuste do mercado  
imobiliário podem dar novos fundamentos sustentáveis à expansão da economia chinesa a médio prazo

Por Joseph Young

É uma repetição de um fenômeno, guar-
dadas as proporções, quando as marcas 
globais de escavadeiras hidráulicas se ins-
talaram na China, para enfrentar centenas de 
marcas locais produzindo modelos muito 
parecidos entre si e relativamente baratos. 
Aliás, ninguém ainda explicou de forma 
convincente porque os chineses adotaram a 
escavadeira e a carregadeira de rodas como 
as principais máquinas para obras —sem 
terem se interessado pela retro mais com-
pacta que dominou os mercados ocidentais 
nos seus primórdios como o primeiro equi-
pamento polivalente e multitarefas.

Ha analistas que arriscam colocar a Índia, 
com um novo governo mais ousado de Na-
rendra Modi, que começa a implementar 

reformas estruturais na economia, como a 
futura locomotiva do mercado global dentro 
de alguns anos. É preciso esperar porém 
para ver se essas reformas vão emplacar, 
depois de décadas de propostas sempre 
adiadas, enquanto o Partido do Congresso 
se manteve no poder. Os interesses estabe-
lecidos vão resistir às mudanças.

A China com seus “modestos” 7% de 
alta no PIB, se cumprido este ano, ainda 
será uma formidável máquina a puxar a 
economia mundial — e os críticos que se 
precipitarem nas previsões pessimistas 
sobre o fim da sua hegemonia vão se dar 
mal, à luz de alguns fatos recentes. O setor 
de serviços já cria mais empregos novos 
do que a indústria, que aliás manteve sua 
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Rede ferroviária chinesa de alta 
velocidade é a maior do mundo

Engarrafamento recorde 
de 100 km durou dias

Alta dos salários 
na China ainda 
não afetou a 
competitividade no 
mercado externo
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competitividade em termos globais a des-
peito da alta dos salários da mão de obra 
nos anos recentes, contrariando algumas 
previsões de que perderia sua hegemonia 
como “fábrica global”. 

A discussão corrente contrapõe os analistas 
que acreditam numa redução gradual da ve-
locidade de expansão da economia chinesa, 
nos próximos anos, e os críticos que apos-
tam numa aterrissagem forçada, que seria 
desastrosa para o mercado global. O setor 
de construção habitacional na China é visto 
por alguns como um dos maiores riscos, por 
causa da queda de 6% nos preços, mesmo 
com o corte de juros promovido pelo gover-
no.  Mas fontes do mercado revelam que o 
estoque atual de imóveis prontos levaria 16 
meses para ser vendido no ritmo atual de 
demanda, contra dez meses no pico anterior.  

O fator mais relevante reside na menor 
velocidade de urbanização no país, hoje 
calculado em 55% da população versus 
26% nos anos 1990. As vendas de imó-
veis, que já atingiram 10 milhões de uni-
dades ao ano, devem começar a declinar 
— a um ritmo lento e gradual.

Outro risco apontado pelos analistas é 
o acumulo de débitos, legado do crédito 

Relação PIB e consumo de aço em diferentes países 

País 

1980 2011 Variação %

PIB  
per Capita

KG  
per Capita

PIB  
per Capita

KG  
per Capita

PIB  
per Capita

KG  
per Capita

Brasil 7.567 101 10.278 123 36% 22%

China 524 34 7.404 460 1313% 1248%

Coréia do Sul 5.544 160 27.541 1.157 397% 623%

Chile 5.564 56 15.272 154 174% 173%

Espanha 15.368 202 27.063 323 76% 60%

México 10.238 120 12.776 158 25% 32%
Fonte: World Steel Association      
Obs.: PIB per capita ajustado por paridade de poder de compra, emdólares de 2005, informação do Banco Mundial  

    

fácil usado como alavanca da economia 
na crise de 2008. O débito total cresceu 
de 150% do PIB naquele ano para mais 
de 250% do PIB nos dias atuais. Mas a 
maior parte dessa dívida tem os bancos 
estatais como credores e as empresas 
controladas pelo Estado e governos lo-
cais como devedores, além de empreen-
dedores imobiliários e construtoras, com 
pouca participação do governo central, e 
pessoas físicas.  Nesse cenário, essa cri-
se de dívida é considerada administrável, 
embora seja preocupante.

Um aspecto crucial na trajetória da econo-
mia chinesa aponta para as dimensões do 
seu mercado que equivale a um continente, 
onde a força motora não se restringe a meia 
dúzia de indústrias. A população alcançou a 
faixa intermediária de renda —US$ 12 mil 
de PIB per capita, em termos de paridade 
em poder de compra, ainda muito atrás das 
economias desenvolvidas da Ásia.

O governo já iniciou mudanças de rota 
na economia, visando a obter mais cresci-
mento via consumo da população, compa-
rado aos resultados gerados pelos investi-
mentos que ainda respondem por 50% da 
produção econômica total. Nos anos re-

centes, o total de investimentos está se es-
tabilizando, enquanto que o consumo tem 
mantido uma alta sistemática. A tradição 
chinesa de poupar — hoje calculada em 
40% da renda -- também parou de crescer.

Outra mudança estrutural na economia 
ocorreu quando o setor de serviços ul-
trapassou a indústria alguns anos atrás, 
na produção econômica total. Em 2014, 
o setor de serviços representou 48,2% 
da produção total e a indústria ficou em 
42,6%.  Foram criados 13,2 milhões de 
empregos urbanos novos, um recorde 
histórico mesmo com a expansão menor 
do PIB.  Os salários também continuaram 
melhorando, o que estimula o consumo.

Outras mudanças estão em curso. Em-
bora os juros oficiais dos depósitos ban-
cários ainda sejam fixos, o governo deu 
flexibilidade aos bancos para criar produ-
tos financeiros que dão uma remuneração 
adicional de 2% a 3%. As pessoas físi-
cas já deixam 30% da sua poupança nos 
bancos. O fluxo de capital para o exterior 
também tornou-se mais liberal e o limite 
de autorização prévia do governo passou 
de US$ 100 milhões para US$ 1 bilhão. 

Os governos provinciais foram autori-
zados a emitir títulos, embora sujeitos a 
aprovação previa. Suas dívidas começam 
a ser mapeadas pelo governo central, que 
pretende reestruturar 1 trilhão de yuan 
dessas contas. Simplificou-se a burocra-
cia para quem quer abrir empresas, po-
dendo usar ativos não financeiros como 
ativos.  Quase quatro milhões de firmas 
foram criadas em 2014, contra dois mi-
lhões no ano anterior.

Devagar com o andor, que o santo (chi-
nês) é de barro. Mas essa expansão mais 
“lenta” da economia chinesa continua 
sendo bem-vinda para os seus parceiros 
globais, especialmente produtores de 
commodities como o Brasil. 
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Grupo de autores dos projetos vencedores do 17º Prêmio 
de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira

A revista Minérios & Minerales 
realizou na noite do dia 12 de 
maio, em Belo Horizonte (MG), a 

solenidade de entrega do 170 Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-metalúr-
gica Brasileira. Dentre os mais de 120 
trabalhos inscritos, foram premiados 26 
projetos nas categorias Lavra, Processo, 
Manutenção, Meio Ambiente, Segurança, 
Economia de Água e Energia e Desmonte. 

Analisada por uma comissão compos-

26 projetos são contemplados com o 
17º Prêmio de Excelência

Os trabalhos foram premiados pelos resultados alcançados nas áreas de processo, lavra, gestão,  
desmonte, manutenção, meio ambiente, segurança e economia de água e energia

Por Guilherme Arruda

ta por Joseph Young, diretor Editorial da 
revista Minérios & Minerales, José 
Mendo Mizael de Souza, da J. Mendo 
Consultoria, Arthur Pinto Chaves, livre-
-docente em Tecnologia Mineral e pro-
fessor titular do Departamento de En-
genharia de Minas e Petróleo da Escola 
Politécnica da USP, Rotênio Castelo Cha-
ves Filho, da RZ Serviços e Consultoria, 
Décio Casadei, da Casadei Engenharia e 
Carlos Trubianelli, presidente da minera-

ção da Associação Brasileira da Indústria 
de Maquinas e Equipamentos (Abimaq); 
os trabalhos mostram soluções criativas 
elaboradas pelas equipes operacionais 
das minas e plantas. 

Em seu pronunciamento de abertura, 
Joseph Young, ressaltou, citando alguns 
projetos, os esforços das mineradoras e 
seus parceiros para reduzir custos e au-
mentar a produtividade em meio a um ce-
nário de baixos preços das commodities 
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Evento reuniu cerca de 200 
profissionais da mineração 
de todo o País
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Joseph Young, diretor Editorial da revista 
Minérios & Minerales

Cristiano Monteiro Parreiras, diretor 
Administrativo do Sindicato da Indústria 
Mineral do Estado de Minas Gerais (Sindiextra)

José Guilherme Ramos, subsecretário de 
Política Mineral e Energética da Secretaria  
de Estado de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais

minerais. Ele destacou o poder de inven-
tividade das equipes de mineração diante 
das dificuldades e disse que o desafio é 
manter essa mobilização.

Na sequência, Cristiano Monteiro Par-
reiras, diretor Administrativo do Sindicato 
da Indústria Mineral do Estado de Minas 
Gerais (Sindiextra), que representou Fer-
nando Coura, presidente do sindicato, 
ressaltou a importância do 17 0 Prêmio 
de Excelência da Indústria Minero-meta-
lúrgica Brasileira e do VII Workshop Re-
dução de Custos na Mina e na Planta e 
seus objetivos de mostrar caminhos para 
o desenvolvimento da indústria de mine-
ração.  Parreiras parabenizou todos os 
profissionais premiados e a plateia pre-
sente e afirmou ainda a necessidade de 
união do setor diante do atual cenário 
econômico, com as crises energética, de 
água e as incertezas regulatórias do setor.

Ao término da entrega dos prêmios, José 
Guilherme Ramos, subsecretário de Polí-
tica Mineral e Energética da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais, parabenizou o evento e to-
dos os participantes, ressaltando a impor-
tância da disseminação de conhecimento e 
das implementações de sucesso feitas pela 
indústria minero-metalúrgica brasileira. 
Ramos afirmou que a redução de custos e 
aumento da produção é um caminho para 
eficiência e conservação da produtividade. 

O evento contou em sua mesa diretora 
com a presença de Joseph Young, Cris-
tiano Monteiro Parreiras, José Guilherme 
Ramos, Marcelo de Araújo Vieira, supe-
rintendente da unidade de Belo Horizonte 
da CPRM – Serviços Geológico do Brasil, 
Paulo Almeida, superintendente substitu-
to do Departamento Nacional de Produ-
ção Mineral em Minas Gerais e Carlos 

Nobre, vice-presidente da Câmara Seto-
rial de Cimento e Mineração da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Máquinas e 
Equipamentos (Abimaq)

A solenidade do prêmio contou ainda 
com a presença do deputado Gil Pereira 
(PP), presidente da Comissão de Minas e 
Energia da Assembleia Legislativa de Mi-
nas Gerais. 

O 17º Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira teve pa-
trocínio diamante das empresas Metso e 
Mobil, prata da EMH, Swiçalment, Haver 
& Boecker, Rimex e Cemig, e bronze da 
W.Este, LLK, Full Engenharia e Komatsu, 
e apoio institucional do Sindiextra, Fiemg, 
Ibram, Secretaria de Geologia, Mineração 
e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, DNPM, CPRM, Anepac, 
Abimaq e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas Gerais. 
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Após a cerimônia de premiação foi realizado 
um coquetel de confraternização
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Projetos Vencedores do 17º Prêmio de Excelência - 2015 
Mineradora Nome do Projeto Autores

Mineração Apoena
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 Projeto S11D Rodrigo Dutra Amaral

Votorantim Metais - CBA Ganho em confiabilidade da retomadora de ponte B3RT02 Ricardo Cesar Padilha

Anglo American Fosfatos Brasil 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

Vale
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

Jacobina Mineração  

e Comércio 

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

Kinross Brasil Mineração 
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

Jacobina Mineração  

e Comércio 

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

Mineração Jundu 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 Aumento da vida útil dos bits DTH utilizados nas perfuratrizes T4BH Hermes Duarte Junior, Marcio Zanão Brambila, Rodrigo Antonio Ribeiro

Samarco Mineração Redução das restrições do concentrador 1 em função da britagem
Atila Phoebus Santos Duarte, Herynson Nunes do Nascimento, 

Jackson Teixeira de Oliveira

Anglo American Níquel
 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

Mineração Rio do Norte (MRN)
Aumento da produtividade da operação de decapeamento  

na Mineração Rio do Norte
Takehiro Moraes, João Eleutério , Mário Ilson Ferreira

AngloGold Ashanti Implantação de novo método de lavra na mina Lamego
Lucas Henrique de Ávila Lemos, Luiz Fernando Zanotti, Fernando Lu-

cas dos Santos Peixoto de Villanova, Paulo Henrique Araújo Calazans

Votorantim Cimentos
Gestão de segurança com enfoque comportamental  

no Negócio Agregados da Votorantim Cimentos
Celso Ricardo Rodrigues da Silva

AngloGold Ashanti Otimização do planejamento de mina longo prazo em Córrego do Sítio
Cristóvão Teófilo dos Santos, Roberto Santos Lima, Rodolfo Flávio 

Neri dos Reis

Vale
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

Samarco Mineração 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 
Desenvolvimento de nova rota de processo para o beneficiamento  

de material proveniente de barragens
Luiz Tavares dos Santos JuniorGuilherme Sousa Melo, Pedro Alves Fenelon

Mineração Usiminas 
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 Prêmio ArcelorMittal de Meio Ambiente (Pamma) Kellen Medeiros, Luciola Santos, Edimar Fernandes, Gabriel Lage

Sama - Minerações Associadas 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 Controle de Energias Perigosas - LOTO 
Sebastião Gines Villarda , José Aparecido Idem, Rene Persin, Anderson 

Machado Ennes, Ricardo Hitoshi Moriy 

Imerys Rio Capim Caulim Programa de recuperação de áreas degradadas Claudio Ciryno

Mineração Taboca Viveiro florestal de Presidente Figueiredo Alexsandro Antonio Cota, Luan Samarone Silva Rosado

Vallourec Depoimentos dos filhos
Alexander Xavier Filho, Bruna Neves Ramos, Jarbas Teixeira

Scharmack,  Alessandro Dias Vieira
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1 - Samuel Trindade Viana, engenheiro metalúrgico da Mineração Apoena, e Joseph Young, 
diretor editorial da revista Minérios & Minerales 

2 - Jamil Sebe, diretor Projetos Ferrosos Norte da Vale, e Anderson Brini, vice-presidente de 
Serviços da Metso

3 - Elias Rodrigues, coordenador de Marketing Industrial da Mobil, e Ricardo Cesar Padilha, 
engenheiro de Manutenção, da Votorantim Metais (CBA) 

4 - Armando Fagundes Martins, gerente Comercial da Rimex Supply, e Ângelo Pereira da Silva, 
coordenador de Produção de Beneficiamento da Anglo American Fosfatos Brasil

5 - Nilo Castro Corrêa, diretor da EMH, e Edvar de Oliveira, técnico especializado de 
Manutenção da Vale

6 - Ricardo Hediger, diretor da Swiçalment, e Paulo Renan de Souza Torres, líder de projeto e 
engenheiro de Manutenção da Planta da Jacobina Mineração e Comércio

7 - Dário Abelha, gerente de Vendas da Haver & Boecker Telas, e Márcio Almeida Vivas, chefe do 
departamento de Perfuração e Desmonte de Rocha da Kinross

8 - Eduardo Cruz, engenheiro de Comercialização da Cemig, e Carlos Roberto Pires da Silva, 
técnico em Mineração da Jacobina Mineração e Comércio

9 -  César Policastro, chefe de unidade da Mineração da Jundu, e Carlos Rodrigues, gerente 
Comercial da W.Este

10 - Márcio Zanão, engenheiro de minas da Usiminas, e Jacques Klein, engenheiro administrativo 
da LLK Engenharia

11 -  Herynson Nunes, chefe de departamento da Samarco, e José Maria Júnior, diretor executivo 
da Full Engenharia

12 - Matheus de Mello e Souza, coordenador de Manutenção da Anglo American Níquel, e 
Marcos Costa, gerente de Marketing e Vendas da Komatsu

13 - João Eleutério da Conceição, gerente de Mineração da Mineração Rio do Norte, e Cristiano 
Parreiras, diretor Administrativo do Sindiextra 

14- José Guilherme Ramos, subsecretário de Políticas Minerais e Energéticas do Estado de Minas 
Gerais, e Lucas Henrique de Ávila, chefe de área de Geologia da AngloGold Ashanti

15- Paulo Almeida, superintendente substituto do DNPM em Minas Gerais, e Celso Ricardo 
Rodrigues da Silva, coordenador Corporativo de Segurança do Trabalho da Votorantim Cimentos 
- Negócio Agregados

16 - Marcelo de Araújo Vieira, superintendente da unidade de Belo Horizonte da CPRM - Serviço 
Geológico do Brasil, e Cristóvão Teófilo dos Santos, gerente de Mineração da AngloGold Ashanti

17- Frances Fraga Bruzzi, técnico especialista em Manutenção da Vale, Carlos Nobre, vice 
presidente da Câmara Setorial de Cimento e Mineração da Abimaq, e Fábio Oliveira, analista de 
Frota da Vale

18 - Geraldo Pereira, engenheiro de processo da Samarco, Joseph Young, diretor Editorial da 
Minérios & Minerales, e Adilson Berbardo, chefe de equipe deLaboratórios da Samarco 

19 - Cristiano Parreiras, diretor administrativo do Sindiextra, e Pedro Fenelon, engenheiro de 
processos da Usiminas

20 - José Guilherme Ramos, subsecretário de Políticas Minerais e Energéticas do Estado de Minas 
Gerais, e Geriane Macedo Rocha, engenheira de minas da Usiminas

21 - Paulo Almeida, superintendente substituto do DNPM em Minas Gerais, e Kellen Mendes, 
analista de Meio Ambiente da ArcellorMittal

22 - Verusca de Castro, analista de Qualidade e Meio Ambiente da Sama, e Marcelo de Araújo 
Vieira, superintendente da unidade de Belo Horizonte da CPRM - Serviço Geológico do Brasil

23 - Sebastião Ginez Villarda, coordenador WCM da Mineração Jundu, e Carlos Nobre, vice 
presidente da Câmara Setorial de Cimento e Mineração da Abimaq

24 - Cláudio Ciryno, coordenador de Meio Ambiente da Imerys, e Joseph Young, diretor editorial 
da Minérios & Minerales

25 - Alexsandro Cota, gerente de Meio Ambiente da Mineração Taboca, e Cristiano Parreiras, 
diretor Administrativo do Sindiextra

26 - Deputado estadual Gil Pereira, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, e Raimundo Júnior, técnico em Segurança do Trabalho da Vallourec 

*Legendas da esquerda para direita

22

23

26

24

25
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Evento já consolidado na agenda 
anual do setor de mineração, o VII 
Workshop Redução de Custos na 

Mina e na Planta da revista Minérios & 
Minerales ocorreu nos dias 12 e 13 de 
maio de 2015, no Hotel Mercure Lour-
des, em Belo Horizonte (MG). Durante 
dois dias, mais de 200 profissionais de 
mineração prestigiaram a apresentação 
de 32 casos reais de aplicação de novas 
tecnologias em diversas minas do Brasil, 
que obtiveram resultados expressivos em 
relação à redução de custos, aumento da 
produtividade e eficiência, além de bene-
fícios ambientais. 

O primeiro dia de palestras foi mediado 
por José Mendo Mizael de Souza, presi-
dente da J. Mendo Consultoria e do Centro 
de Estudos Avançados em Mineração (Ce-
amin). “O momento não poderia ser mais 
interessante. No workshop temos repre-
sentantes de todo o País, que irão apresen-
tar ganhos de produtividade, refletindo em 
ganhos de redução de custos. Esses esfor-
ços promovem um fortalecimento da nossa 
mineração brasileira. É muito importante 
focar na produtividade por motivação, pois 

Redução do consumo de água 
e de energia entra mais forte 

na pauta das mineradoras
Com a maior escassez e aumento nos custos, empresas desenvolvem medidas  

para reduzir consumo desses insumos, sem comprometer a produtividade

Por Guilherme Arruda

a redução de custos é sempre percebida 
como diminuição de pessoal, diminuição 
de atividades , quando na realidade não é 
esse o foco”, ressalta Mendo.

O segundo dia foi coordenado por Ar-
thur Pinto Chaves, livre docente em Tec-
nologia Mineral e professor titular do 
Departamento de Engenharia de Minas e 
de Petróleo da Escola Politécnica da USP; 
Rotenio Castelo Chaves Filho, diretor 
da RZ Serviços e Consultoria, e Joseph 
Young, diretor editorial da revista Miné-
rios & Minerales. 

O VII Workshop Redução de Custos na 
Mina e na Planta teve patrocínio diaman-
te das empresas Metso e Mobil, prata 
da EMH, Swiçalment, Haver & Boecker, 
Rimex e Cemig, e bronze da Weste, LLK, 
Full Engenharia e Komatsu, e apoio ins-
titucional do Sindiextra, Fiemg, Ibram, 
Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, DNPM, CPRM, Anepac, 
Abimaq e Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de Minas Gerais.

Ao término das palestras, Joseph 
Young destacou os trabalhos apresenta-

dos durante o workshop e a participação 
da plateia, assim como o networking 
estabelecido e/ou reforçado durante os 
coffee-breaks e almoços organizados 
pelo evento. Young frisou a necessidade 
de a indústria mineral estar ainda mais 
ligada às questões de redução de custos 
e destacou os trabalhos de diminuição 
dos consumos de energia e água diante 
da situação de escassez e aumento dos 
preços desses insumos. Sobre isso, o di-
retor previu que novos projetos deverão 
ser implementados a curto e médio prazo 
e deverão estar presentes na próxima edi-
ção do workshop, em 2016.

A revista Minérios & Minerales agra-
dece todos os palestrantes, mediadores, 
patrocinadores, apoiadores e inscritos no 
evento e espera encontrá-los novamente no 
VIII Workshop Redução de Custos na Mina 
e na Planta, em maio de 2016. Sugestões 
de temas podem ser enviadas para o e-mail: 
workshop@revistaminerios.com.br. 

Confira nas próximas páginas um resu-
mo de parte das palestras apresentadas. 
As demais palestras farão parte da próxi-
ma edição da Minérios & Minerales.

Mineradoras e fabricantes de 
equipamentos apresentaram 
projetos de sucesso durante 

dois dias de evento
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Mineradoras de diversas partes do País trocaram experiências durante o workshop

Joseph Young, diretor Editorial da Minérios, 
ressaltou a importância dos projetos 
apresentados para o desenvolvimento da 
indústria de mineração

José Mendo, da J.Mendo Consultoria, foi um dos 
mediadores dos debates no primeiro dia do evento

Arthur Pinto Chaves, professor da 
Poli-USP, e Rotenio Castelo Chaves 
Filho, da RZ Serviços e Consultoria, 
mediaram os debates no segundo dia

Todos os participantes receberam 
os conteúdos das apresentações

Certificados de participação foram 
entregues aos palestrantes

Metso realizou sorteios de 
miniatura em cristal do Lokotrack 

Pausas para almoço e coffee-break: momentos para os profissionais interagirem
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Bruno de Araújo e Silva, engenheiro 
de Soluções Energéticas da Effi-
cientia, empresa do grupo Cemig, 

apresentou a palestra “Implantação de 
inversores de média tensão na Usiminas 
com recursos do Programa de Eficiência 
Energética” no VII Workshop Redução de 
Custos na Mina e na Planta da revista 
Minérios & Minerales. O projeto, aplica-
do na unidade siderúrgica da Usiminas 
em Ipatinga (MG), foi financiado pelo 
Programa de Eficiência Energética (PEE) 
da Cemig e teve como objetivo reduzir o 
consumo de energia elétrica através da 
aplicação de inversores de frequência de 
média tensão (MT) para variação dinâ-
mica da velocidade dos motores.

Criada em 2002, a Efficientia prospec-
ta, desenvolve e implanta os projetos do 
PEE Cemig em consumidores por meio 
de contratos de desempenho. Nesse 
sentido, a empresa cuida da tramitação 
junto à Cemig para o financiamento do 
projeto, elabora uma avaliação técnica 
e econômica das medidas de eficiên-
cia energética, faz a validação de do-
cumentos de engenharia produzidos 
pelo fornecedor da solução e fiscaliza 
os fornecimentos (serviços e equi-
pamentos e suporte no processo de 
medição e verificação de resultados). 

Com a implantação do projeto, orçado 
em R$ 5,93 milhões, a Usiminas con-
seguiu uma economia de 19.140 MWh/
ano, representando 1% do total consu-
mido pela planta. “Considerando o porte 
da Usiminas, esta redução é extrema-
mente positiva, sendo um projeto muito 
expressivo”, afirma Araújo. 

O valor monetário economizado não foi 
mencionado a fim de evitar a divulgação 
dos preços de energia pago pela side-
rúrgica. No entanto, o projeto reduziu 
o consumo equivalente a R$ 30,97 por 
MWh.

Além da economia de energia, a em-
presa obteve ganhos com o aporte de 
tecnologia de ponta, melhorias na qua-
lidade da energia elétrica (aumento do 
fator de potência, redução das correntes 

Inversores de média tensão diminuem consumo 
de motores e ventiladores da Usiminas

Projeto, financiado pelo Programa de Eficiência Energética da Cemig, 
reduziu custos e aumentou a eficiência operacional

de partida), redução de despesas com 
manutenção, aumento da confiabilidade, 
maior flexibilidade operacional e contro-
le otimizado de processos. 

A Yaskawa, multinacional japonesa 
fundada em 1915, foi a responsável pelo 
fornecimento e instalação dos inver-
sores FS-Drive MV1S nos motores de 
equipamentos, principalmente bombas 
e ventiladores centrífugos, das áreas de 
Aciaria, Sinterização, Laminação tiras 
a frio, Laminação a quente e Utilidades 
(gasômetro)

Na Aciaria, os inversores foram instala-
dos nos motores dos exaustores do con-
vertedor IDF 1, IDF2 e IDF3, de rotação 
nominal de 1.790 rpm e potência de 710 
kW cada um.  O IDF succiona os gases 
emanados pelo convertedor durante a 
produção do aço. A vazão do sistema de 
exaustão deve ser controlada de forma a 
se obter uma pressão próxima de zero na 
coifa do convertedor, minimizando a en-
trada de ar no circuito primário quando 
da injeção de oxigênio (fase de sopro). 
Antes do projeto, o controle de vazão era 
feito via damper automático.

Durante o processo, o damper perma-
nece a 20% de abertura, exceto durante o 
sopro, variando a abertura de 30 a 95%. 
Em relação ao tempo total da corrida, ele 
fica a 20% de abertura entre 63 a 74% 
do tempo quando não há ressopro, e de 
52 a 65% com ressopro de oxigênio. 

Na etapa de sinterização, o material 
precisa ser resfriado a menos de 120ºC, 
limite de temperatura do transportador 
de correia. O resfriador é uma grande 
máquina rotativa, onde o ar é insuflado 
pelo ventilador na parte central. O ven-
tilador possui um motor de 1.865 kW, 
a 595 rpm. Antes da instalação dos in-
versores, o controle de temperatura era 
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Bruno de Araújo e Silva, engenheiro 
de Soluções Energéticas da Efficientia
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realizado pela variação da vazão do ven-
tilador via damper. 

As bombas de emulsão, pertencentes 
ao processo de Laminação tiras a frio 

TCM e equipada com um motor de 470 
kW, atuam na lubrificação e resfriamento 
dos cilindros e chapas de aço. A emul-
são circula em sistema fechado, sendo 

bombeada por duas bombas (há também 
outras duas bombas reserva). O TCM 
processa produtos com diferentes espe-
cificações. Para cada tipo de produto, é 
necessário ajustar a vazão da emulsão.

A regulagem de vazão é feita pelos ope-
radores das cadeiras de laminação, e an-
tes do projeto era obtida através de vál-
vulas proporcionais. “Como a operação 
não quer limitações de vazão durante a 
laminação, o inversor de frequência pode 
reduzir a rotação do motor para 50% da 
nominal durante os períodos em que a 
emulsão está recirculando, ou seja, em 
21% do tempo”, ressalta Araújo. 

A bomba filtro do Centro de Recircula-
ção de Água das Laminações (Cralam), 
pertencente à fase de laminação a quente, 
possui um motor de 450 kW (1.187 rpm). 
O equipamento faz o envio da água do 
processo, com carepas e óleo, para uma 
bacia de sedimentação, composta por três 
reservatórios interligados. Antes do pro-
jeto, as bombas operavam a plena carga 
e o controle do nível do reservatório era 
realizado através da abertura/fechamento 
de válvulas motorizadas. O fechamento da 
válvula resulta na diminuição da potência 
ativa, porém introduz uma perda de carga 
no sistema que poderia ser evitada pela 
instalação de inversor. 

Por fim, os inversores foram aplicados 
no motor, de 185 kW e 1.778 rpm, do 
booster BFG (blast furnace gas) ou gás 
de alto forno (GAF). O GAF é liberado 
durante a produção de ferro gusa e por 
ser combustível, ele é reaproveitado em 
outros processos da usina. A produção 
de GAF, que normalmente é deslocada 
do consumo, segue para um gasômetro 
de armazenagem do volume excedente. 
Estes processos demandam pressão fixa 
e vazão variável. Antes do projeto, o con-
trole de pressão era realizado via recir-
culação com damper automático. Deste 
modo, o motor demandava potência 
constante, mesmo com carga variável. 

Com uma área total de 10,5 milhões de 
m2, a Usiminas está localizada no Vale do 
Aço, a 220 km de Belo Horizonte (MG). 
Com capacidade instalada de 5 milhões 
t de aço, a planta é dotada de três altos-
-fornos, duas aciarias, uma laminação 
de tiras a quente, uma laminação de cha-
pas grossas e duas laminações a frio. A 
unidade possui um consumo anual de 
1.950 mil MWh, tendo uma autoprodu-
ção de 573 mil MWh, cerca de 30% do 
consumo total.
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Dentro do painel de recursos hí-
dricos do VII Workshop Redução 
de Custos na Mina e na Plata 

da revista Minérios & Minerales, o 
engenheiro Carlos Rodrigues, gerente 
comercial da W.Este, apresentou a pales-
tra “Economia com reúso de efluente de 
tratamento de minérios na Minera Aguilar, 
produzindo 60 m3/h de água desminera-
lizada e 160 m3/h de água filtrada na Ar-
gentina”. O projeto, aplicado na unidade 
da Minera Aguilar, na Argentina, visou 
tratar os efluentes da unidade por osmose 
reversa, para depois serem direcionados 
para o Rio Casa Grande.

Além da tecnologia de osmose reversa 
utilizada para remoção dos contaminantes 
dissolvidos, a Weste, companhia formada 
entre a Este e Water Solutions, implemen-
tou as etapas de pré-filtração e ultra-filtra-
ção ao processo.

A fase de pré-filtração foi necessária 
para retirar as partículas sólidas maiores 
que 75 micra, visando a evitar danos às 
membranas da etapa seguinte. Para isso, 
foram instalados dois filtros  de limpeza  
automática, fornecidos pela israelense 
Amiad Filters.

“Estes filtros trabalham por diferença de 
pressão controlados por PLC (Program-
mable Logic Controller). A água tratada 
é enviada através de bombas com varia-
dores de velocidades, com o objetivo de 
manter cheios os tanques intermediários 
de armazenamento de água ultra-filtrada”, 
afirma Rodrigues.

Já a unidade de ultra-filtração é com-
posta por duas linhas de tratamento de 
quatro membranas, equipadas com sen-
sores de pressão e de retenção de ar, que 
efetuam a filtragem de partículas maiores 
de 4 micra. A água filtrada é armazenada 
em três tanques intermediários, como um 
pulmão para a etapa posterior.

As membranas são retrolavadas por ba-
ckwash, ou seja, a água ingressa de fora 
para dentro, desalojando a torta formada 
sobre elas. Esta água gerada pela limpe-
za é enviada novamente para a barragem 
de rejeitos por estar carregada de sólidos 
retidos pelas membranas. 

Este sistema, comandado através de um 
PLC, é acionado a cada hora ou quando 

Reúso de água de processo e efluentes
Tecnologia de tratamento de efluente soluciona gargalo de mineradora na Argentina

as diferenças de pressão sejam superio-
res a 1 bar. A limpeza das membranas por 
backwash se efetua com água ultrafiltrada 
dos tanques intermediários, através de 
duas bombas centrífugas. Além disso, a 
cada 48 horas é necessário uma lavagem  
das membranas com limpadores quími-
cos, CEB (Clean Enhanced Backwash), 
um procedimento que dura cerca de 30 
minutos. 

Por fim, na osmose reversa, a água da 
barragem, contendo rejeitos da explora-
ção de prata, chumbo, e zinco (com diâ-
metro superior a 5 micra), é bombeada, 
com pressão de 6 bar, para dois módulos 
com cinco membranas cada. Este siste-
ma possui um sistema CIP (Clean in 
Place) que efetua a limpeza química das 
membranas sem necessidade de remo-
vê-las. 

 O investimento da mineradora Aguilar 
no sistema de membranas foi de US$ 
1.400.000 e o custo de operação atinge 
US$ 30/m3. “Este valor de operação é 
considerado baixo quando comparado 
com a maior captação/bombeamento para 
a planta”, ressalta o gerente. 

O projeto possibilitou a geração de 
160 m3/h de água ultrafiltrada e 60 m3/h 
de água desmineralizada, atendendo as 
exigências dos órgãos ambientais. “A 
qualidade da água tratada, exigida pelo 
marco regulatório para ser descartada no 
Rio Casa Grande, é melhor que a água 
bruta utilizada, sendo seu reuso total-

mente aplicável”, comenta Rodrigues. 
A Mineria Aguilar, fundada em 1930, 

está localizada em El Aguilar, a 3.600 m 
acima do nível do mar, o que torna dis-
pendioso o bombeamento de água de 
outras regiões.  Para 2015, a mineradora 
pretende duplicar a produção de água na 
planta, com a inclusão de um floco-de-
cantador e a substituição de membranas 
horizontais por verticais. 

“Sabemos que água está se tornando 
escassa e, consequentemente, mais cara. 
Cada cliente tem uma necessidade e um 
budget. Desta forma, oferecemos desde 
os tratamentos mais simples como tra-
tamento de águas pluviais, assim como 
desmineralização através de osmose re-
versa”, conclui. 
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Carlos Rodrigues, gerente 
Comercial da W.Este
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O trabalho “Sistema de Gestão All 
in Costs”, de autoria de Armando 
Figueiredo, gerente financeiro de 

Córrego do Sítio, expõe de forma sucinta 
a metodologia de gestão de custos All In 
Sustaining Cost (AISC), que foi imple-
mentada no complexo de minas da An-
gloGold Ashanti e visou à otimização de 
gestão por meio de um acompanhamento 
da performance financeira diária, mensal 
e anual do negócio. O projeto foi apresen-
tado no VII Workshop Redução de Custos 
na Mina e na Planta da revista Minérios 
& Minerales.

O AISC, desenvolvido pelo World Gold 
Council, é a ferramenta utilizada para me-
dição do desembolso por onça de ouro 
produzida, que inclui, além dos custos 
operacionais, os investimentos (Capex) 
em exploração e aquisição de equipamen-
tos, por exemplo. O projeto da AngloGold 
Ashanti consistiu na implementação des-
sa metodologia para realizar uma avalia-
ção diária dos gastos com mão de obra, 
materiais e serviços, associando aos níveis 
de produção, a fim de permitir interven-
ções gerenciais em tempo hábil para ga-
rantir a aderência dos custos aos planos 
previstos. Consiste na associação de mé-
todos de gestão do tempo (mão de obra), 

Sistema de Gestão All in Costs
Novo método de cálculo de custos, implementado em Córrego do Sítio, 
muda a visão de negócio da equipe operacional da AngloGold Ashanti

preço-volume-performance (materiais) e 
gestão de serviços (serviços).

“O AISC considera não somente os cus-
tos operacionais diretos envolvidos para a 
produção de uma onça de ouro, mas tam-
bém de todos os demais custos variáveis 
inerentes à produção de ouro ao longo da 
vida da mina”, ressaltou Figueiredo.

Em 2013/2014, o foco do projeto se re-
feria às variáveis que compunham o custo 
operacional – mão de obra, materiais e ser-
viços. Na Fase 2, que envolveu a implanta-
ção do sistema, o programa consistiu em 
incluir na frequência diária ou semanal, a 
avaliação também dos itens de investimen-
to, a fim de permitir intervenções e aumen-
tar a aderência aos resultados financeiros 
planejados por Córrego do Sítio.

“Colocamos em cada área da companhia 
(produção, exploração, suprimentos, ma-
nutenção etc.), um profissional responsá-
vel pelo controle de custos. Com reuniões 
diárias, incentivamos o total envolvimento 
dos funcionários com o desempenho da 
empresa, instaurando uma política de per-
tencimento e responsabilidade do funcio-
nário com o negócio”, afirma Figueiredo.

De 2013 para 2014, o AISC da compa-
nhia foi reduzido em 23%, atingindo US$ 
1.345 por onça produzida. Para este ano a 

Ângelo Pereira da Silva Júnior, 
coordenador de Beneficiamento da 
unidade Fosfatos da Anglo Ame-

rican, apresentou o trabalho “Produção de 
barita como subproduto de fosfato na mina 
Fazenda Chapadão” no VII Workshop Redu-
ção de Custos na Mina e na Planta, promo-
vido pela revista Minérios & Minerales. 
O projeto, aplicado na mina Fazenda Cha-
padão, em Ouvidor (GO), foi um dos con-
templados pelo 170 Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira. 

Planta de fosfato extrai barita  
como produto comercial

O que antes era rejeito da produção da Anglo American, agora é concentrado e comercializado

A barita pertence à classe dos sulfatos, 
constituintes típicos de rochas sedimenta-
res ou associados a alguns tipos de rochas 
ígneas alcalinas mais evoluídas (carbo-
natitos, nelsonitos, etc.) ou como produ-
tos 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 ar-
gilosos residuais sobre calcários. 

A produção de barita como subproduto de 

previsão é de uma nova redução, dessa vez 
de 26%, ficando em US$ 954.  De acordo 
com o gerente financeiro, uma remunera-
ção variável, que compõe parte do salário 
dos funcionários, está associada ao cum-
primento do orçamento estipulado pela 
empresa.

Em 2014, a produção da unidade de 
Córrego do Sítio atingiu 110 mil onças de 
ouro, proveniente de minas a céu aberto 
e subterrâneas. No mundo, a AngloGold 
Ashanti é a terceira maior produtora com 
20 operações, localizadas em 10 países.

fosfato, na mina Fazenda Chapadão, con-
siste na concentração do minério por meio 
da inclusão de uma nova etapa no processo 
atual que visa a retirada das impurezas. Essa 
nova etapa tem como objetivo a recuperação 
de bário nos rejeitos da flotação de apatita, 
durante o processo de beneficiamento de 
fosfato. 

Depois dessas modificações, a barita 
extraída estará em condições e especifica-
ções para comercialização. É importante 
ressaltar que a lavra de barita e sua posterior 
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Armando Figueiredo, gerente 
Financeiro de Córrego do Sítio, 
unidade da AngloGold Ashanti
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concentração somente tornam-se viáveis 
como subproduto da substância principal, 
ou seja, do minério de fosfato.

As principais modificações que consistem 
o projeto barita são:

Usina 47: ajuste da porcentagem de sóli-
dos do underflow na bateria de deslamagem 
através da substituição de bomba, tubulação 
de transferência do concentrado rougher 
para a coluna de flotação.

Usina 76: ajuste da porcentagem de 
sólidos do underflow na bateria de desla-
magem através da substituição de bomba 
e ampliação da bateria de desaguamen-

to para comportar o aumento de vazão.
Flotação de Barita: instalação de uma 

nova coluna de flotação pneumática para re-
alizar a etapa recleaner. Além disso, haverá 
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Ângelo Pereira da Silva Júnior, 
coordenador de Beneficiamento da 

unidade de Fosfatos da Anglo American
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Buscando maior produtividade, bem 
como melhorias na recuperação de 
ouro, a Mineração Apoena, empre-

sa controlada pela canadense Aura Mine-
rals, implementou quatro novas colunas de 
adsorção em carvão ativado no processo 
hidro metalúrgico da mina de São Francis-
co, em Vila Bela da Santíssima Trindade 
(MT), sendo duas no circuito de adsorção 
e duas no circuito de scavenger. 

Com a instalação das novas colunas, foi 
possível aumentar a taxa de recuperação 
em uma única batelada, trabalhar com um 
maior enriquecimento de carvão ativado, 
reduzindo o consumo mensal deste insu-
mo pela metade, além de reduzir a perda de 
ouro no descarte de excesso de solução, 
gerando assim impacto positivo na redu-
ção de custos e aumento de produção.

Novas colunas de adsorção aumentam recuperação 
de ouro e cortam consumo de carvão 

A mina de São Francisco, da Mineração Apoena, modificou com sucesso seu circuito de tratamento

O projeto, detalhado no trabalho “Au-
mento da capacidade produtiva do circui-
to de adsorção reduz pela metade o con-
sumo de carvão e aumenta a recuperação 
de ouro”, foi apresentado por Samuel 
Trindade Viana, engenheiro metalúrgico 
da mineradora, durante o VII Workshop 
Redução de Custos na Mina e na Planta.

As ações do projeto, que foi um dos 
vencedores do 170 Prêmio de Excelência 
da Indústria Minero-metalúrgica Brasilei-
ra da revista Minérios & Minerales, 
geraram um maior enriquecimento do 
carvão ativado devido ao maior tempo de 
residência e, consequentemente, menor 
consumo mensal desse material, geran-
do uma economia de aproximadamente 
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pequenas alterações nas colunas existentes.
Armazenamento e transporte: 

construção de local para armazenagem 
do concentrado de barita (umidade). Pos-
teriormente, o material será enviado para 
carregamento dos caminhões. Com base 
nestas modificações, as especificações exi-
gidas pelo mercado poderão ser alcançadas.

O estudo desenvolvido para a barita mos-
trou-se economicamente viável e a empresa 
planeja lavrar aproximadamente 6.000.000 
t/ano de minério, sendo que o mineral será 

recuperado na flotação de barita concomi-
tante com a produção principal, que é de 
fosfato. Essa previsão resultará na produção 
anual de aproximadamente 1.431.000 t/ano 
de concentrado de apatita e de 24.000 t/ano 
de concentrado de barita. 

De acordo com Ângelo Pereira, a dificul-
dade de produzir mais de um produto em 
uma planta de mineração é manter todos os 
processos em equilíbrio, buscando sempre a 
otimização da eficiência operacional. Confor-
me apresentado nas análises, o teor de BaO 

alcançado no projeto se encontra na faixa de 
61% e as especificações de venda são aci-
ma de 55%. Esses dados fornecem uma boa 
margem de trabalho, evidenciando resultados 
melhores do que os esperados a partir dos 
testes realizados em escala laboratorial. 

A companhia ressalta que os outros pro-
dutos não foram afetados pelas novas opera-
ções e os resultados mantêm-se dentro das 
especificações. Além disso, que a viabilidade 
do projeto também está relacionada ao fato 
do bário já ser concentrado nas operações.  

R$ 24.100,00 por mês, equivalente a 
R$286.200,00 por ano.

Com as novas colunas, a empresa con-
seguiu aumentar o volume circulado de 
solução nos circuitos de adsorção e sca-
venger. A capacidade de alimentação dos 
circuitos de adsorção ADR1 e ADR2 pas-
saram, respectivamente, de 730 m3/h e 
650 m3/h para 750 m3/h. Já a capacidade 
de alimentação do scavenger incremen-
tou de 170 m3/h para 300 m3/h. 

Com o menor teor de descarte, con-
siderando um total anual de 930.000 
m3 de solução, a empresa teve um 
aumento de produção de 600Oz/ano, 
equivalendo a aproximadamente US$  
717.600,00/ano.

Samuel Trindade Viana, engenheiro 
metalúrgico da Mineração Apoena
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Dispositivo para montar e desmontar mantas 
de britadores cônicos

Equipamento simples reduz consideravelmente o tempo de troca das mantas de britador da Vale

A Vale apresentou o trabalho “Dis-
positivo de montagem e des-
montagem de mantas para brita-

dores cônicos” durante o VII Workshop 
Redução de Custos na Mina e na Planta 
da revista Minérios & Minerales. O 
projeto, desenvolvido em parceria com 
a Metso, contemplou o desenvolvimento 
de uma ferramenta hidráulica, que dimi-
nuiu o tempo de troca das mantas dos 
britadores cônicos da mina de Fábrica, 
localizada em Ouro Preto (MG) e perten-
cente ao complexo de Itabiritos da Vale. 
Além do aumento da disponibilidade da 
planta, a implementação reduziu a expo-
sição ao risco de funcionários durante a 
operação de desmontagem e montagem 
do equipamento.

Antes do projeto, as mantas dos brita-
dores eram trocadas manualmente, com 
o auxílio de ferramentas (marretas ou 
torpedos “dão dão”) para aperto e desa-
perto da porca central. “Essa atividade é 
extremamente perigosa, com alta pro-
babilidade de ocorrência de acidentes. 
Além disso, implica diretamente na pro-
dutividade da planta”, ressalta Luciano 
Silva, engenheiro sênior da Vale, durante 
a sua palestra no evento. 

A solução proposta pela Metso foi a 

aquisição de um equipamento hidráulico 
(torqueador) capaz de realizar a troca de 
mantas sem a necessidade das ferramen-
tas citadas. Trata-se de um dispositivo hi-
dráulico de alta pressão, em torno de 700 
psi , que consegue fazer a desmontagem 
da porca que segura a manta do britador.

“É um dispositivo simples, mas que 
tem papel fundamental em nossas ope-
rações. Nesse sentido, estamos sempre 
procurando aumentar a produtividade e 
reduzir significativamente a exposição 
de pessoas ao risco”, ressalta Silva. 

A atividade passou a ser feita por ape-
nas por um operador (antes eram neces-
sários quatro funcionários). Com o equi-
pamento, a mineradora reduziu em 75% 
o tempo para a manutenção dos britado-
res, diminuindo de oito horas para duas 
horas – o trabalho de troca das mantas é 
feito em média seis vezes por ano.

Durante a sua palestra, o engenheiro 
expôs alguns números da Abram (As-
sociação Brasileira de Manutenção), que 
mostram que o custo da manutenção re-
presenta cerca de 13,5% do faturamento 
do negócio. Neste cenário, o custo da 
mão de obra, dentro das despesas com 
manutenção, gira em torno de 30%. O 
restante envolve os desembolsos com 
equipamentos e serviços. 

Em relação aos custos não mensurá-
veis o projeto obteve redução do custo 
de manutenção (direto e/ou contratos), 
aumento da disponibilidade física dos 
britadores cônicos, redução do backlog 
(otimização da utilização da mão de obra 
de manutenção). 

A mina de Fábrica, pertencente ao 
complexo de Itabiritos, faz parte da divi-
são de Ferrosos Sul da Vale. A produção 
anual da unidade gira em torno de 12 
milhões t. 
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A EMH, empresa com quase 30 anos 
de mercado, apresentou o projeto 
“Aumento de disponibilidade com 

redução de paradas e custos, em trans-
portador de correia na Vale Carajás com 
implementação de sistema alinhador inteli-
gente AITC” no VII Workshop de Redução 
de Custos na Mina e na Planta da revista 
Minérios & Minerales. O trabalho, pro-
ferido no evento por Anderson Rosa Pereira, 
coordenador de vendas da empresa, visou a 
solucionar o elevado número de paradas da 
Usina 1 da unidade da Vale em Carajás (PA). 

No período do levantamento (1/10/2013 a 
31/12/2013), o número de paradas na usina 
1 somou 2.076, sendo 1.452 mecânicas, 359 
preventivas e 265 elétricas. Dentro das para-
das mecânicas, o transportador de correia li-
derou com 831 registros. Na sequência, apa-
receu a peneira vibratória com 367 problemas 
e os alimentadores com 147 intervenções.

Os problemas dos transportadores de 
correia pertencentes ao circuito singelo 
chegaram a 435 no período, de um total de 
831 paradas. Neste cenário, o transportador 
de correia 12 (TC-12) somou 188 paradas, 
sendo o transportador com mais paradas 
mecânicas do circuito singelo. Com 97 ocor-
rências, o desalinhamento de correias foi o 
principal problema identificado no TC-12.

O TC-12, equipado com 15 chutes de 
carregamento, compreende o peneiramento 
secundário da unidade, possui capacidade 
nominal de 9.900 t/h e é um dos equipamen-
tos mais importantes da planta, pois recebe 
cerca de 80% do material processado na usi-
na 1. Sua correia, com comprimento total de 
105,52 m, possui velocidade de 4,5 m/s.

O transportador TC-12 apresentava de-
salinhamento severo na seção de retorno, 
sendo que o ponto crítico era na entrada do 
sistema de tensionamento da correia. Como 
solução convencional, a empresa instalou 
vários roletes autoalinhantes em ângulos 
predefinidos; contudo a medida era inefi-
ciente. Foi identificado um grande desali-
nhamento da correia no tambor de retorno 
e, consequentemente, no início da seção de 
carregamento.

Aumento de disponibilidade em transportador 
de correia com redução de paradas 

Controlador inteligente de correia reduz de forma sensível 
as paradas do transportador da Vale, em Carajás

A mineradora, em conjunto com os téc-
nicos da EMH, optou pela instalação do 
Alinhador Inteligente para Transportador 
de Correia (AITC) da empresa, que utiliza 
sensores para identificar o desalinhamen-
to da correia. Com precisão de 1 mm, os 
sensores, desenvolvidos para trabalho em 
ambiente agressivo, identificam o desali-
nhamento da correia e enviam um sinal 
para o painel de controle. O controlador, 
por sua vez, aciona, de forma ordenada, 
um atuador, que realiza o trabalho de ali-
nhamento. 

“Esse atuador nada mais é do que uma 
unidade hidráulica compacta, adaptada ao 
cilindro. Ele faz a movimentação angular de 
um rolete autoalinhante, posicionado estra-
tegicamente no transportador. Isso fecha a 
malha, deixando o rolete autoalinhador in-
teligente”, afirma Pereira.

O atuador hidráulico compacto linear é 
robusto, tem alto grau de proteção e não 
necessita de reabastecimento de óleo, nem 
de ventilação forçada. É imune a sujeira, tem 
projeto compacto e sua integração é extre-
mamente simples. O conjunto de válvulas e 
todo o sistema hidráulico foram reduzidos 
e enclausurados em uma adaptação direta 
com o cilindro atuador.

Segundo Anderson, o diferencial da solu-
ção é que os sensores identificam o início 
do desalinhamento, acionando o sistema 
alinhador. “Ele não espera a correia sair 

completamente do centro, para iniciar a sua 
correção”, afirma.

Os resultados obtidos foram significativos 
como a redução das paradas por falha do 
equipamento; aumento da disponibilidade 
do transportador; redução de gastos com 
manutenção; aumento da vida útil das cor-
reias; redução de perdas de material e me-
nores riscos para equipes de manutenção. 

As paradas ocorridas nos três meses ava-
liados, antes da instalação do AITC, geraram 
29 horas e 46 minutos de paradas não pro-
gramadas. Com estas paradas na usina de 
beneficiamento 1, perdeu-se aproximada-
mente R$ 9 milhões em produção.

Ainda pode ser ressaltado um ganho de 
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Anderson Rosa Pereira, 
coordenador de Vendas da EMH
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Solução amplia eficiência  
do sistema de peneiramento

Metodologia de abordagem otimiza funcionamento dos processos 
de peneiramento, diminuindo custos  

Com o objetivo de atender às es-
pecificidades do setor de mine-
ração, a Haver & Boecker Telas 

apresentou o Pro-Deck, uma abordagem 
consultiva que visa a aperfeiçoar a ativida-
de de peneiramento, utilizando o equipa-
mento ideal para cada fase do processo. A 
solução foi apresentada na palestra “Pro-
-deck: Solução inovadora para aumentar 
a produtividade, maximizar resultados e 
gerar economia”, proferida por Laís An-
drade, Engenheira de Processo da Haver 
& Boecker Telas, durante o VII Workshop 
Redução de Custos na Mina e na Planta 
da revista Minérios & Minerales. 

Para a identificação do melhor conjunto 
de telas para a planta, a empresa, em con-
junto com o cliente, leva em consideração 
a qualidade granulométrica do minério, 
eficiência de peneiramento, produtivida-

de, recuperação de massa (abertura ideal), 
rendimento operacional do equipamento 
(vida útil da tela, cegamento e entupimen-
to), padronização (redução de número de 
itens) e ergonomia (sistema de encaixe).

O desenvolvimento do Pro-deck abran-
ge as etapas de análise de vibração, 
inspeção física, inspeção do processo, 
recomendação dos meios peneirantes e 
implementação dos equipamentos. 

A etapa de análise de vibração envolve 
as atividades de detecção de possíveis 
falhas e avaliação do desempenho do 
equipamento. Nessa etapa, a empresa 
utiliza um software próprio de análise de 
vibração, que monitora o comportamento 
dinâmico do equipamento nos três eixos 
cartesianos (x, y e z). “Com o programa 
conseguimos visualizar se o equipamento 
está com alguma torção, além de obter 

segurança significativo, uma vez que foi 
eliminada a exposição de colaboradores aos 
riscos de manutenção não programada no 
equipamento, visando a corrigir os proble-
mas de desalinhamento. 

Anderson destacou ainda a importância do 
workshop para a divulgação de novas tec-
nologias para o setor de mineração.  “Acre-
ditamos que o evento tem se tornado mais 

expressivo a cada ano, pois se trata de um 
encontro que oportuniza aos participantes o 
debate de ideias e soluções inovadoras, que 
visam principalmente a tão necessária redu-
ção dos custos produtivos. Os profissionais 
participantes do workshop encontram ali 
um espaço para o debate, benchmark, troca 
de ideias e busca por soluções. Nada mais 
oportuno nos dias de hoje”.

Etapas da abordagem consultiva Pro-Deck
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O programa Pro-deck foi aplicado em 
uma mineradora de nióbio, no qual resul-
tou em ganhos de eficiência e operabili-
dade do sistema de peneiramento. Neste 
caso de sucesso, a empresa identificou 
que o seu cliente possuía alta incidência 
de entupimento e baixa resistência das te-
las do peneiramento, resultando em uma 
disponibilidade física de apenas 50%.

Após a caracterização dos gargalos, rea-
lizados pelas fases iniciais do Pro-deck, a 
Haver optou pela implantação de um tela de 

A suíça Swiçalment apresentou, 
durante o VII Workshop Redução 
de Custos na Mina e na Planta da 

revista Minérios & Minerales, a palestra 
“Reduções nos custos e nas emissões de 
CO2”, que discorre sobre o SWI, ativador de 
combustível que aumenta a eficiência do mo-
tor alterando o mecanismo da chama e redu-

Menor consumo e corte nas emissões de CO2 
Ativador atenua temperatura de trabalho do motor, gerando reduções no consumo de combustível

zindo a emissão de CO2, através da economia 
de combustível.

O aditivo, desenvolvido em 2006, propicia 
uma alteração do mecanismo de combustão 
através de radicais livres. “O produto é efi-
ciente em doses pequenas, permitindo ignição 
homogênea e um funcionamento mais suave 
do motor. A combustão é forçada a operar em 

temperatura mais baixa (Cool Flame), tendo 
uma supressão da oxidação de N2 e picos de 
pressão menores; por consequência o motor 
funciona mais macio”, ressaltou Brenno Fer-
reira de Souza, engenheiro metalúrgico da 
Swiçalment, durante a sua apresentação.  

Aplicado em máquinas e equipamentos de 

dados em relação à amplitude, rotação e 
frequência da peneira, ou seja, analisa-
mos todos os critérios do seu processo 
de funcionamento”, afirma Laís. 

Durante a inspeção física é feita a análise 
dos componentes chaves, como a tempera-
tura dos rolamentos e interferência ou per-
das de componentes. Durante essas duas 
etapas, a equipe conta com a expertise de 
outras empresas do grupo, como HBL, Ha-
ver Equipamentos e Haver Serviços.

Já a inspeção do processo engloba a 
revisão da área aberta do sistema de pe-
neiramento, a redução de entupimentos e/
ou cegamentos e a verificação da vida útil 
das telas. Ainda nessa etapa, é analisada 
a curva de distribuição, abrasividade do 
produto e alimentação do sistema. 

Por fim, ocorrem as fases de definição 
e implantação dos meios peneirantes, de 
acordo com as necessidades específicas 
dos clientes identificadas nas etapas pre-
liminares. Nesse sentido, a companhia 
fornece tecnologias que contemplam to-
das as fases do processo: escalpe, penei-
ramento, desaguamento e filtragem. 

borracha no primeiro deck e telas de poliu-
retano no segundo e terceiros decks. Estas 
últimas visando a solucionar o problema de 
cegamento do equipamento. Além disso, as 
telas do segundo deck necessitavam de uma 
propriedade autolimpante, devido a granu-
lometria muito baixa do material. 

“No primeiro deck optamos por telas de 
borracha, reduzindo a malha de abertura 
de 35 para 30 mm, pois o britador estava 
trabalhando com folga, sendo necessário 
trabalhar com câmera cheia. No segundo e 
terceiro decks, trocamos as telas metálicas 
para de poliuretano (PU) em vista da maior 
abrasividade ao minério. Além disso, a tela 
de PU tem furos mais adequados para evitar 
o entupimento”, explica a engenheira. 

As duas tecnologias aplicadas referem-
-se às telas ty-wire e flex-mate, esta última 
com propriedade autolimpante. As imple-
mentações geraram ganhos operacionais, 
aumentando a disponibilidade da planta e 
reduzindo as paradas para limpeza do equi-
pamento em cerca de 70%. De acordo com 
a empresa, outros resultados estão sendo 
compilados e serão apresentados em breve.
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Lais Andrade, engenheira de 
processos da Haver & Boecker Telas

Brenno Ferreira de Souza, engenheiro 
metalúrgico da Swiçalment 

MRN reduziu o consumo de diesel da sua locomotiva em mais de 14%
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mina, na proporção de 1 litro de ativador para 
23.333 litros de combustível (42 ppm) ou 3 
ml para 70 litros, o aditivo gera resultados 
expressivos na redução de consumo, com 
savings acima de 5% para os gestores de 
frotas e minas.

“A mineradora que obtém uma redução de 
7% no consumo de diesel, representa um sa-
ving líquido de 4% em média, já que o custo 
de investimento gira em torno de 2 a 3%. No 
final do mês a economia é considerável”, afir-
ma Souza.

No sistema de transporte da Mineração Rio 
do Norte (MRN), maior produtora de bauxita 
do País, o uso do aditivo gerou uma redução 

de 14,47% no consumo de diesel da loco-
motiva da empresa. A redução de custo foi 
comprovada por comparações dos desempe-
nhos com e sem o aditivo no período de um 
mês, aproximadamente. O trem da empresa, 
composto por 46 vagões, possui um tanque 
de combustível de capacidade de 6.400 litros 
de diesel. O percurso contemplado pelo pro-
jeto foi da mina de bauxita até o pátio de es-
tocagem, totalizando uma distância de 28 km.

Na mina de níquel de Barro Alto, localizada 
em Goiás e pertencente à Anglo American, o 
uso do aditivo possibilitou uma redução de 
11,25% no consumo de diesel das pás car-
regadeiras Cat 980H. Já a AngloGold Ashanti 

Monitoramento antecipa intervenções  
e amplia disponibilidade

Solução agiliza coleta e gestão de informações dos equipamentos  

Com o objetivo de aumentar a dis-
ponibilidade da frota e a segurança 
dos operadores, reduzindo custos 

com paradas para manutenção, as máqui-
nas da Komatsu estão equipadas com o 
Komtrax Plus, ferramenta de gerenciamen-
to e diagnóstico para monitorar e avaliar 
a saúde do equipamento, performance e 
condições de operação. Os benefícios do 
sistema foram apresentados na palestra 
“Redução de Custos através do monitora-
mento, gerenciamento e diagnóstico remoto 
de equipamentos” durante o VII Workshop 

Redução de Custos na Mina e na Planta da 
revista Minérios & Minerales, proferida 
por Thiago Junqueira, Engenheiro de Su-
porte ao Produto da Komatsu.

O Komtrax Plus envia informações de 
operação da máquina a um site utilizando a 
tecnologia sem fio. Sem qualquer despesa 
adicional de TI para as mineradoras, dados 
como horário de funcionamento, o desempe-
nho dos componentes, a utilização da máqui-
na (incluindo o tempo ocioso e o consumo 
de combustível) e dados de produção são 
retransmitidos para a aplicação web e dispo-

conseguiu um aumento de 16,57% na efi-
ciência das suas pás carregadeiras Volvo 
L110F, que operam na unidade de ouro em 
Santa Bárbara (MG).

A Imerys aumentou sua produtividade em 
9,34% e diminuiu em 7,01% o consumo de 
óleo combustível do seu forno secador verti-
cal e a Beadell reduziu em 5,81% o consumo 
de diesel dos seus geradores de energia, com 
capacidade de 13 MW.

Por fim, a mineração Apoena teve uma 
diminuição do consumo de diesel dos ca-
minhões, perfuratrizes, escavadeiras e trato-
res, representando uma queda de 12,45%, 
6,81%, 9,88% e 10,26, respectivamente.

nibilizados on-line para análise. Em tempo 
real, o sistema monitora a disponibilidade da 
máquina e permite o diagnóstico remoto de 
falhas. Um relatório com os dados é envia-
do diariamente para um controlador central 
da Komastu e para o cliente, sendo possível 
receber e-mails instantaneamente sobre a 
operação dos equipamentos ao longo do dia. 

Junqueira ressaltou a necessidade de 
entender as condições do equipamento vi-
sando a manter a sua disponibilidade com 
as manutenções preventivas. “Uma rede 
de sensores capta todas as informações 
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sempenho do motor, aumento do consumo 
de óleo, podendo ocasionar danos aos com-
ponentes internos. Com o diagnóstico do sis-
tema, a empresa realizou a desobstrução da 
mangueira de respiro, evitando a quebra do 
equipamento e o agravamento do problema. 

A solução está disponível para a maioria dos 
equipamentos da fabricante, contemplando 
caminhões, escavadeiras, carregadeiras, 
tratores esteiras, entre outros. Além disso, 
a Modular Mining, subsidiária da Komatsu, 
pode prover, quando solicitado, a obtenção e 
o gerenciamento de dados específicos, reali-
zando uma do sistema.

Por que um programa de gestão  
de rodas em frota móvel?

A escolha certa e medidas pontuais nas rodas dos equipamentos 
podem impactar no aumento da vida útil dos pneus

A Rimex, fabricante global de rodas e 
aros para a mineração, apresentou o 
projeto “Os benefícios obtidos com a 

escolha correta das rodas, como o aumento da 
vida útil e segurança das rodas e pneus” no VII 
Workshop Redução de Custos na Mina e na 
Planta da revista Minérios & Minerales. 
Durante a sua palestra, Armando Fagundes 
Martins Júnior, gerente de vendas da empresa, 
proferiu casos de sucesso com o setor de mi-
neração, nos quais mostrou a necessidade da 
compatibilidade da roda com o pneu escolhi-
do, visando a um melhor desempenho e maior 
vida útil dos componentes.

“O acompanhamento das rodas é necessá-
rio para a determinação de menor custo por 

vitais do equipamento e transfere para uma 
controladora do Komtrax Plus. É uma im-
portante ferramenta de monitoramento e 
diagnóstico, que avalia a saúde dos nossos 
equipamentos de mineração”.

Os dados transmitidos em tempo real 
também podem auxiliar as equipes a 
identificar operações incorretas dos equi-
pamentos, norteando ações de treinamen-
to para os funcionários.

O engenheiro apresentou um caso de su-
cesso, no qual a empresa obteve um aumento 
da vida útil do motor de um caminhão. Com 
o sistema de monitoramento, a mineradora 
identificou que o radiador estava sendo obs-

truído por sujeiras e impurezas, aumentando 
as temperaturas do líquido de arrefecimento 
e óleo do motor. Sendo assim, a empresa re-
alizou a limpeza do radiador e normalizou a 
temperatura de trabalho. 

“A pressão de lubrificação do óleo voltou a 
operar na faixa ideal de trabalho. A tecnolo-
gia possibilitou um aumento da vida útil do 
motor e eliminou a possibilidade de falha 
catastrófica”, comenta Junqueira. 

Outra falha apontada pelo Komtrax Plus 
foi a obstrução da mangueira de respiro do 
motor, que aumentava a pressão de blow-by 
(pressão do cárter do motor).  O entupimento 
da mangueira acarretava na redução do de-

hora de funcionamento. A roda deverá resol-
ver a maioria dos problemas com os pneus, 
tais como indexação e outros; e não danificar 
os pneus”, afirma Fagundes. 

O gerente ressalta a importância de um 
programa de gestão de roda, que ainda não 
é totalmente aplicado pelo setor de minera-
ção, mas que pode reduzir custos, aumentar 
a produtividade da frota e prover segurança 
aos operadores. “Componentes de rodas 
podem ser substituídos e, com um programa 
de gestão de roda, as bases das rodas podem 
ser retiradas de serviço em um período de in-
tervalo planejado e impedir a possibilidade de 
um acidente, por exemplo”.

Segundo Fagundes, nas aplicações sub-

terrâneas, muitos fabricantes colocam em 
seu conjunto de rodas um sistema de trava 
no lado interno, visando evitar choques com 
rochas. “Esse modelo de roda não permite 
uma desmontagem vertical, tão importante 
em ambientes confinados”, comenta. 

Diante disso, a Rimex desenvolveu uma roda 
para o caminhão articulado subterrâneo Cater-
pillar AD30 que permite uma desmontagem 
vertical, otimizando tempo e espaço. 

A Old Castle Materials, empresa norte-ame-
ricana fabricante de agregados para o setor 
de construção civil, optou pela utilização dos 
anéis Rimex nas rodas de suas carregadei-
ras Cat 980K, que utilizam pneus Yokohama 
RT41-29.5R2. Como o anel de trava interno é 
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Thiago Junqueira, engenheiro de 
Suporte ao Produto da Komatsu

Komtrax Plus contribui para uma gestão eficiente da frota das mineradoras
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usinado direto na base da roda, a flange inter-
na e a banda talão são retiradas junto com o 
pneu, resultando em uma economia no tem-
po de troca ou para a realização de rodízios.  

Após 3.000 horas de trabalho, houve uma 
perda na banda de rodagem de 10/32 pole-
gadas na frente e atrás. “Perda bem menor 
em relação às perdas anteriores. As bandas 
do pneu ficaram mais macias e maleáveis de-
vido ao perfil dos anéis laterais e uso do gel 
Rimex Dr. Dave’s”, comenta Fagundes. O gel 
citado é um lubrificante de viscosidade leve, 
que facilita o encaixe dos talões do pneu.

No projeto da pedreira Old Castle foi utili-
zado um enchimento maior (105 psi vs 95 
psi) para melhor apoiar o talão do pneu. 
Também houve um ganho em relação à fa-
cilidade e menor tempo de desmontagem 
e montagem (30 minutos para as rodas 
Rimex TSR/IGLR). Após a implementação, 
a Yokohama projetou uma durabilidade de 
8.000 horas de uso, resultando em um au-
mento de 25% da vida útil do pneu.

Outro caso de sucesso com as rodas Rimex 
foi o da BHP Billiton Mitsubishi Alliance, em 
sua mina de carvão Goonyella Riverside, na 
Austrália. O projeto, realizado em 2003, obje-

tivou reduzir os acidentes de trabalho durante 
a troca manual de pneus, que representa cer-
ca de 40% do total de acidentes na indústria 
da mineração, além de reduzir o seu tempo 
de troca.  Para isso, a empresa forneceu rodas 
do tipo DGS (sistema de calha dupla), que 
eliminam os riscos durante a troca dos pneus 
e melhora a produtividade.

Fagundes explica que a maior parte do 
tempo é gasto na remoção e reinstalação de 
peças que não precisam ser retiradas, como 
a remoção de parafusos, porcas, grampos e 
espaçadores. Esse processo é responsável 
por 50% do tempo na troca de pneus. Nesse 
sentido, o sistema de calha dupla proporcio-
na uma redução pela metade do tempo de 
troca dos pneus. 

Com as novas rodas, houve uma diminui-
ção do estresse postural e esforço repetitivo 
durante a remoção e recolocação de 57 por-
cas por roda, 342 por caminhão. Além disso, 
a mineradora diminuiu as horas paradas dos 
caminhões durante a troca e/ou manutenção 
das rodas/pneus. A BHP Billiton reduziu em 
57% o tempo necessário para completar toda 
a troca dos pneus. 

“Muitas das empresas internacionais de mi-
neração já estão utilizando um programa eficaz 
de gestão de roda, além do tradicional progra-
ma de gestão de pneus.”, completa Fagundes.

No quesito segurança, a Rimex desenvol-
veu um suporte para anel trava, projetado 
para não sair da roda e nem deixar que o 
equipamento dê um “chicote”. Já o Defuzer 
Valve é uma válvula de segurança desenvol-
vida para liberar a pressão de ar acima de 
190 psi e/ou a 94° C de temperatura.  Mais 
de 20.000 unidades já foram comercializadas 
desde 2004, no Canadá, Austrália, África do 
Sul e Indonésia. 
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Armando Fagundes, gerente 
de Vendas da Rimex 

Ferramentas da empresa 
auxiliam nas atividades de 
retirada e manutenção de 
rodas e pneus
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A Metso apresentou a palestra 
“Aprimoramento das sapa-
tas do alimentador primário 

da Kinross Paracatu” durante o VII 
Workshop de Redução de Custos na 
Mina e na Planta da revista Minérios 
& Minerales. O trabalho, proferido 
por Danilo Hernandi Caserta, Enge-
nheiro de Suporte ao Produto da em-
presa, foi implementado na unidade de 
Paracatu (MG), pertencente à Kinross, 
aumentando em 20% a produção men-
sal da Britagem II.

Os alimentadores de sapatas são 
projetados para um serviço extra 
pesado, manuseio de materiais 
(abrasivos, secos e úmidos), 
elevado peso específico, elevado 
peso/tamanho e altas temperaturas, 
ambientes poluídos ou corrosivos e 
elevada resistência a impactos.

Antes da implementação, as sapatas 
do alimentador primário possuíam 
baixa produtividade e custo significa-
tivo de manutenção. O equipamento 
apresentava encrustamento de mate-
rial, quebra dos rolos de retorno, pro-
blemas de fixação, entre outros.

“Apesar das falhas não pararem o 
equipamento, a longo prazo impli-
cavam em problemas maiores, como 
quebra dos segmentos dentados, di-
minuindo a produtividade do sistema”, 
afirma Caserta.

Após um trabalho detalhado, a equi-
pe de engenharia da Mesto, em con-
junto com Kinross, fez a atualização 
da tecnologia dos componentes, com 
a troca dos elementos rodantes e ins-
talação de melhorias. 

“Apesar de não demandarem tanta 
manutenção, os alimentadores pos-
suem um desenvolvimento constante. 
O nosso trabalho é prover um equipa-
mento robusto e confiável, que pro-
porcione disponibilidade às operações 
do cliente”, ressalta o engenheiro.

Na Kinross foram instaladas novas 
sapatas no alimentador, que promo-
vessem uma melhora no arraste do 

Aprimoramento das sapatas 
do alimentador primário

Atualizações do sistema de alimentação geram um aumento de 20% na produção da Kinross, em Paracatu

material. A empresa aumentou a área 
de contato dos rolos de retorno com a 
sapata, ampliando a vida útil dos com-
ponentes. O revestimento dos rolos 
também foi alterado para um material 
mais rígido, fabricado em liga cromo-
-níquel.

Em relação à quebra dos segmentos 
dentados, o projeto alterou o modelo 
de fixação de dois flanges para um 
flange simples, com fixação porca 
contra porca, montados em fábrica. As 
barras laterais da entrada do alimenta-
dor foram retiradas, visando a facilitar 
o escoamento do material e não acar-
retar sobretorque da corrente.

“Além dessas implementações, reco-
mendamos ao cliente da necessidade 
de manter sempre uma camada de ma-
terial sobre as sapatas, pois o material 
atua como amortecedor, reduzindo o 
impacto da queda”, destaca o Caserta.

A mineradora também foi orientada 
a verificar o aperto dos parafusos das 
sapatas após as primeiras horas de 
operação e retorquear os parafusos 
sempre com o torque especificado, 
além de verificar com frequência men-
sal o nível de desgaste e empenho das 
sapatas.

O projeto resultou em um aumento de 
8% na disponibilidade do equipamen-
to (de 84% para 92%) e uma redução 
de custo de 7% com manutenção. A 
capacidade de transporte do alimenta-
dor subiu de 6.500 t/h para 7.000 t/h.

 A Metso fabrica alimentadores de 
sapatas com capacidades de 25 a mais 
de 7.000 toneladas por hora. A exata 
dimensão de largura e comprimen-
to do alimentador é selecionada para 
atender às exigências específicas da 
aplicação. 
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Resultado obtidos pelo projeto

Danilo Hernandi Caserta, engenheiro 
de Suporte ao Produto da Metso
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O engenheiro Luiz Henrique Jor-
ge Machado, diretor de desen-
volvimento da LLK Engenharia, 

apresentou a palestra “Densímetro não 
radioativo com amostragem a vácuo para 
líquidos na mineração” durante o VII 
Workshop Redução de Custos na Mina e 
na Planta da revista Minérios & Mine-
rales. O projeto, aplicado na unidade da 
Samarco em Mariana (MG), contemplou 
o desenvolvimento de um densímetro-
-amostrador, não radioativo, para dutos 
fechados e calhas abertas, com alta pre-
cisão e controle de informações on-line. 

O equipamento é composto por tanque 
de amostragem; painel atuador e painel 
controlador, podendo ser aplicado para 
qualquer tipo de líquido. O densímetro 
faz a coleta automaticamente, não neces-
sitando de operador. Os resultados são 
obtidos diretamente no supervisório cen-
tral ou localmente. O densímetro dispõe 
os dados on-line da densidade durante 
todo o tempo através das etapas de co-
leta, medição e descarte do material. Já 
o amostrador, coleta a amostra conforme 
programação do usuário e reserva essa 
amostra em um recipiente fechado.

“Esse trabalho foi uma solicitação de um 
cliente, que necessitava de um densímetro 
com estas características. O equipamento foi 
desenvolvido em 18 meses. Sua instalação e 
manutenção são simples”, ressalta Machado.

Os aparelhos foram instalados em dois 
locais da unidade, na saída do rejeito da 
planta, que segue para as calhas da mine-
radora, e na célula de flotação. O densíme-
tro, equipado com medidor de nível a laser, 
faz a medição a cada 1 minuto e meio.

“O grande diferencial do densímetro-
-amostrador é sua aplicação para calhas 
abertas ou dutos fechados, sem utilizar 
meios radioativos”, destaca o engenheiro.

Fundada em 2008, a empresa atua na 
área de automação, balanceamento e 
análise de vibrações. A companhia rea-
liza ainda serviços de acústica industrial 
(utilizando software próprio), termografia 
e alinhamento de equipamentos rotativos. 
Para as análises dinâmicas estruturais são 

Densímetro não radioativo, com amostragem 
a vácuo para líquidos

Medições precisas de equipamento podem ser controladas remotamente e em tempo real, 
atendendo às exigências de mineradora

utilizadas análises modal, ODS (Operatio-
nal Deflection Shape) e extensometria.

Nos últimos anos, a companhia forne-

ceu mais de 200 unidades do sistema 
anti-rasgo e anti-desalinhamento de cor-
reias LLK-Radec para Samarco, Vale, Ya-
mana, ArcellorMital, entre outros. A em-
presa atua também na área de pesagem 
industrial, com a fabricação de balanças 
tridimensionais, além de piezômetros e 
permeabilímetros automáticos. 

Machado comentou sobre a importância 
do workshop para a atualização de novas 
tecnologias e desenvolvimento do setor 
de mineração. “É uma oportunidade para 
que as mineradoras possam se atualizar e 
conhecer como as outras empresas estão 
atuando, visando otimizar seus processos e, 
assim, reduzir os custos de produção. Com 
essas apresentações, ideias, aplicações sur-
gem muitas possibilidades de negócios aos 
participantes do evento”, conclui. 
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Luiz Henrique Machado, diretor de 
Desenvolvimento da LLK Engenharia
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A Full Engenharia apresentou o 
trabalho “Otimização de Proje-
tos Industriais” no VII Workshop 

Redução de Custos na Mina e na Planta 
da revista Minérios & Minerales. O 
trabalho, proferido por José Maria da Sil-
va Júnior, diretor executivo da empresa, 
detalhou o projeto de instalação de uma 
estrutura de recebimento e transporte de 
aditivos para uma companhia de cimen-
tos de Minas Gerais.

O projeto básico foi feito através de um 
modelamento 3D, que contempla a esco-
lha e especificação do layout dos equipa-
mentos, cálculo civil, estrutura metálica, 
definição de acessos, rotas e pontos de 
operação. 

A simulação 3D cronológica permite 
ainda prever o sequenciamento da mon-
tagem, identificar o ferramental que deve 
ser utilizado, identificar os equipamentos 
auxiliares que deverão ser empregados 
como guindastes, munck, fazer estudos 
de planos de içamento de cargas, planos 
de movimentação de cargas, estocagem 
de material, planos de acessos e movi-
mentação de veículos. 

 “A otimização dos projetos de enge-
nharia vem para pensar na redução de 
espaços, otimização de áreas industriais 
e estudos de processos. Com ela é possí-
vel reduzir e otimizar gastos com implan-
tação, manutenção e operação”, afirma 
José Maria.

O diretor ressalta que atualmente existe 
uma dificuldade conceitual para o desen-
volvimento de um projeto, com as dife-
rentes áreas (construção civil, montagem, 
manutenção, suprimentos) trabalhando 
separadamente. “Todas as áreas devem 
trabalhar em conjunto para o desenvolvi-
mento do projeto. O desenvolvimento do 
projeto é o primeiro passo para a geração 
de resultados. Nela recebemos as ideias e 
as transformamos em uma estrutura ope-
racional, que visa à geração de recursos”, 
ressalta.

O diretor afirma ainda que a participa-
ção do cliente e o seu poder de decisão, 
assim como o empenho de todas as pes-
soas envolvidas, são primordiais para o 
desenvolvimento do empreendimento. 

Otimização de projetos industriais
Detalhamento do projeto, com a utilização de ferramentas 3D,  

agilizam o desenvolvimento e poupam recursos

“Partimos da etapa de topografia e vamos 
evoluindo e incrementando o projeto. 
Para isso, a empresa trabalha de forma 
integrada com cliente, fornecedores e 
demais envolvidos, adotando as melho-
res práticas de gestão. Nesse sentido, 
o comprometimento e a valorização das 
pessoas é o nosso foco principal, nossa 
maior riqueza”, comenta. 

Além do fornecimento para a cimen-
teira, a Full Engenharia desenvolveu o 
projeto de detalhamento dos chutes de 
descargas da Companhia Siderúrgica do 
Atlântico (CSA). Inicialmente, a empresa 
fez um trabalho de simulação de fluxo de 
materiais. Principalmente em chutes de 
carregamento ou descarga, esta simula-
ção é crucial para identificação dos locais 
onde haverá desgaste devido ao impacto 
de materiais e, consequentemente, prever 
a instalação de chapas de desgastes no 
interior dos chutes. “Com esta simulação 
também podemos identificar os locais de 
maior esforço mecânico e estático dos 
equipamentos”, comenta. 

No complexo de Carajás, a companhia 
instalou as estruturas de transportadores 
de correias e o cable rack da subestação 

principal. Na Carpathian Gold, atuou no 
detalhamento para fabricação de toda cal-
deiraria da planta.

Com uma equipe formada por 400 pes-
soas, sendo mais de 100 engenheiros, 
a empresa atua nas áreas civil, elétrica, 
mecânica, e controle e automação, en-
volvendo as etapas de projeto conceitual, 
projeto básico, projeto detalhado, supri-
mentos, fabricação, transporte, almoxari-
fado e montagem.  
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Projeto básico é elaborado 
por programação 3D

José Maria da Silva Júnior, diretor 
executivo da Full Engenharia
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O São Paulo Expo Exhibition & Con-
vention Center sedia, de 9 a 13 de 
junho, a M&T Expo 2015 – 9ª Fei-

ra e Congresso Internacionais de Equipa-
mentos para Construção e 7ª Feira e Con-
gresso Internacionais de Equipamentos 
para Mineração. Um dos maiores eventos 
voltados para o setor de máquinas e equi-
pamentos para construção e mineração da 
América Latina, a feira terá a presença de 
500 expositores nacionais e internacio-
nais, representando cerca de mil marcas.

Neste ano que marca a sua 20ª edição, a 
organização da M&T Expo espera mais de 
50 mil visitantes. Ao longo da sua trajetória 
de duas décadas, o evento tornou-se palco 
importante de negócios no segmento. 

Confira a seguir o que a indústria de má-
quinas apresenta ao mercado, muitas delas 
entre as atrações da M&T Expo 2015.

Sandvik apresenta nova  
série RH460 de martelos DHT

A Sandvik lança nova série para perfura-
ção. Trata-se da RH460 de martelos, com 
mais tamanhos e modelos. A nova série 
Sandvik RH460 de martelos DTH, de acordo 
com a marca, foi desenvolvida para fornecer 
ao mercado perfuração a níveis aprimorados 
de taxas de penetração, vida útil de serviço 
mais longa e menores custos operacionais.  

Os novos martelos da marca sueca estão 
disponíveis nos tamanhos de 4”, 5”, 6” e 
8”. Os martelos de 5”, 6” e 8” também es-
tão disponíveis nas versões para uso pesa-
do. No núcleo da série RH460 encontra-se 
um de seus diferenciais, utilizando ciclo de 
ar aprimorado, que leva a uma redução no 
consumo de combustível das máquinas. 

Além disso, a série RH460 melhorou a 
produtividade por meio de maior poder de 
golpeamento e confiabilidade, com lubri-
ficação mais eficiente e resistência contra 
desgaste. Além disso, conta com desenvol-
vimento no design do rolamento do pistão.

Metso traz modelos de  
Lokotracks e britadores cônicos

A Mesto irá expor durante a M&T Expo 
2015 os conjuntos móveis Lokotrack da nova 
série 1.000 e os britadores cônicos HP, além 

M&T Expo 2015 
Feira trará novidades dos fabricantes de máquinas e equipamentos  

para os setores de construção e mineração

de tecnologias para o setor de agregados. Os 
Lokotrack™ podem ser utilizados nas mais 
diversas aplicações de britagem, seja em 
pedreiras comerciais, em obras ou ainda na 
reciclagem de resíduos da construção. 

Os conjuntos da nova linha possuem algu-
mas diferenças construtivas, técnicas e de apli-
cação, mas principalmente apresentam uma 
relação de custo benefício bastante interessan-
te para o mercado.  Atualmente, o Lokotrack™ 
série 1.000 está disponível em três modelos: 
o Britador de Mandíbulas C1000; o Britador 
Cônico G1000 e a Peneira S1000.

Linha de compactadores  
de solo é destaque da Volvo

A linha de compactadores de solo e de as-
falto da divisão de Construção da Volvo na 
América Latina (Volvo Construction Equip-
ment), composta por 12 modelos, será um 

dos destaques da marca na M&T Expo 2015. 
São equipamentos com peso que variam de 
1.500 até 16.199 kg e destinados ao uso em 
asfalto e também compactação do solo.

New Holland exibe  
escavadeiras hidráulicas

A New Holland Construction irá apresen-
tar na M&T Expo a escavadeira de rodas 
WE190B PRO.  No primeiro trimestre, a 
marca já havia lançado no mercado brasi-
leiro três novos produtos, em duas linhas 
distintas: o trator de esteiras D180C e as es-
cavadeiras hidráulicas E215C e E245C ME. 

No mercado competitivo de máquinas de 
construção do País, o bom relacionamento fa-
bricante-cliente é tão bom argumento de venda 
quanto a oferta de equipamentos modernos e 
eficientes. Esse pensamento está na base da 
inteligência comercial da fabricante de máqui-
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Metso levará novos 
modelos de Lokotraks
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Sandvik irá expor novos 
martelos de perfuração RH460
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nas para construção e agricultura New Holland 
e direciona uma série de ações para gerar pro-
ximidade com clientes novos e antigos.

A estratégia está sendo utilizada agora na 
apresentação das novas escavadeiras hidráu-
licas E215C (com capacidade para até 21 t) e 
E245C (até 24 t) e do novo trator de esteiras 
D180C (com tecnologia de transmissão hi-
drostática). Por isso, jornalistas e clientes e 
possíveis clientes, dividiram juntos em maio 
passado a arquibancada do centro de testes 
e campo de provas da New Holland em Sar-
zedo, município localizado na Grande Belo 
Horizonte, a 33 km da capital mineira.

Selecionado pela rede de concessio-
nários New Holland (são 46 pontos de 
venda no Brasil), o grupo de clientes foi 
levado a Minas Gerais para uma imersão 
de dois dias no universo da marca. 

Puderam conhecer os detalhes das novas 
máquinas da New Holland, incluindo enge-
nheiros e técnicos de produto; puderam pi-
lotá-las, no campo de provas, testando por 
si mesmos a validade das suas característi-
cas operacionais; e visitaram as instalações 
fabris dos equipamentos, em Contagem, 
também na região metropolitana da capital 
mineira, conhecendo todas as etapas de fa-

bricação e tirando dúvidas diretamente com 
quem as produz. 

Liebherr nacionaliza  
bomba de concreto

Durante a feira, a Liebher irá apresentar 
dois lançamentos, a escavadeira R 954 
C SME e a auto bomba de concreto THP 
70-C, que será fabricada no País. A nova 
escavadeira é um modelo intermediário, 
entre a R 954 C, da classe de 50 t e a R 
964 C, da classe de 66 t. O modelo “Su-
per Mass Escavation” tem um carro infe-
rior robusto e utiliza um contrapeso maior 
que o modelo convencional, o que permi-
te a utilização de uma caçamba maior sem 
perda da estabilidade da máquina. Já a 
autobomba de concreto THP 70 D-C tem 
motor diesel nacional e é de construção 
simples, sendo o menor equipamento do 
portfólio de bombas de concreto da Lie-
bherr Brasil, com capacidade nominal de 
produção de 70 m3 e coxo de 600 litros.

Carreta hidráulica de  
perfuração é destaque da Wolf 

A Wolf Equipamentos de Perfuração irá 
focar, durante o evento, na sua carreta hi-

dráulica de perfuração de rochas modelo 
Fox 12-30. De acordo com Carlos Ferrari, 
consultor de Negócios Sênior da empresa, 
o principal benefício do equipamento a ser 
mostrado é permitir um expressivo aumen-
to da produtividade, com uma importante 
redução nos custos de perfuração. 

“Como a M&T Expo é uma das maiores 
feiras da área de equipamentos e possui 
uma expressividade grande no mercado 
nacional e também no internacional, va-
mos colocar a Wolf no mercado global”, 
afirma Ferrari. Ele salienta ainda que a 
grande exposição conseguida no evento 
deve agregar pontos importantes à ima-
gem da empresa, reforçando também sua 
presença entre clientes, fornecedores e ao 
mercado de forma geral
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Destaque da New Holland é o 
novo trator de esteiras D180C

Tracbel é 
distribuidor 

exclusivo da Metso 
A Tracbel é o novo distribuidor exclusivo 

dos produtos da filial brasileira da Metso 
para a área de agregados e construção nos 
Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, Tocantins, Goiás e Distrito 
Federal. De acordo com o CEO e diretor 
executivo do Grupo Tracbel, Luiz Gustavo 
de Magalhães Pereira, a expectativa com 
a parceria é de elevar os negócios entre 
20% e 25%, nos próximos três a cinco 
anos. “Temos planos de investir entre R$ 
15 milhões e R$ 20 milhões em estoques 
de peças e em treinamento de técnicos”, 
ressalta o empresário.

Executivos das duas companhias assi-
naram acordo no dia 05/05, em Belo Ho-
rizonte, pelo qual a Tracbel fica respon-
sável pela distribuição de equipamentos 
e serviços de manutenção e reposição de 
peças nesse segmento. A empresa passa 
a ser o primeiro dealer da marca europeia 
para os Estados constantes no acordo.

A expectativa da Metso, com a parceria, 
é conseguir atender o segmento de agre-
gados de forma mais eficiente.  “Temos 
tecnologia e conhecimento do processo 
de produção, e a Tracbel conhece bem 
esse mercado e fala a língua local”, diz o 
presidente mundial da Metso, Mineração 
e Agregados, João Ney Colagrossi.

Segundo o vice-presidente sênior da 
Metso Brasil, Marcelo Motti, a parceria 
com a Tracbel é a oportunidade de ofe-
recer um atendimento mais amplo para 
o mercado de agregados nas regiões 
abrangidas pelo acordo.
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Liebherr irá apresentar a 
escavadeira R 954 C SME
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PW Hidropneumática levará 
carreta de perfuração

Em sua participação a PW Hidropneu-
mática destacará a carreta de perfuração 
hidráulica Lobo XVI com tecnologia nacio-
nal e financiamento Finame. Equipado com 
itens de série como cabine com ar condi-
cionado, inclinômetro digital, trocador e 
engraxador de hastes, coletor de pó, giro 
45° da cabine sobre a esteira, boom exten-
sivo e perfuratriz PWPH-16.5, é autossu-
ficiente e gera energia com motor diesel, 
marca Cummins, modelo 6CTA 8.3.

A perfuratriz possui bombas de vazão va-
riáveis, que alimentam os conjuntos e sub-
conjuntos do equipamento e o compressor 
de 280 PCM é o responsável pela limpeza do 
furo e filtros do coletor de pó. Ela utiliza has-
tes T45 com comprimento de 3.660 mm e o 
sistema de trocador de hastes tem capacidade 
para 6 + 1 hastes, totalizando 25,5 metros. 

Scania irá expor  
caminhões 8x4

A Scania participa com três caminhões e 
um motor industrial. Os caminhões do es-
paço Scania serão P 310 8x4 (betoneira), G 
440 8x4 e um Streamline Highline R 620, 
que pode ser utilizado em diversas operações 
rodoviárias. O P 310 8x4 tem redução nos 
cubos dos eixos traseiros sendo indicado 
para operações de construção urbana com 
caçambas e betoneiras, tendo PBT de 39 t. A 
Scania é a única fabricante a comercializar a 
caixa de câmbio automatizada, o Scania Opti-
cruise, para a faixa de 310 cv de potência. Ele 
possui cabina mais confortável e ergonômica, 
melhor torque e economia de combustível. 

Case introduz tratores  
de esteiras

A Case Construction Equipment mostrará 
na M&T seus lançamentos do ano, que so-
mam um investimento de mais de US$ 10 
milhões na ampliação e modernização de seu 
portfólio de equipamentos e tecnologias em 
aplicativos. Este ano, a marca está introduzin-
do mais uma linha de produtos, a de tratores 
de esteiras, composta pelos modelos 1150L 
(com motor de 130 CV), 1650L (156 CV) e 
2050M (232 CV). Os modelos já estão sendo 
produzidos na fábrica de Contagem (MG) e 
começarão a ser comercializados em breve.

Segundo Carlos França, gerente de Ma-
rketing da Case Construction Equipment 
para a América Latina, na feira também esta-
rão expostos o modelo C da escavadeira hi-
dráulica CX220, a pá carregadeira 721E XR 
com braço estendido, além de novas tecno-

logias para as máquinas, como o Machine 
Control, um sistema que pode ser utilizado 
em motoniveladoras, tratores de esteira e 
escavadeiras hidráulicas, proporcionando 
mais precisão e economia nas operações. 

Caterpillar lança  
pavimentadora de asfalto 

A Caterpillar lançará a pavimentadora de 
asfalto AP1055F. O novo modelo vem com 
gerador integrado de 70kW que permite o 
rápido aquecimento da mesa, que atinge a 
temperatura ideal em menos de 15 minutos, 
proporcionando uma distribuição uniforme do 
calor, melhorando a produtividade na operação 
de nivelamento e pré-compactação do asfalto.

BMC-Hyundai terá 14  
equipamentos em exposição

Os visitantes da M&T Expo 2015 terão a 
oportunidade de conferir 14 equipamentos 
no estande BMC-Hyundai, com destaque 
para as escavadeiras R220LC-9S e R140-
-9S. A primeira, de 22 t, tem como benefí-
cio o baixo consumo de combustível. Um 
destaque técnico é o conjunto reforçado de 
braço e lança de escavação, que apresenta 
maior resistência em aplicações severas, 
além do baixo nível de reparos. Associada 
com recursos como a bomba hidráulica de 
três estágios, o equipamento oferece uma 
maior disponibilidade em campo.

Já a R140-9S, com porte de 14 t e mo-
tor de 126 hp, apresenta a potência de um 
equipamento de 16 t, mas com a vantagem 
de representar um investimento 20% menor. 
A máquina faz parte da classe de 12-15 t, 
um segmento que cresceu 151% entre os 
anos 2010 e 2014, de acordo com a ABI-
MAQ (Associação Brasileira de Máquinas 
e Equipamentos). Outra característica da 
escavadeira da BMC-Hyundai é sua caçam-
ba com capacidade para 0,71m3 de carga, 
considerada grande para uma máquina de 
14 t (com potência de uma de 16 t).

Italbronze fornece  
peças usinadas 

A Italbronze irá apresentar durante a feira 

as suas soluções em fundição e usinagem 
de peças para os setores de construção e 
mineração. Os componentes são aplica-
dos para a fabricação de britadores côni-
cos, britadores de mandíbulas, moinhos, 
caminhões, draglines, drills, entre outros.

A empresa está instalada em um complexo 
industrial de 45.000 m2 em Guarulhos (SP), 
com mais de 16.000 m2 de área construída, 
onde se concentram um parque fabril (que 
inclui equipamentos modernos destinados 
aos processos de fundição em bronze e usi-
nagem de precisão), laboratórios de análise 
e desenvolvimento, laboratórios de medi-
ção, áreas administrativas e comerciais. A 
linha de produtos da empresa abrange so-
luções em fundição contínua, centrifugada, 
moldes permanentes e usinagem em CNC’s. 

Grupo Wirtgen lançará 
britador cônico

O Grupo Wirtgen promoverá durante a feira 
o lançamento de quatro equipamentos des-
tinados ao mercado de construção de rodo-
vias e mineração. Um dos equipamentos a 
ser apresentado na feira será o novo britador 
cônico Kleemann Cone9. Além dele, o Gru-
po exporá também alguns dos seus recentes 
lançamentos, como a nova série de pavimen-
tadoras da marca Vögele “traço 3” e a linha de 
compactadores Hamm, como o GRW280 de 
pneus e o rolo 3411, assim como a fresado-
ra Wirtgen W100, que está sendo produzida 
agora na unidade de Porto Alegre (RS).

Titan destaca linha  
OTR de pneus

A Titan Pneus do Brasil irá apresentar no 
seu estande os pneus 23.5R25 MXL, Road 
Grader – 13.00-24 e ND LCM 17.5-25 - 
produtos indicados para uso em pás car-
regadeiras e motoniveladoras. De acordo 
com a empresa, o diferencial tecnológico 
dos pneus é que apresentam rígida estrutura 
de carcaça, assegurando maior resistência a 
cortes. Outra vantagem é o desenho da ban-
da de rodagem não direcional, com barras 
transversais espaçadas no centro, que pro-
porcionam alta tração e estabilidade lateral. 
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Pesquisa sobre as 200 maiores mi-
nas brasileiras revela que em 50 
minas selecionadas o investimen-

to em manutenção da planta consumiu 
R$ 595,7 milhões em 2014. Para 2015, o 
total de investimento previsto para a área 
atinge R$ 478,8 milhões. Parte desses 
recursos é direcionada para a manuten-
ção e adoção de novas tecnologias em 
tubulações utilizadas pelas mineradoras, 
que reduza o custo e o número de paradas 
para reparos. 

De acordo com o engenheiro mecânico 
Marcos Luiz de Macedo Rodrigues, da 
MSc. Sistemas Térmicos e Fluidos, existe 
enorme gama de soluções para tubula-
ções com relação a materiais. O polietile-
no já é bastante utilizado, agora vem cres-
cendo o uso do poliéster reforçado com 
fibra de vidro (PRFV) e das tubulações 
tradicionais de aço carbono revestidas 
com diversas alternativas de polímeros. 
“Existem várias empresas com novos sis-
temas de acoplamento de tubulações com 
braçadeiras ou juntas. É uma tendência 
para fluidos de até 10 bar de pressão”, 
revela Rodrigues. 

Em termos de segurança, a maior no-
vidade é a inclusão das tubulações dos 

Novos materiais prolongam  
a vida útil de tubulações

Polietileno, poliéster reforçado com fibra de vidro e aço carbono revestido com polímeros ou cerâmica 
são materiais usados nas tubulações que contribuem para reduzir o custo da manutenção

Por Marcelo de Valécio

fluidos das classes A e B (fluidos inflamá-
veis, combustíveis, tóxicos, hidrogênio 
e acetileno) na norma regulamentadora 
13, quando as mesmas estiverem interli-
gadas a caldeiras ou a vasos de pressão. 
“Ou seja, essas tubulações necessitam de 
documentação, projeto e inspeção para 
atender a NR13 que possui força de lei. 
A norma exige ainda um plano de manu-
tenção para as tubulações de vapor, para 
instalações que possuem caldeiras”, afir-
ma o engenheiro. 

Material que tem se difundido em tubu-
lações é o polietileno de alta densidade 
(PEAD), que a Vale utiliza em sua mina de 
Carajás (PA). Segundo Waldemir Sousa, 
engenheiro de manutenção da unidade, as 
tubulações de PEAD “são leves, fáceis de 
transportar e mais maleáveis para lança-
mento e direcionamento nos circuitos, em 
comparação com a tubulação metálica”. 
Além disso, acrescenta Souza, válvulas 
com acionamento manual e vedação de 
elastômero têm sido substituídas por acio-
namento automático e vedação metal/me-
tal, garantindo estanqueidade e facilitando 
a operação, além de otimizar o processo, 
com custos de manutenção menores, e 
maior segurança e a vida útil dos ativos. 

“Dispositivos antichicoteamento e de 
engate rápido vêm sendo utilizados nas 
tubulações e conexões pressurizadas, 
com objetivo de facilitar a operação e 
garantir a maior integridade física dos 
funcionários”, completa o engenheiro da 
Vale. Em termos de segurança, a redução 
à exposição aos riscos ergonômicos, re-
lacionados a esforços físicos e movimen-
tações de cargas, bem como o aumento da 
manutenibilidade da planta é notório com 
a implantação dos PEAD’s, segundo Sou-
sa. “A utilização de válvulas automáticas 
e dispositivos antichicoteamento reduzem 
possíveis danos pessoais decorrentes de 
rompimento de tubulações e conexões.”

De acordo com Ayron Silva Guima-
rães Torres, engenheiro de manutenção 
do mineroduto da Samarco, a utilização 
de tubulações revestidas internamente 
com material cerâmico é novidade nas 
operações da empresa. “Tais tubos são 
mais resistentes à abrasão e estão sendo 
aplicados em tubulações de recalque das 
bombas de descarga dos moinhos. Há 
ainda estudos para o desenvolvimento 
de ligas de ferro fundido branco com alto 
teor de cromo para aplicação em compo-
nentes internos de bombas de polpa cen-
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Saída do mineroduto 3 na unidade 
de Germano, da Samarco
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trífugas, que são submetidos a desgaste 
severo”, explica Torres. Atualmente, a 
Samarco está implantando um sistema de 
gestão de ativos físicos em conformidade 
com a norma PAS-55, visando a seguran-
ça nas tubulações. Na gestão de ativos é 
possível estabelecer um nível de segu-
rança operacional de acordo com o risco 
que se deseja assumir, avalia Torres. “A 
Samarco utiliza a automação de bombas 
e válvulas (estudos de intertravamentos) 
para garantir a segurança operacional”, 
completa o engenheiro.

Entre os problemas mais frequentes 
que acometem tubulações estão os 
vazamentos, rompimentos e golpes de 
ariete. “Especial atenção deve ser dada 
para as tubulações de gases, pois po-
dem provocar explosões”, adverte Ro-
drigues. Já os golpes de ariete ocorrem, 
segundo o engenheiro, por bloqueio 
instantâneo em tubulações de líquidos e 
por abertura rápida de válvulas em sis-
temas de vapor. “No segmento de mine-
ração é muito importante acompanhar a 
vida e a performance das tubulações de 
processo. Nelas se tem uma diversida-
de de polpas que variam em função da 
instalação. Quanto mais agressivo for 
o fluido (menor o pH e maior teor de 
sólidos, são exemplos) maior cuidado 
exige ao acompanhar a performance 
das tubulações”, revela Rodrigues, 
destacando os pontos críticos. “São 
os pontos de mudança de direção (tês e 
curvas) e após válvulas, reduções e ins-
trumentos como medidores de vazão.” Já 
as áreas mais sensíveis e criticas são as 
que, caso falhem, provocam a paralisação 
do processo para determinado tanque ou 
sistema. Já o custo da manutenção está 
diretamente ligado ao diâmetro e material 
da tubulação. “Quanto maior o diâmetro, 
maior o peso da tubulação, o que implica 
em maiores custos de montagem e trans-
porte”, observa Rodrigues.

Existem certos cuidados que as tubula-
ções precisam ter para que esses compo-
nentes tenham vida útil mais longa, com 
redução de custos e de paradas. De acor-
do com Rodrigues, as maiores preocupa-
ções dizem respeito a aplicações com os 
diversos tipos de corrosão ou abrasão. 
Ou seja, fluidos com sólidos que atacam 
as tubulações, danificando-as. “A melhor 
forma de fazer manutenção preventiva é 
medindo as espessuras nas conexões, 
principalmente curvas e tês, prevenindo-
-se rompimentos”, salienta.

Para Ayron Torres, a correta utilização dos 
sistemas é fundamental para garantir uma 
vida mais longa, ou seja, operar dentro das 
especificações e limites de projeto. É im-
portante também estabelecer uma estratégia 
de manutenção e garantir que os planos de 
manutenção e inspeção sejam cumpridos. 
“A existência de um plano de manutenção 
é fundamental. Outro aspecto refere-se à 
realização de um planejamento e controle 
detalhado de materiais e mão-de-obra qua-
lificada para se ter o sucesso das manuten-
ções preventivas”, sustenta Torres. 

Já Waldemir Sousa lembra que a utili-
zação de técnica de manutenção preditiva 
e preventiva é fundamental para ampliar a 
vida útil dos componentes mencionados. 
Dentre elas, destaca-se o uso de ultras-
som para a medição de espessura, que 
possibilita a identificação de pontos com 
desgaste excessivo e, assim, determinar o 
tempo para o giro da tubulação conforme 
procedimentos operacionais. “A melhor 
forma de fazer a manutenção preventiva 
consiste em realizar inspeção do equipa-
mento, limpeza, lubrificação e substitui-
ção de componentes por desgaste ou vida 
útil. A utilização do manual do fabricante 
é fundamental para a definição correta da 
frequência de manutenção”, resume. As 
áreas mais sensíveis no contexto manu-
tenção de tubulações são as conexões e 
vedações, visto que representam os pon-
tos de maior desgaste e mais suscetíveis 
a intervenções devido a vazamentos. 

Entre outros problemas que ocorrem 
nas tubulações, Sousa destaca a corrosão 
excessiva, que é a redução de espessura 
da parede da tubulação, provocando va-
zamentos e interrupção do processo; a in-
crustação, em que há acúmulo de material 
na parte interna da tubulação provocando 

a redução do diâmetro; aumento da pres-
são interna; vazamentos nas conexões; e 
até o rompimento da tubulação. “Material 
inapropriado das vedações das conexões, 
com baixas propriedades mecânicas, 
possibilitando vazamentos, são também 
riscos. Assim como as vibrações mecâ-
nicas elevadas, que geram ruídos muito 
altos, perda de carga, degradação dos 
materiais, fadiga e aumento dos esforços, 
provocando afrouxamento nas tubulações 
e elementos de fixação, além de cavitação 
em bombas e válvulas”, afirma Sousa. 
“As tubulações aplicadas em mineração 
devem apresentar alta resistência ao des-
gaste e baixo índice de rugosidade, visto 
a abrasividade característica do material”, 
completa o engenheiro da Vale.

“O desgaste abrasivo é um dos proble-
mas mais frequentes nas tubulações de 
plantas de beneficiamento de minério”, 
assinala Ayron Torres. “Nos minero-
dutos, os defeitos de corrosão interna 
e externa são os maiores desafios.” O 
desgaste abrasivo das tubulações é um 
problema enfrentado há anos na mine-
ração, segundo o engenheiro. “Desde 
os anos 1990, a Samarco tem utilizado 
tubulações de PEAD e ao longo dos 
anos vem intensificando sua aplicação. 
Da mesma forma, são usadas tubulações 
revestidas internamente com poliuretano 
(PU) e materiais cerâmicos”, diz Torres, 
lembrando que a condução e deposi-
ção de rejeitos e transporte de polpa 
pelos minerodutos são áreas sensíveis 
do ponto de vista de manutenção, pois 
geram grande impacto em toda a cadeia 
produtiva. “Na usina de beneficiamento, 
tubulações de recalque das bombas de 
descarga dos moinhos requerem maior 
atenção”, sublinha o engenheiro.

Estação de bombas 7, da Samarco
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O projeto foi realizado na casa de 
bombas da Anglo American em 
Niquelândia (GO), setor responsá-

vel por abastecer o reservatório de água in-
dustrial do site. A água é um dos principais 
recursos no processo de fabricação de fer-
roníquel. Dentre os objetivos, destaca-se 
manter a confiabilidade na operação dos 
fornos elétricos e refino, nos subprocessos 
como vazamento de escória, refrigeração 
da carcaça e granulação de metal, respec-
tivamente.

O sistema elétrico da casa de bombas 
passou por melhorias ao longo dos anos 
de operação, porém o controle operacional 
era restrito e não automatizado. O sistema 
de bombeamento é composto por sete 
bombas centrifugas (ano fabricação 1980) 
de 350 m3/h cada e uma bomba submersa 
(ano fabricação 2013) de 600 m3/h. A me-
lhor utilização dos equipamentos também 
se faz necessário devido à otimização do 
ativo. Várias ações contribuíram para essa 
conquista, entre as quais se destacam:

Melhoria na infraestrutura elétri-
ca – As principais adequações foram a 
construção de sala elétrica, adequação dos 
painéis elétricos das bombas para sistema 
automatizado, reforma geral nas instala-
ções civis e revitalização da área segregada 
da subestação elétrica, construção de pa-
rede corta-fogo entre os transformadores, 
individualização dos alimentadores de alta 
tensão na subestação, substituição de uma 
das duas linhas de alta tensão por rede 
compacta, instalação de transformador 
de iluminação, retirando a iluminação do 
transformador de comando e cobertura dos 
painéis elétricos no reservatório industrial.

Implantação da automação – O sis-
tema de automação criado na casa de bom-
bas foi interligado no sistema do site com 
lançamento de fibra ótica entre o reserva-
tório industrial, casa de bombas e sala de 
controle dos fornos elétricos, em um total 
de aproximadamente 2 km. As demais 
ações para implantação do sistema foram: 
projeto e desenvolvimento de painéis PLC 
para o reservatório industrial e casa de 
bombas, desenvolvimento de lógica PLC, 
supervisório de controle, malha de contro-

le de nível e funcionamento das bombas, 
instalação de transmissor de nível redun-
dante no reservatório industrial, sensor de 
transbordo no reservatório, transmissor de 
nível na barragem da casa de bombas, pro-
jeto e desenvolvimento de painel auxiliar 
para backup na falta do PLC ou periféricos. 

Controle do sistema de água in-
dustrial – Desenvolvida malha de con-
trole para otimização do uso das bombas 
que anteriormente ficavam ligadas para 
evitar que o nível do reservatório abaixasse 
a níveis críticos de operação e segurança. 
Após o projeto a bomba submersa, acio-
nada com inversor de frequência, é res-
ponsável por manter o nível estabilizado e 
absorver as variações do consumo através 
do controle de vazão. Com isso, as demais 
bombas ficam desligadas, entrando em 
operação automaticamente quando neces-
sário, conforme o nível do reservatório in-
dustrial. Criação de alarmes para otimizar a 
eficiência das bombas, com destaque para 
o controle de entrada de ar nas bombas 
através do monitoramento das correntes 
elétricas e indicação de avisos na sala de 
controle. Instalação de câmera de vídeo IP 
no reservatório industrial e casa de bom-
bas, com as imagens disponibilizadas e 
armazenadas em máquina dedicada na sala 
de controle dos fornos elétricos.  

Redução no consumo de água e 
energia – Antes do projeto, o transbor-
do no reservatório industrial era comum. 
Após a implantação isso foi eliminado, 
reduzindo o desperdiço de água e conse-
quentemente a captação de água nova. A 

redução no consumo de energia elétrica é 
notada com os desligamentos das bombas 
durante o funcionamento em automático, 
situação já consolidada na operação. Os 
medidores de vazão de água do reserva-
tório e casa de bombas foram interligados 
com sistema de automação, de maneira a 
mensurar o consumo.

Resultados
Os resultados atingidos abrangem o 

aumento da confiabilidade do sistema de 
refrigeração das carcaças dos fornos elétri-
cos, utilização sustentável dos recursos hí-
dricos e energia elétrica com a eliminação 
do desperdiço no transbordo e redução no 
consumo de energia elétrica com o desli-
gamento de bombas no modo automático, 
respectivamente.

A redução no custo de manutenção do 
sistema de bombeamento é evidenciada 
com a redução de utilização das bombas 
e redução do defeito em componentes ele-
trônicos, com a relocação dos painéis elé-
tricos para nova sala elétrica com ambiente 
adequado e controlado.

Os ganhos de segurança são apontados 
com a redução de exposição da equipe ope-
racional ao ambiente de bombeamento e re-
servatório industrial, pois, com o projeto, o 
sistema passou a ser controlado e confiável.

*Artigo escrito por Reysser Basílio Arantes é coordenador 
de Engenharia de Manutenção na Anglo American, respon-
sável pela execução do capex das unidades de Barro Alto e 
Codemin, adequações, melhorias e confiabilidade compondo 
o time de engenharia de manutenção. Projeto inscrito para 
participar do 17º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
-metalúrgica Brasileira.

Melhorias na elétrica e automação da casa de 
bombas eliminam desperdício

Por Reysser Basílio Arantes*
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O sistema de automação criado na casa de bombas 
foi interligado no sistema do site com lançamento 
de fibra ótica entre o reservatório industrial, casa de 
bombas e sala de controle dos fornos elétricos
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Objetivo do programa da 
Imerys é atenuar a carência 
cultural do município de 
Barcarena (PA)

AImerys Rio Capim Caulim faz par-
te do Grupo Imerys, de origem 
francesa, presente em mais de 50 

países, em todos os continentes. No Pará, 
possui duas minas de extração de caulim 
(RCC e PPSA) que lhe garantem o des-
taque de ser a maior beneficiadora des-
se minério no mundo. Com foco voltado 
para o desenvolvimento de novos negó-
cios que tenham como base o caulim, a 
Imerys Capim está atenta às necessidades 
do mercado para propor soluções inteli-
gentes e sustentáveis.

Em operação no Pará desde 1996, a 
Imerys trouxe para o Estado a experiência do 
grupo, líder mundial em soluções especiais 
de base mineral para a indústria. Em 2010, 
a empresa adquiriu a Pará Pigmentos S.A. 
(PSSA), que pertencia ao Grupo Vale. Com 
estrutura duplicada, a mineradora passou 
a ter a maior planta de beneficiamento de 

Tambores do Conde
Realizado desde 2009 pela Pastoral do Menor de Vila do Conde de Barcarena (PA) em parceria com a 

Imerys, o projeto contribui com a formação da cidadania e valorização do desenvolvimento humano de 
crianças e adolescentes, por meio de atividades artísticas e educacionais

Por Ivelene Moura e Clara Segón*

caulim do mundo e 71% de participação na 
produção de caulim no Brasil.

Nas operações da Imerys Capim, o 
minério é extraído de duas minas em 
Ipixuna do Pará que fica às margens do 
Rio Capim.  O caulim é transportado por 
minerodutos até Barcarena, onde é bene-
ficiado e embarcado no porto privado. A 
maior parte do minério tem como destino 
o mercado internacional.

Das minas em Ipixuna do Pará, o caulim 
é transportado por dois minerodutos, que 
passam por Tomé-Açu, Acará, Mojú, Abae-
tetuba até chegar em Barcarena. No percur-
so, os dutos ainda atravessam os rios Acará 
Mirim, Acará e Mojú. O mineroduto que sai 
da mina RCC tem a extensão de 160 km e o 
que sai da mina PPSA tem 180 km.

A companhia preza pela qualidade e 
segurança dos seus processos, geridos 
por um Sistema de Gestão, baseado nas 

normas ISO 9001:2008 e 14001:2004 e 
OHSAS 18001:2007.

Acreditamos que uma estratégia de ne-
gócios baseada na alta qualidade só pode 
ser mantida com práticas de negócios fo-
cadas nos princípios do desenvolvimento 
sustentável e de longo prazo.

Gerenciar a expectativa das comunida-
des vizinhas a nossas operações indus-
triais e de mineração é um fator social 
fundamental para o cumprimento de 
nossos objetivos corporativos. Transpa-
rência, abertura e diálogo formam a base 
das relações construtivas que buscamos 
construir. Dentro deste quadro, desenvol-
vemos projetos para o fomento de:

* Desenvolvimento econômico local: a 
Imerys promove projetos de geração de 
renda e o desenvolvimento de fornecedo-
res locais, como forma de impulsionar a 
economia nas áreas em que atua;
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* Educação formal e formação profissio-
nal: entendemos que essas são as ferra-
mentas necessárias para o desempenho, 
progresso, independência e sucesso das 
comunidades;

* Qualidade vida: através de espaços de 
lazer, promoção de atividades lúdicas, des-
portivas, arte, cultura e o entretenimento 
saudável. Funcionários, voluntários das 
comunidades locais e outros parceiros têm 
investido uma quantidade significativa de 
tempo e esforço nesses projetos.

O projeto
A música é um fenômeno universal, que 

está presente na história de todos os po-
vos e civilizações, em todo o globo, desde 
a pré-história. E, desde os primórdios, a 
música faz parte do dia-a-dia das comu-
nidades, se manifestando de diferentes 
maneiras, em ritos, festas e celebrações 
das mais diversas. Na verdade, é pratica-
mente impossível encontrar uma pessoa 
que não goste de ouvir, cantar e dançar. 

Assim, é patente em todas as esferas de 
nossa sociedade que a música tem um 
papel primordial como forma de lazer e na 
socialização das pessoas, pois ela cria e 
reforça laços sociais e vínculos afetivos. 
Além disso, a música exerce um relevante 
papel na formação cultural das pessoas, 
por meio do repasse de ideias, informa-
ções e conceitos, servindo para o aprimo-
ramento do aprendizado.

Baseando-se nesse enorme conheci-
mento do papel que a música possui em 
nossa sociedade, diversas organizações 
têm incluído essa arte em seu cotidiano 
e a Imerys desde 2009, em parceria com 
a Pastoral do Menor de Vila do Conde fi-
nancia esta atividade com objetivo de me-
lhorar o aprendizado, aproximando mais 
ainda essa arte da vida dos alunos. Sa-
bendo que em nossa cidade a música, em 
suas diferentes formas de expressão, faz 
parte do cotidiano de crianças e adoles-
centes foi o que nos motivou a criar uma 
proposta de trabalho diferenciado através 
do “Projeto Tambores do Conde”.

Ressaltamos que esse projeto vem re-
forçar outros trabalhos e ações que já 
estão em andamento pela Imerys, e têm 
demonstrado que a arte da música con-
tribui para a criação de relacionamento 
sociocultural além do bom relacionamen-
to entre comunidade e a Imerys. Acredi-
tamos que com a inserção da música no 
dia-a-dia e no cotidiano de nossa comu-
nidade poderemos ocupar de forma pra-

zerosa o tempo ocioso de nossas crianças 
e adolescentes, contribuindo assim para 
sua formação integral.

A regionalidade paraense 
traduzida em música

O projeto Tambores do Conde é um 
projeto social realizado pela Pastoral do 
Menor de Vila do Conde, no município de 
Barcarena, no Pará. Trata-se de um proje-
to voltado para objetivo de contribuir com 
a formação da cidadania e valorização do 
desenvolvimento humano de crianças e 
adolescentes, por meio de atividades ar-
tísticas e educacionais.

O projeto foi criado com o intuito de 
atender crianças e adolescentes em situ-
ação de venerabilidade social e/ou eco-
nômica, procurando priorizar o desen-
volvimento pessoal e social da criança e 
na questão da educação. Seguindo esses 
fatores o projeto foi concebido para aten-
der crianças de sete a 18 (incompletos) de 
idade, residentes nas imediações de Vila 
do Conde, Barcarena.

Evolução histórica do projeto
A criação de um do Programa Criança 

e Arte na Pastoral do Menor de Vila do 
Conde, tem como objetivo de atenuar a 

carência cultural do município de Barca-
rena, bem como, minimizar os problemas 
causados pela exclusão social, principal-
mente entre as crianças e adolescentes 
vulneráveis socialmente.

O Projeto Tambores do Conde foi criado 
dentro das oficinas do Programa Criança 
e Arte, no ano de 2009 e pode ser dividido 
em duas fases: uma primeira de diagnos-
tico social/ pesquisa de campo no local 
onde se pretendia desenvolver o projeto; 
e uma segunda que se traduz na própria 
implementação e desenvolvimento do 
projeto.  Serrão define a importância do 
diagnóstico social. (1999, 44):

A importância do diagnóstico é que 
os dados colhidos auxiliem a conhecer 
melhor o problema e o contexto no qual 
o trabalho será realizado. De posse dos 
dados coletados segue-se ao atendimen-
to da situação de modo a decidir qual o 
ruma a ser tomado e que objetivos per-
seguir para resolver e/ou enfrentar as 
necessidades diagnosticadas. Certamente 
vários problemas serão apontados, mas 
para que o trabalho possa surtir resulta-
dos, é preciso priorizar, ou seja, escolher 
dentre as necessidades aquelas que estão 
mais ao alcance de nossa intervenção.

Terminada a fase do diagnostico social 
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e tendo em mãos todos os dados neces-
sários, partiu-se imediatamente, em razão 
da própria necessidade, para a segunda 
fase, ou seja, a implementação do “Tam-
bores do Conde”, que ocorreu em feve-
reiro de 2009. A escolha das crianças é 
feita através de um processo de seleção, 
onde são realizadas entrevistas com os 
pais ou responsáveis. O projeto atende 
crianças entre sete e 18 anos incompletos 
que encontram-se em situação de risco 
econômico e/ou social.

No primeiro ano de sua implementação 
em 2009, o projeto atendeu 20 crian-
ças. No ano seguinte o projeto foi cada 
vez mais se fortalecendo, vindo a ser por 
várias vezes objeto de reportagem na im-
prensa local por se tratar da construção 
e formação de um grupo de crianças em 
musicalização e percussão utilizando 
como componentes musicais artigos na-
turais e reutilizáveis.

No ano de 2010, já consolidado, o proje-
to Tambores do Conde passou por mudan-
ças, foram acrescentadas novas oficinas, 
com intuito de melhorar a qualidade no 
atendimento às crianças e fazer cumprir os 
objetivos do projeto, incluiu as atividades 
de expressão corporal que engloba as ofi-
cinas de canto coral, dança e teatro. 

O projeto funciona todos os sábados, 
no período vespertino, sendo que a co-
ordenação do projeto promove as segun-
das um encontro com os voluntários da 
Pastoral do Menor. O grupo Tambores do 
Conde passou a fazer apresentações pon-
tuais em eventos da Imerys como: Feira 
de Responsabilidade Social da Imerys e 
eventos na comunidade de Vila do Conde.

Em 2013, o grupo cultural, do projeto 
Tambores do Conde recebeu muitos con-
vites para apresentação na capital paraen-
se, bem como, na Imerys e em Barcarena. 

Feira Panamazônica do livro, Escola de 
música Maestro Carlos Gomes e lança-
mento do Show Raízes no centenário Tea-
tro da Paz, em Belém do Pará. Em 2014, o 
Projeto avança não só em amadurecimen-
to técnico em musicalização e teatro, mais 
dá um passo adiante, faz a apresentação 
de seu primeiro DVD, chamado “Raízes”. 

No repertório sempre músicas que 
resgatam o folclore regional (carimbó, 
merengue e siriá) e a música popular bra-
sileira. Tambores do Conde se traduz em 
um som e batuque único originários da 
cultura paraense e brasileira.

Objetivos e resultados
É indiscutível o crescimento individual 

e coletivo do Grupo Tambores do Conde, 
desde sua criação até os dias de hoje, a 
partir da maturidade de cada um de seus 
integrantes. Tantos os jovens participan-
tes, quanto seus responsáveis, pais e 
professores dão depoimentos emociona-
dos quanto ao fato de que o Tambores do 
Conde é o projeto responsável pelo bom 
desenvolvimento individual e coletivo.

É notório o quanto essa ferramenta é im-
portante para aproximar os jovens e que, 
por meio da música e do teatro é possível 
refletir, discutir e melhorar aspectos fun-
damentais como disciplina, comprometi-
mento, responsabilidade, cumplicidade. 
A qualificação artística alcançada ao lon-
go desses anos é também muito notada 
em todos os espaços em que os “Tambo-
res do Conde” se apresentam.

Além do sucesso por belíssimas apre-
sentações, a compreensão do senso cole-
tivo, onde cada um tem suas atribuições e 
funções, é um aspecto fundamental a ser 
destacado para que seja possível com-
preender a importância desse trabalho.  
O Grupo Tambores do Conde tem mos-

trado muita maturidade na condução do 
trabalho coletivo. Mesmo com algumas 
dificuldades naturais do grupo é possível 
notar o envolvimento e o dinamismo do 
grupo no decorrer das atividades desen-
volvidas, em especial das apresentações 
artísticas do grupo.

Considerações finais
Conclui-se a presente proposta de pro-

jeto social com a certeza de que, é indis-
cutível a importância de projetos sociais 
no combate à desigualdade social, um 
mal presente na maioria das comunida-
des carentes do nosso País. 

O artigo 4º do estatuto da Criança e do 
Adolescente traz, claramente, que é dever, 
também, da sociedade garantir a efetiva-
ção dos direitos da criança e do adoles-
cente, dentre eles, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
convivência familiar e comunitária. 

O projeto Tambores do Conde foi criado 
para atender crianças e adolescentes que 
vivem em situação de exclusão social, 
dando-lhes a oportunidade de um melhor 
desenvolvimento pessoal e social, tratan-
do-as com todo respeito e dignidade que 
merecem, através da arte-educação.

Convém destacar que os resultados 
alcançados pelo projeto Tambores do 
Conde, apresentados nesse artigo, deve-
-se, fundamentalmente, entre Imerys (fi-
nanciadora do projeto social), Pastoral do 
menor de Vila do Conde, das crianças e 
adolescentes e do apoio incondicional da 
comunidade local. 

Não há dúvida que quando se trabalha 
na melhoria da situação socioeducativa 
da criança e do adolescente, dando-lhe a 
oportunidade de um futuro melhor, esta-
mos melhorando não só a vida desses jo-
vens, como também, de toda a sociedade, 
além de contribuir para o cumprimento 
legal no que se refere à garantia dos direi-
tos e deveres da criança e do adolescente.
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Imerys desde 2009 financia esta 
atividade, em parceria com a Pastoral 
do Menor de Vila do Conde, no Pará
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Em 2014, a Fundação Vale impul-
sionou sua contribuição para o de-
senvolvimento territorial das áreas 

de influência da Vale, dando continuidade 
a iniciativas com base no conceito pio-
neiro de Parceria Social Público-Privada 
(PSPP), que busca a união de esforços 
do poder público, setor privado e da so-
ciedade civil.  De acordo com os dados 
do novo Relatório de Sustentabilidade da 
Vale, é possível destacar a concretização 
de novas parcerias e investimentos so-
ciais para o fortalecimento de políticas 
públicas em Canaã dos Carajás, no Su-
deste do Pará, entre outros territórios.

“A ação coletiva aumenta a capacidade 
dos governos locais para aproveitar suas 
próprias capacidades de acessar, geren-
ciar e captar recursos públicos, de modo 
que possam atender às necessidades 
mais essenciais de seus territórios. Um 
exemplo é o projeto-piloto de desenvol-
vimento urbano de Canaã dos Carajás”, 
explica Vania Somavilla, diretora executi-
va de Sustentabilidade da Vale.

Localizado na área de influência direta 
do Projeto Ferro Carajás S11D, o maior 
projeto de minério de ferro em constru-
ção no mundo, o município de Canaã dos 
Carajás vive um momento de crescimento 
urbano acelerado que gera, ao mesmo 
tempo, oportunidades de desenvolvimen-
to e desafios socioeconômicos significa-
tivos, entre eles educação, saúde e desen-
volvimento urbano.

Em 2014, em Canaã dos Carajás, foi 
acordada cooperação técnica com o Mi-
nistério da Cidades para atuação nas 
frentes de habitação, saneamento, regu-
larização fundiária e mobilidade urbana. 
Algumas das iniciativas dessa coopera-
ção foram cursos regionalizados sobre 
Política e Gestão dos Serviços de Sane-
amento Básico.  O material desenvolvido 
foi adaptado para ser aplicado como ensi-
no à distância e está disponível no Portal 
Capacidades, do Ministério das Cidades, 
ampliando sua aplicação para outros mu-
nicípios brasileiros.

Outro exemplo de articulação em Canaã 

Mineração é ponto de partida  
para desenvolvimento territorial 

Vale lança Relatório de Sustentabilidade 2014, que apresenta parcerias estratégicas  
ao desenvolvimento sustentável de municípios como Canaã dos Carajás (PA)

é o apoio para a revisão do Plano Dire-
tor do município e desenvolvimento de 
projeto-piloto de regularização fundiária, 
com o apoio da Universidade Federal do 
Pará (UFPA).   Com esse apoio, é favo-
recido o desenvolvimento da cidade com 
mais qualidade de vida para a população.

Para apoiar os serviços de saúde no 
município, foi fechado acordo entre a 
Fundação Vale e o Ministério da Saúde 
para capacitação dos profissionais da 
área e para instrumentalização de todas as 
Unidades Básicas de Saúde locais (UBS) 
com equipamentos necessários ao aten-
dimento adequado à comunidade.

Outros destaques são a participação no 
Pacto Pela Educação no Pará, que tem 
como objetivo aumentar em 
30% o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb) no Estado nos próximos 
cinco anos e a cooperação 
com a Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da 
República para a implantação 
de um modelo referencial de 
Conselho Tutelar.

“As diversas parcerias ar-
ticuladas para esse e outros 
territórios incentivam a me-
lhoria gradual de indicadores 
de desenvolvimento humano, 

estimulando o estabelecimento de pros-
peridade sustentável”, finaliza Vânia So-
mavilla.

Meio Ambiente
Entre as iniciativas apresentadas no rela-

tório, também merecem destaque as ações 
da Vale relacionadas ao meio ambiente. 
Um dos dados mais relevantes diz respeito 
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na área de influência direta 

do Projeto Ferro Carajás 
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Resíduos que geram receita 
A ArcelorMittal Brasil reaproveitou cerca de 3,1 milhões t de re-

síduos industriais durante 2014, dando novos usos às escórias, 
gases e outros coprodutos derivados do processo de produção do 
aço. A venda desses mais de 30 tipos de coprodutos gerou uma 
receita extra de R$180 milhões à empresa. Os principais destinos 
dos materiais foram as indústrias de cimento e química. 

Em 2015, a ArcelorMittal Brasil vai investir R$ 2,8 milhões em 
pesquisa e desenvolvimento de novas aplicações para os resídu-
os, evitando o descarte no meio ambiente, economizando no uso 
dos recursos naturais e ainda gerando riqueza. Ao todo, serão 17 
novas linhas de pesquisa, conduzidas em parceria com universida-
des federais, com o Núcleo de Pesquisas do grupo ArcelorMittal 
na Europa, com clientes, além de sinergia interna entre as usinas.

à reutilização de água em suas operações, que em 2014 foi de 76%. 
Isso significa que 1,13 bilhão m3 de água deixou de ser captado 
pela Vale em fontes naturais. Em 2014, a empresa destinou US$ 76 
milhões ao gerenciamento de recursos hídricos, investimento que 
representou cerca de 9% dos seus dispêndios ambientais.

“Temos buscado soluções inovadoras e aperfeiçoado os nossos 
processos nas operações tanto do Brasil, quanto daquelas insta-
ladas em outras partes do mundo como forma de contribuir de 
forma significativa para a conservação da água”, destaca Gleuza 
Jesué, gerente executiva de Meio Ambiente da Vale.

Para o gerenciamento dos recursos hídricos, é fundamental o 
aperfeiçoamento de programas e equipamentos de monitoramen-
to. De 2011 a 2014, foram desenvolvidos mais de 500 projetos 
para a instalação de equipamentos de monitoramento de vazão, 
sendo que 300 já foram adquiridos ou instalados. No Porto de 
Tubarão, em Vitória (ES), por exemplo, a instalação de medidores 
mais modernos e automatizados levou à redução de aproximada-
mente 30% da demanda total de água.

O relatório também destaca as áreas naturais protegidas, que 
em 2014 chegaram a 15,2 mil km2, entre iniciativas próprias e 
por meio de parcerias, que são quase 5,9 vezes maiores que o 
somatório das áreas operacionais da empresa, de 2,6 mil km2. 
Em relação a 2013, as áreas naturais protegidas aumentaram 
em 2,8 mil km2, principalmente devido à inclusão da área da 
Rede de Proteção e Conservação da Serra do Amolar, no Pan-
tanal, que a empresa protege em parceria.
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Anglo American investe R$ 30 milhões  
em preservação ambiental no Minas-Rio

Os recursos destinam-se a projetos nos dois Estados

Com o objetivo de contribuir para a 
manutenção e implantação de Uni-
dades de Conservação (UCs) em 

Minas Gerais e no Rio de Janeiro, a Unida-
de de Negócio Minério de Ferro Brasil da 
Anglo American irá investir R$ 30 milhões 
em iniciativas de preservação ambiental. A 
previsão é de que só no primeiro semestre 
deste ano sejam destinados cerca de R$ 15 
milhões a atividades dessa natureza nas re-
giões de influência direta e indireta do Sis-
tema Minas-Rio.

Do montante de R$ 30 milhões, R$ 5 mi-
lhões já foram destinados ao Parque Esta-
dual Serra do Brigadeiro, na região do mi-
neroduto do Sistema Minas-Rio em Minas 
Gerais e outro de R$ 1 milhão no Parque 
Estadual Pico do Itambé, próximo ao muni-

cípio mineiro do Serro. Esses valores estão 
sendo utilizados para regularização fundiária 
e aquisição de bens e serviços necessários à 

implantação, gestão, monitoramento e pro-
teção das Unidades de Conservação (UC´s). 

No mês de fevereiro, a empresa destinou 

Investimentos fazem parte do licenciamento ambiental junto ao 
Ibama e irão contribuir para a preservação ambiental de áreas 

próximas a localidades onde a mineradora atua
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Com o objetivo de melhorar conti-
nuamente a sua eficiência produ-
tiva, que envolve o uso consciente 

dos recursos naturais e a preservação do 
meio ambiente, a CBMM, líder mundial 
na fabricação de nióbio, irá investir R$ 
1 bilhão para o aperfeiçoamento da sua 
unidade em Araxá (MG). Os aportes da 
empresa, que completa 60 anos este ano, 
serão destinados para a para a constru-
ção de um novo lago de rejeitos, um pátio 
de homogeneização de minério (comis-
sionado em 2014) e uma nova usina de 
concentração. Com o projeto em curso, 
a capacidade anual instalada da empresa 
vai aumentar de 90 mil t de ferro-nióbio 
para 150 mil t.

Os investimentos vão ao encontro da es-
tratégia da empresa, que desde a sua cria-
ção, em 1955, busca um desenvolvimento 
sustentável. Nesse sentido, a companhia, 
que foi a primeira do setor de mineração 
a adquirir a certificação 14001 (em 1997), 
anunciou o objetivo de reutilizar 98% da 
água do seu processo (atualmente a água 
de reuso representa 95% do total). 

A mineradora faz anualmente a coleta de 
mais de 4.000 amostras de água e realiza 
cerca de 27.000 análises para monitorar a 
qualidade do insumo em pontos estratégi-
cos da planta. No laboratório da empresa 
são realizados 25 diferentes ensaios am-
bientais, com certificação ISSO/IEC 17025. 

A preocupação ambiental e o uso cons-
ciente dos recursos naturais contempla 
à extração e beneficiamento do nióbio. 
Apesar de deter as maiores reservas com-

DNA sustentável 
Com investimentos em novas tecnologias e em programas de gestão ambiental,  

CBMM mantém liderança no mercado de nióbio, com cuidado à comunidade ao meio ambiente

provadas de pirocloro 
(mineral do nióbio), 
a companhia atua na 
fabricação apenas de 
produtos acabados, 
como ligas de ferro-
-nióbio, óxidos de 
nióbio, nióbio me-
tálico, aproveitando 
totalmente o minério 
extraído.  

Em 2014, a empre-
sa reciclou cerca de 
50.000 t de resíduos, 
com o reaproveita-
mento em sua planta 
ou destinando-os a 
empresas terceiras. 
Para isso, a minera-
dora mantém um pátio 
de triagem de 6.000 m2 para organizar os 
materiais em categorias diversas e buscar 
fontes renováveis e reaproveitáveis. Além 
disso, mantém células de disposição de 
resíduos classe I e classe II, de última ge-
ração, para o manejo de tipos específicos 
de resíduos.

Para a captura e tratamento de partícu-
las das emissões de fontes fixas a em-
presa utiliza filtro de manga.  Além de 
impedir a liberação de partículas para a 
atmosfera, os equipamentos permitem a 
recuperação e eventual reaproveitamento 
do material coletado no processo de pro-
dução. Em 1980, a empresa instalou uma 
correia transportadora de 3,2 km para a 
movimentação de material entre a mina 

e a unidade de concentração. O sistema 
eliminou o transporte por caminhões e as 
respectivas emissões e consumo de com-
bustível, mesmo sendo, naquele momen-
to, uma frota pequena.

Em 1991, as ações sustentáveis da em-
presa foram impulsionadas pela criação 
do Programa de Educação Ambiental, 
com o objetivo de desenvolver, com es-
colas de Araxá, ações de educação e pre-
servação do Cerrado brasileiro (vegeta-
ção da região). Por meio do programa são 
oferecidas inúmeras atividades, como vi-
sitas guiadas às instalações da empresa, 
workshops, conferências e distribuição 
de material educativo para colaboradores 
e membros da comunidade. 

um total de R$ 230 mil às Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs) de Água Santa de Minas e 
Nova Era, localizadas nos municípios minei-
ros de Tombos e Nova Era, respectivamente. 
O aporte será destinado à elaboração de pla-
nos de manejo paras as respectivas áreas, 
que contemplarão os limites das áreas de 
proteção ambiental, as normas de uso, de 
que forma os recursos naturais serão apli-
cados e quais estruturas serão necessárias 
para a administração das unidades.

“Esses investimentos fazem parte do li-
cenciamento ambiental junto ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama) e irão 
contribuir para a preservação ambiental de 
áreas próximas a localidades de atuação da 
empresa. Além disso, todo o trabalho será 
realizado de acordo com as especificidades 
ambientais de cada região contribuindo para 
o desenvolvimento socioeconômico dessas 
localidades”, afirma o gerente geral de De-

senvolvimento Sustentável da Unidade de 
Negócio Minério de Ferro Brasil da Anglo 
American, José Centeno. 

Em 2013, a companhia doou mais de R$ 
13 milhões às UCs do Parque Estadual da 
Serra do Intendente, Parque Estadual do 
Pico do Itambé, Monumento Natural Mu-
nicipal Serra da Ferrugem e Parque Natural 
Municipal Salão de Pedras, todas localiza-
das na região da mina do Sistema Minas-
-Rio, em Conceição do Mato Dentro.
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TD-40E Extra tem motor Cummins Tier 3, 515 
HP, velocidade máxima de 12 km/h 

Linha da polonesa Dressta inclui tratores de esteira com 
diferentes capacidades e ampla gama de aplicações

Por enquanto a marca Dressta ain-
da não é conhecida aqui no Bra-
sil, embora esteja instalada desde 

1948 em Stalowa Wola, Polônia, e atual-
mente opere em 60 países dos seis con-
tinentes. Mas o tradicional fabricante de 
tratores de esteiras, que também produz 
pás carregadeiras, retroescavadeiras, as-
sentadores de tubos e movimentadores 
de correia transportadora, tem planos 
para se estabelecer fortemente no mer-
cado brasileiro. 

A empresa, que já pertenceu inclusive 
a Komatsu no passado, foi adquirida em 
2012 pela chinesa LiuGong e dois anos 
depois rebatizada para LiuGong Dressta 
Machinery. Agora, está procurando um 
local para se instalar no Brasil, aprovei-
tando também o fato de a LiuGong ter 
recém-inaugurado sua fábrica aqui, em 
Mogi Guaçu (SP), e planeja sua rede de 
distribuição. Os primeiros passos para a 
entrada no mercado brasileiro já estão 
sendo dados, como a instalação de um 
escritório em Belo Horizonte (MG), mas 
os produtos devem desembarcar por 
aqui apenas no início de 2016. 

A Dressta está chegando
A tradicional marca europeia de tratores de esteira, adquirida em 2012 pela chinesa LiuGong,  

prepara sua entrada no mercado brasileiro

Por Lílian Moreira

O escritório no Brasil faz parte de um 
plano para a marca se aproximar dos 
distribuidores e clientes e contempla 
sete unidades para comercialização e 
suporte pós vendas na América Lati-
na (Belo Horizonte), Europa (Almere, 
na Holanda), Rússia (Moscou), Oriente 
Médio (Dubai), África do Sul (Johannes-
burg), América do Norte (Texas, Estados 
Unidos) e Singapura (Ásia). Os planos 
da marca e as diversas aplicações de sua 
linha de produtos foram apresentados 
em um evento para jornalistas de diver-
sos países, realizado em Stalowa Wola 
no final de março.

Rede de distribuição  
é prioridade

 “O Brasil é um mercado muito especial, 
com economia dinâmica e proximidade de 
outros importantes países da 
América Latina. Estamos desen-
volvendo nossa infraestrutura 
para o mercado brasileiro, mas 
não estamos prontos ainda”, 
explica Howard C. Dale, vice-
-presidente de Vendas Globais. 

Dale explica que a BHM Equipamentos, 
concessionária da LiuGong, está sendo 
considerada nessa busca por parceiros 
de distribuição, mas que tudo dependerá 
das conexões que possui com o merca-
do de mineração e também a localização 
que venha a escolher. “Estamos muito 
felizes com a rede de distribuição da Liu-
Gong no Brasil. Suas equipes são excep-
cionalmente boas”, ressalta o executivo.

“No mundo, os dealers da LiuGong de 
maneira geral estão muito focados em 
construção. Mas para a marca Dressta 
precisa ser forte em mineração. Em al-
guns casos, quando o dealer se mostra 
forte apenas em construção precisamos 
procurar outro parceiro”, pondera Dale. 
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Monika Gorczyca, Territory Sales Manager Latin 
America da empresa, responsável pelo mercado 
brasileiro, já se comunica em português

TD-9R é o mais recente 
modelo da marcaFo
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Wu Yindeng, presidente da LiuGong Dressta 
Machinery, durante o evento que apresentou 
a linha de tratores de esteira da marca

Howard C. Dale, vice-presidente 
de Vendas Globais da empresa

Ele explica que as marcas Dressta e 
LiuGong compartilham serviços de en-
genharia e design industrial, por exem-
plo, onde possuem boa sinergia, porém 
outras áreas, como marketing, vendas e 
distribuição são separadas.

Aliás, aparentemente, essa integra-
ção Polônia-China tem funcionado sem 
grandes traumas, ao contrário do que 
ocorreu com outras marcas no mercado. 

Novo trator de esteira hidrostático compacto
A Dressta apresentou no evento em Stalowa Wola, na Polônia, 

o novo trator de esteira hidrostático TD9, o primeiro de três lan-
çamentos de classe mundial que vão variar de 74 a 101 HP de 
potência líquida, com motorização Tier IV. 

Os componentes principais são fornecidos por empresas tradi-
cionais como Cummins e Rexroth, mas o projeto estrutural e o 
DNA são resultado de décadas de experiência da Dressta na pro-
dução de tratores de esteiras. 

O TD9 passou por ensaios de desempenho e foi apresentado a 
diversos clientes e operadores para ser aperfeiçoado e será lança-
do oficialmente no terceiro trimestre de 2015. As sugestões rece-
bidas ajudaram o fabricante, por exemplo, a melhorar a ergonomia 
e comandos de controle do equipamento, desempenhando papel 
fundamental para aprimorar o design.

Quem é a Dressta 
3 A Dressta possui atualmente cinco 

linhas de produtos: tratores de esteira, 
assentadores de tubos, pás carregadei-
ras, movimentadores de correia trans-
portadora e retroescavadeiras.

3 Sua rede de distribuição conta com 
mais de 74 revendedores em 60 países 
de seis continentes e continua em ex-
pansão

3 Centros regionais da marca loca-
lizam-se na África, Brasil, Emirados 
Árabes Unidos, Países Baixos, Polônia, 
Singapura, Rússia e Estados Unidos

3 Possui certificação ISO 9001: 2008
Fonte: Dressta

“Quando vendemos tratores de esteiras 
internacionalmente não competimos 
com a LiuGong, que  é muito forte em 
carregadeiras de rodas, motonivelado-
ras e escavadeiras. Mas trator de esteira 
é Dressta”, conta. E embora a Dressta 
também possua carregadeiras de rodas, 
elas não devem desembarcar por aqui. 
“Ela não vai agregar valor ao mercado, 
porque existe forte presença dos com-
petidores e o trabalho que a LiuGong 
está desenvolvendo no Brasil é muito 
bom”, diz.

Mineração lidera as vendas
De acordo com Dale, atualmente cerca 

de 35% das vendas globais da Dress-
ta são para o mercado de mineração, o 
mais importante para a marca, e os 65% 
restantes estão distribuídos por outros 
segmentos. “É muito importante para 
nós termos um dealer para quando en-
trarmos no mercado darmos suporte aos 
produtos de forma adequada”, ressalta 

Dale, explicando ainda que a LiuGong, 
ao contrário de algumas outras marcas 
chinesas, além de ter feito fortes par-
cerias com empresas como Cummins 
e ZF, entendeu a necessidade de prover 
suporte técnico pós venda. Por isso, o 
foco não é apenas investir escritórios 
e fábricas, mas ter uma rede de distri-
buição adequada também para peças de 
reposição. 

Para o mercado de mineração os princi-
pais produtos são o TD-25M, com motor 
CumminsQSX15 de 330 HP, e o TD-40E, 
equipado com o Cummins QSK19 com 
515 HP. E Dale acredita que eles deverão 
ter preços competitivos para brigar com 
marcas tradicionais já comercializadas 
no mercado brasileiro. A princípio, ele 
estima que existam oportunidades para 
a marca com equipamentos médios, na 
faixa dos 100 HP, como o TD-9R e o TD-
-10R, mais versáteis e com aplicações 
em obras rodoviárias e aterros sanitá-
rios, por exemplo.

Equipamento exclusivo da Dressta para a 
movimentação de correias transportadoras Fo

to
: D

re
ss

ta

Eq
ui

pa
m

en
to

s

56 | Maio 2015



Maio 2015 | 57www.revistaminerios.com.br

Fo
to

: V
im

ax

Vimax inaugura fábrica  
em Piedade (SP)

Localizada no município de Piedade, no Estado de São Paulo, a 
nova fábrica da Vimax conta com uma área de 35.000 m². Com o 
objetivo de atender às demandas do setor até 2020, foram feitos 
investimentos na fábrica que incluem maquinários e equipamen-
tos de alta tecnologia, utilização de matérias-primas certificadas 
e mão de obra qualificada em todos os processos da empresa. Os 
investimentos também englobam a nova área de software de ges-
tão, certificação e treinamento de mão de obra especializada, com 
o objetivo de melhoria contínua dos processos de fabricação. 

A fábrica pode atender projetos complexos, oferecendo solu-
ções em classificação e peneiramento em aço, borracha e poliu-
retano, para minérios e agregados.

Tecnologia de beneficiamento 
a seco é premiada

A tecnologia de beneficiamento de minério de ferro a seco da 
New Steel foi a vencedora do Platts Global Metals Awards 2015, 
na categoria inovação, entregue no final de maio em Londres. 
Denominada Fines Dry Magnetic Separation (FDMS), a solução 
atua por meio de separação magnética a seco, utiliza gás natural 
ou biomassa e não gera rejeitos. O concentrado resultante do 
processo possui teor de ferro de 66%, percentual acima do mí-
nimo de 58% exigido para validar o produto como commodity. 

A técnica é uma alternativa aos processos de flotação, utilizados 
comumente pelo setor mineral e que demandam grande quanti-
dade de água - enquanto a flotação consome cerca de 1 mil litros 
de água para a produção de 1 t de minério de ferro, o FDMS não 
faz uso do insumo. De custo competitivo, o processo da New 
Steel é capaz de aproveitar partículas finas (milimétricas) e ultra-
finas (de até 10 μm = 0,01mm), o que gera uma alta recuperação 
metalúrgica (85%).  

 “Bom para o meio ambiente e também para o setor, pois essa 
nova técnica é capaz de transformar rejeitos de exploração mi-
neral – com baixo teor de ferro e sem valor comercial – em um 
produto economicamente viável, com altos índices de ferro e 
baixos contaminantes”, ressalta Gustavo Emina, presidente da 
New Steel. 

Em 2010, a primeira planta de beneficiamento a seco com capa-
cidade para 300 mil t entrou em operação em Minas Gerais. Em 
2013, a empresa firmou contratos com outras duas mineradoras, 
para instalação de plantas industriais para o beneficiamento de 
minério de ferro a seco. As duas unidades foram contratadas para 
a produção de 1.500.000 t de concentrado por ano e estão em 
fase final de licenciamento ambiental.

A empresa, pertencente ao grupo brasileiro Lorentzen, foi criada 
em 2007 com foco na exploração mineral, mas logo em segui-
da passou a atuar no desenvolvimento de soluções sustentáveis 
para a mineração e o tratamento de resíduos. A tecnologia foi 
patenteada em 28 países e se enquadrou como patente verde 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Superávit de US$ 4,2 bilhões 
no 1º trimestre de 2015

A balança comercial do setor mineral apresentou saldo positivo de 
US$ 4,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano. As exportações do 
setor mineral somaram US$ 10,7 bilhões, com participação de 25% 
do total das exportações brasileiras. A mineração foi responsável por 
US$ 4,9 bilhões desse total, valor 18% menor do que o registrado 
no mesmo período de 2014, causado pela queda dos preços dos 
principais minérios de pauta, principalmente do minério de ferro, 
cujas exportações representaram 9% do total das exportações brasi-
leiras, 36% das do setor mineral e 78% da mineração (extrativa). No 
período, o preço médio dessa commodity declinou cerca de 50%, 
atribuindo-se este declínio à redução da demanda da China, princi-
pal comprador brasileiro e mundial. No primeiro trimestre de 2015, 
as importações da mineração (extrativa) totalizaram US$ 1,7 bilhão, 
avançando 6,2%, em relação ao mesmo período do ano anterior, atri-
buído ao aumento dos preços dos principais minérios importados: 
potássio, fosfato e enxofre bem como ao aumento, em volume, das 
importações de carvão metalúrgico. 

No primeiro trimestre de 2015, a arrecadação da Compensa-
ção Financeira pela Exploração Mineral (CFEM), os royalties 
da mineração, totalizaram R$ 358 milhões, registrando queda de 
27% em relação ao mesmo trimestre de 2014, quando somaram 
R$ 487 milhões. No período, foram concedidas 162 portarias de 
Lavra e 2.360 alvarás de pesquisa.

 

New Steel firmou contratos com outras  
mineradoras, para instalação de plantas 
industriais para o beneficiamento de 
minério de ferro a seco
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Brasil pode ser destaque  
na produção de diamantes

Na abertura do XV Congresso Internacional da Confederação 
Mundial de Joalheria (CIBJO), no dia 4 de maio, o secretário de 
Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de 
Minas e Energia, Carlos Nogueira, explicou que a descoberta do 
primeiro jazimento de diamante primário, encontrado na Bahia, 
pode trazer uma produção expressiva de diamantes, colocando 
o Brasil em posição de destaque. “Com a entrada em operação 
desse projeto o País poderá vir a ser um expressivo player glo-
bal em diamante”, afirmou Nogueira.

Nogueira citou, como exemplo da relevância do Brasil no mer-
cado mundial, a produção de topázio imperial e de turmalina Pa-
raíba, gemas cobiçadas no âmbito do comércio internacional. Ao 
falar sobre a produção de joias no Brasil, o secretário informou 
que o ouro tem sido uma das substâncias mais pesquisadas no 
País, com exportações na ordem de US$ 2,4 bilhões em 2014. 
“O ouro e o diamante são imprescindíveis à indústria de joias”, 
afirmou Nogueira, ao explicar que a maior parcela da produção 
de gemas e uma parcela significativa da produção de diamante e 
ouro no Brasil são realizadas em garimpos ou por pequenas em-
presas e cooperativas de mineração que se distribuem em vários 
Estados brasileiros.

 Com relação às políticas para o setor, o secretário disse que 
para atender e fortalecer essas cadeias, o MME tem trabalhado 
ativamente na formulação de políticas voltadas a formalização 
e à consolidação de arranjos produtivos locais de base mineral 
(APLs). “Para viabilizar essa ação, o MME vem apoiando, desde 
2004, em parceria com o Ministério da Ciência Tecnologia e Ino-
vação e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior a organização de 66 APLs de Base Mineral”, comentou 
o secretário.

Nogueira falou ainda sobre a Implantação do Plano de Norma-
lização e Programas de Avaliação da Conformidade, que abrange 

Nordeste é 2º maior produtor 
de rochas do País

O Nordeste é o segundo maior produtor de rochas do País para 
fins de revestimento, usados na construção civil, com mercado 
crescente, avalia o secretário de Geologia, Mineração e Transfor-
mação Mineral do Ministério de Minas e Energia (MME), Carlos 
Nogueira, que participou da Fortaleza Brazil Stone Fair, que ocorreu 
de 5 a 8 de maio, no Ceará.

“Nesse contexto, o Ceará tem se firmado como importante produ-
tor”, disse o secretário, ao explicar que a expansão desse mercado 
no Estado tem uma posição estratégica em relação aos mercados 
consumidores e também devido aos projetos de infraestrutura de transporte e escoamento que estão sendo realizados na região.

Segundo Nogueira, o Brasil ocupa atualmente posição de destaque no mercado internacional de rochas ornamentais. “Somos o 3º 
maior exportador de blocos de rochas ornamentais e o 5º em produtos acabados”, destaca secretário. “O Brasil possui uma das maiores 
diversidades de rochas ornamentais e umas das maiores reservas e está entre os principais produtores mundiais desse recurso”.

Para fomentar ainda mais a expansão do segmento de rochas ornamentais na região Nordeste, Nogueira afirma que é preciso apri-
morar a articulação entre diversos agentes envolvidos, com a finalidade de promover o fortalecimento regional do setor e a con-
solidação de uma posição de destaque no mercado. “Governo, setor e sociedade devem buscar conjuntamente propostas e solu-
ções para o desenvolvimento sustentável da indústria de rochas ornamentais, em seus diversos segmentos”, afirmou o secretário.  
 

14 APLs de Gemas e Joias. Outra ação para o desenvolvimento 
desses APLs foi o Acordo de Cooperação Técnica com o Instituto 
Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, que possibilitou a rea-
lização do Prêmio Melhores Práticas em APLs de Base Mineral, 
bem como realização de Planejamento estratégico e Workshops 
de Integração de APLs de Gemas e Joias.

O Brasil possui uma variedade enorme em gemas coradas, com 
mais de cem diferentes pedras identificadas, algumas delas raras 
ou únicas. Também é o 11º produtor mundial de ouro primário, 
com 80,7 mil t. Entretanto, apesar de enorme potencial, o País 
possui uma produção ainda pequena de diamante. O comércio 
mundial de diamantes em 2014 alcançou cerca de US$ 54 bi-
lhões, mas o Brasil exportou apenas US$ 6,7 milhões.

Já o segmento de gemas, joias e metais preciosos apresenta 
uma balança comercial positiva, com saldo favorável previsto 
superior a US$ 2 bilhões para 2015, com possibilidade de ex-
pansão. O Brasil é o 16º produtor mundial e 13º consumidor de 
joias de ouro, além de ser o 2º maior produtor de joias foleadas, 
tendo ultrapassado a Coreia em 2013.

País tem relevância no cenário mundial de diamantes, com 
a produção de topázio imperial e de turmalina Paraíba
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na produção de 
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de construção civil
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