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Agenda de ações para
retomada econômica

Editorial

Nota da Redação — Este editorial está sendo publicado ao mesmo tempo na revista O Empreiteiro
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P

assando por cima do pugilato político, onde a única preocupação parecem ser as próximas eleições, a revista Minérios & Minerales propõe algumas medidas objetivas em prol da retomada
da economia a curto prazo, focadas na reativação do mercado de obras públicas — que traria
ampla repercussão na cadeia de produção dos minerais metálicos e não metálicos.
Dinheiro não aceita desaforo. Este dito popular vale até para Governo. Quem não cria riqueza primeiro,
não tem o que distribuir como benefício social — a não ser endividando-se, mas a conta sempre chega.
Foi exatamente isso que o Governo Federal fez nos 12 anos recentes, capitalizando inclusive um
superciclo de commodities que colocou os preços de minerais, metais e produtos agrícolas na estratosfera, numa combinação com a demanda reprimida na China, liberada pela expansão econômica, além da especulação financeira global e oferta insuficiente. Há de registrar ainda que a economia
brasileira estava estabilizada e a inflação debelada em decorrência do Plano Real.
Hoje existem duas correntes de economistas que discutem as causas dessa “súbita” reviravolta.
Por que o Brasil perdeu a janela de oportunidade em turbinar um crescimento sustentável e estagnou? Os economistas chapa branca apontam que a política governamental de distribuição de renda
via bolsa família e outras reduziu a desigualdade na população brasileira, a ponto de inspirar programas similares em outros países em desenvolvimento. Uma nova classe média se formou, com poder
aquisitivo para bens de consumo de linha branca e até automóvel (em 60 prestações mensais).
Porém, esta filosofia distributivista deixou de lado algo crucial — criação de novos empregados
em ritmo sustentável para promover a geração de renda, em larga escala, aponta a segunda corrente
de economistas. Essa prioridade foi deixada por conta da iniciativa privada, que não teve apoio de
programas estruturados ou incentivos por parte do governo federal, inclusive na formação de mão
de obra qualificada.
Faltaram investimentos substanciais para reduzir os gargalos da infraestrutura obsoleta, o que
aceleraria a expansão econômica das fronteiras econômicas regionais. Não houve aquisição de
tecnologias de gestão, nem o recrutamento de quadros técnicos, para melhorar o gerenciamento de
obras e projetos na esfera federal.
Muitos programas foram lançados, mas poucos avançaram em termos reais; houve aparelhamento
intenso dos escalões que deveriam ser técnicos nos órgãos gestores, eis uma receita infalível para
uma estagnação econômica com inflação.
E quais são as medidas práticas para criar um cenário favorável a uma retomada econômica imediata? Fixar um teto para as despesas de custeio que não param de crescer (gastos constituem uma
arma poderosa já com vistas as próximas eleições). “Estadualizar” programas de obras que a União
não consegue concluir ou iniciar, com a alocação proporcional de recursos extras aos Estados —
caso contrário, nenhum governador vai topar.
Como um elevado número de obras estão atrasadas, é preciso eleger as que sejam realmente prioritárias — ouvindo-se as federações das indústrias nos Estados — para as quais seriam direcionados os limitados recursos federais, e contratadas empresas privadas de engenharia para gerenciar
os trabalhos. Este rearranjo vale inclusive para as estatais como Valec, Petrobras, etc.
Quanto ao novo programa de concessões federais, é preciso dar liberdade aos investidores privados formularem suas propostas. Não há vantagens em levantar obstáculos quando nem os estudos
de viabilidade estão realizados. Colocadas as propostas na licitação, o poder concedente ainda vai
poder escolher as melhores e até negociar algumas condições.
Outra proposta para destravar algumas obras importantes: o governo pode criar uma força tarefa
com participação de empresas de consultoria e gerenciadoras de projetos, para analisar as concessões rodoviárias em curso que tenham obras de vulto (ou até não previstas nos contratos) a realizar.
Validar ou ajustar essas obras e respectivos orçamento e cronograma – e autorizar a execução. A
duplicação de pista na Serra das Araras na Dutra é um exemplo. Obras adicionais nas principais
rodovias federais concessionadas ao grupo Arteris é outro caso. Acelerar as obras nos aeroportos
já concessionados também é uma possibilidade.
Uma frente importante são as 100 maiores cidades brasileiras. O que as prefeituras estão realizando pode alavancar a economia regional. Torna-se urgente acelerar a liberação dos recursos federais
prometidos. Até Rio de Janeiro, sede da Olimpíada 2016, e São Paulo, sentem os efeitos da retenção
dos recursos federais prometidos.
Outra necessidade é uma resolução a nível do governo de “encurtar” os prazos intermináveis dos
licenciamentos ambientais de projetos estratégicos, como a hidrelétrica no Tapajós, ou complexos
industriais de porte incluindo a mineração. Esse é um momento estratégico de colocar a retomada econômica do País acima de interesses “de outra ordem”, por mais importantes que sejam. 200 milhões
de brasileiros reivindicam serem considerados nas decisões políticas. O que estamos esperando?

Obras concessionadas
à iniciativa privada podem
reativar a demanda por
minerais não metálicos
e metálicos.
De cima para baixo, Aeroporto de Fortaleza (CE),
obra da BR-163 no Mato Grosso e rodovia na Bahia,
próximo à cidade de Vitória da Conquista

A ONU e os objetivos
do desenvolvimento
sustentável
A mineração brasileira tem que estar atenta e ser pró-ativa

Coluna do Mendo

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

C

omo destaca a Secretária Executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o
Caribe (Cepal), Alicia Barcena, “a Terceira Conferência Internacional sobre Financiamento
para o Desenvolvimento, que será realizada de 13 a 16 de julho em Adis-Abeba, oferece
uma oportunidade única para superar os desafios que enfrentam os países de renda média, procurar
um financiamento eficaz em todos os níveis de renda e cumprir com as metas transformadoras da
Agenda pós-2015 e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que serão apresentados em setembro no marco da Assembleia-Geral da ONU”.
No caso da América Latina e Caribe, Alicia alerta que “os governos da América Latina e do Caribe
têm realizado esforços significativos para aumentar a receita fiscal, que, contudo, têm sido restringidos pela evasão e sonegação de impostos. Segundo estimativas oficiais, as taxas de evasão no
Imposto sobre Valor Agregado (IVA) na América Latina variam de 17,8% a 37% da arrecadação
total, valores muito mais altos do que os dos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), cujas taxas de evasão oscilam entre 3% e 22%. As taxas de evasão dos
impostos sobre a renda das pessoas físicas e das empresas são ainda mais elevadas, ultrapassando,
em alguns casos, 40% da receita total”.
Neste cenário, naturalmente cresce em importância a mobilização de recursos privados destinados
e comprometidos com o Desenvolvimento Sustentável, ou seja, em outras palavras, como enfatiza
Alicia Barcena, “A mobilização de recursos internos deve ser complementada com fluxos privados. Um
desafio-chave consiste em encontrar a forma de canalizar esses recursos para os Objetivos de Desenvolvimento, considerando que o capital privado é motivado principalmente pelo ganho econômico”.
No que respeita, especificamente, ao Brasil, conforme grande parte dos analistas e dos atores
mais relevantes na questão do Licenciamento Ambiental no nosso País, temos que, urgentemente,
simplificar o verdadeiro cipoal resultante da extraordinária quantidade de Normas a serem cumpridas para que os empreendedores venham a obter as respectivas licenças ambientais - “as licenças
ambientais (no Brasil) são reguladas, direta ou indiretamente, por cerca de 30 mil diferentes instrumentos legais produzidos pelos governos federal e estaduais”, segundo Lu Alko Otta -, de modo a
que novos empreendimentos - especialmente aqueles voltados à infraestrutura, nosso maior e mais
dramático gargalo -, venham a ser concretizados e contribuam, urgentemente, à reversão do nosso
atual dramático quadro econômico.
A Mineração, nacional e internacionalmente, tem sido uma das atividades humanas mais cobradas no
que respeita à qualidade ambiental dos seus projetos e empreendimentos: lembrando que Qualidade Ambiental (QA) pode, simplificadamente, ser ilustrada pela equação QA=E+RF+T+CMD+PI+SJ+RS+CFI”
(onde E=Engenharia; RF=Recursos Financeiros; T=Tecnologia; CMD=Conhecimento Multidisciplinar; PI=Partes Interessadas, SJ=Segurança Jurídica; RS=Responsabilidade Social e CFI=Clima Favorável a Investimentos) e que a Indústria de Produção Mineral, em razão da rigidez locacional das
jazidas minerais, desempenha um papel natural e decisivo na concretização do Desenvolvimento
Sustentável nas regiões onde se insere, a Mineração brasileira tem que estar atenta e agir proativamente no que respeita à Agenda pós-2015 e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.
*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto.
Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda. Fundador e Presidente do Ceamin - Centro de Estudos Avançados em
Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas e Presidente do Conselho
Empresarial de Mineração e Siderurgia da Entidade. Coordenador, como Diretor do BDMG, em 1976, da fundação
do Instituto Brasileiro de Mineração - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro
de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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Planta de fosfato ajusta
detalhes para start-up
B&A Mineração investiu cerca de R$ 100 milhões em fábrica com produção a baixo custo

C

Investimentos

om objetivo de diminuir as importações de fertilizantes do
País e atender o setor agrícola
das regiões Norte e Centro-Oeste, a B&A
Mineração planeja colocar em operação,
ainda este ano, a sua unidade de fosfato
em Bonito, no Pará. O empreendimento,
que recebeu aportes em torno de R$ 100
milhões, tem capacidade produtiva de
150 mil t por ano.
De acordo com informações da companhia, a rota de produção do fosfato
(principal insumo para a fabricação de
fertilizantes) é de baixo custo e tem um
processo mais simples em função das
características do minério encontrado
na região, como a facilidade em eliminar
água após receber tratamento num alto-forno. A empresa, controlada pelos sócios da BTG Pactual e Roger Agnelli, tem
como CEO Eduardo Ledsham, e diretor
Roberto Busato Belger, que foi da MbAC
Fertilizantes.

Setor mineral
exportou US$ 20
bilhões no 1º semestre

A indústria de mineração obteve um
superávit comercial de US$ 7,5 bilhões
nos primeiros seis meses de 2015, com
exportações de US$ 20 bilhões e importações de US$ 12,5 bilhões. Os números
foram apresentados pela Secretaria de
Geologia, Mineração e Transformação
Mineral (SGM) do Ministério de Minas
e Energia, e abrangem a mineração (indústria extrativa, sem petróleo e gás) e a
indústria da transformação mineral (metálicos, não metálicos e compostos químicos). No mesmo período de 2014, o setor
mineral exportou U$ 26 bilhões, 23% a
mais do que no primeiro semestre deste
ano, resultando em saldo positivo de US$
12,4 bilhões.
A participação das exportações do setor

mineral no total das exportações brasileiras foi de 21% nos primeiros seis meses de 2015 (somente as exportações de
minério de ferro foram responsáveis por
7,6% do total das exportações brasileiras
nesse período).
As exportações da mineração no primeiro
semestre de 2015 totalizaram US$ 9,4 bilhões, queda de 41% em relação ao mesmo período de 2014, atribuída à redução
do preço médio do minério de ferro. 77%
das exportações da mineração e 36% do
setor mineral foram relativas ao minério de
ferro no primeiro semestre de 2015.
As importações da mineração totalizaram US$ 3,5 bilhões, redução de 3% em
relação ao mesmo período do ano anterior
provocada, principalmente, pela queda
das importações de potássio, 21% em
volume e 12,3% em valor.
No primeiro semestre de 2015, a arrecadação da Compensação Financeira pela
Exploração Mineral (CFEM), os royalties

Foto: Minérios & Minerales

Influenciado pela valorização do
dólar, setor de mineração obteve
um superávit comercial de US$
7,5 bilhões nos primeiros seis
meses de 2015
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Cleveland planeja
finalizar expansão
em Crixás

A australiana Cleveland Mining anunciou que levantou o equivalente a US$ 2
milhões para concluir a expansão do seu
complexo de minas de ouro Premier, localizado em Crixás (GO). Os aportes, que
foram obtidos, em grande parte, por meio
da venda de ouro e pagamentos antecipados de clientes, irão aumentar a capacidade de processamento da unidade de 40
tph para 100 tph. A expansão, que deve
ser finalizada em setembro, dará a mineradora uma produção estimada de 40 mil
onças de ouro por ano.
O projeto de expansão contemplou a
instalação de dois novos britadores (um
de mandíbulas e um cônico) e um moinho
de bolas. Além disso, a unidade terá um
novo circuito de flotação para o tratamento de rejeitos - este sistema será instalado
no quarto trimestre. “A expansão da planta
permitirá que a nossa operação atinja as
metas de produção estipuladas”, afirma
David Mendelawitz, diretor da Cleveland
Mining. “A expansão da Premier, neste
trimestre, contribuirá para uma perspectiva bem positiva em 2016”, completa.

Georadar vai
mapear depósitos
de Taquari-Vassouras

A Georadar assinou contrato com a Vale
Fertilizantes para a realização de serviços de
sondagens, ensaios geotécnicos e hidrogeológicos no projeto de extensão do depósito
de Taquari- Vassouras (ECTV), a cerca de 40
km ao norte de Aracaju, no Sergipe. Trata-se da única mina subterrânea da Vale no
Brasil, em operação desde 1992, e a única
produtora de cloreto de potássio no Brasil. A
realização do projeto vai permitir um conhecimento técnico e aprofundado da geologia
e do potencial dos recursos.
O trabalho, com previsão de início para
www.revistaminerios.com.br

Foto: Cleveland Mining

da mineração, caiu cerca de 24% em relação ao mesmo período do ano anterior,
passando de R$ 912,6 milhões em 2014
para R$ 692,6 neste ano. No período de
janeiro a junho de 2015, foram expedidos
4.620 alvarás de pesquisa contra 6.818
no mesmo período do ano anterior, e outorgadas 293 concessões de lavra contra
73 no período anterior.

Cleveland Mining levantou US$ 2 milhões para
concluir a expansão da unidade de Crixás (GO)

agosto e com prazo para a realização de
210 dias, contará com uma equipe multidisciplinar de profissionais envolvidos.
A Georadar também está negociando com
a mineradora a realização de um projeto
piloto de geofísica.

Beadell produz cerca
de 23 mil onças
de ouro no 2º trimestre

A australiana Beadell Resources, que tem
como seu principal ativo a mina de Tucano, no Amapá, anunciou que deve fechar o
segundo trimestre com, aproximadamente,
23 mil onças de ouro produzidas, sendo 21
mil onças comercializadas. Segundo informações da empresa, a escassez de chuvas
nas unidades de exploração impactou
positivamente nos índices produtivos da
companhia em junho. Houve um aumento
de 109% de material movimentado (run of
mine - ROM) em relação a maio.
No entanto, um desempenho ainda melhor não foi possível devido ao maior de
tempo de processamento do minério no
moinho, que resultou no acúmulo de
41.000 t de material de alto grau (1,3 g de
ouro por tonelada) no pátio da companhia.
Para o ano, a empresa espera atingir a meta
de comercializar entre 170 mil e 190 mil
onças de ouro em função do aumento de
estoque de ROM e boas condições de infraestrutura e frota de equipamentos.

Lupaka inicia projeto
de ouro no Peru

A Lupaka Gold Corp iniciou as atividades de lavra de ouro do projeto Invicta,
localizado a 120 km de Lima, no Peru. O
complexo de mina subterrânea irá processar, inicialmente, 400 t por dia de ma-

terial por meio de uma planta de testes.
Em paralelo, a PLH, empresa especializada, fará a construção da infraestrutura de
segurança e ventilação das minas.
Já a Minero Lucero será responsável
pelo transporte do minério extraído na
mina até a planta de beneficiamento. A
empresa também foi contratada para melhorar e sinalizar as vias de acesso da
Invicta, que recebem caminhões de capacidade acima de 15 t.
O projeto contém recursos polimetálicos,
constituídos principalmente de ouro e cobre e, em menor grau, chumbo, prata e zinco. Conforme divulgado anteriormente, a
Lupaka pretende iniciar a produção a uma
taxa inicial de 100 t por dia, escalando até
350 t por dia ao longo de 2015.

Nyrstar firma acordo
de venda de mina
no Peru

A mineradora Nyrstar, com sede na Suíça, anunciou um acordo de opção de venda
(put option) do seu complexo de minas Coricancha, localizado no Peru, com a Great
Panther Silver Limited, empresa canadense de exploração mineral com atuação na
América Latina. Os termos do contrato
envolvem o pagamento de US$ 1,5 milhão
no momento da assinatura e um segundo
pagamento, do mesmo valor, após um ano.
Até o término do acordo, a Great Panther
Silver terá a exclusividade para comprar
100% do controle do complexo de Coricancha por US$ 5 milhões. A canadense
poderá realizar ainda atividades de exploração durante o período de opção.
O empreendimento de Coricancha, adquirido pela Nyrstar em 2009, consiste
em uma mina subterrânea de polimetálicos, com um processamento diário de
Julho 2015 | 9
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cobre em 5,4%. No entanto, os analistas
preveem um cenário positivo no médio
prazo, já que o crescimento médio na demanda das commodities minerais foi de
5% ao ano no período de 2009 a 2014.

Paraíba terá nova
produção de cimento
este ano

Exportações de minérios representaram
54,2% do volume de produtos
exportados pelo Chile em 2014

600 t de minério. O depósito inclui ouro,
prata, zinco, chumbo e cobre.

Investimentos

Produção peruana de
cobre cresce 16,08%
e ouro 9,28%

As produções de cobre e ouro do Peru
aumentaram 16,08% e 9,28% em maio,
respectivamente, em relação ao mesmo
mês do ano passado. Um resultado positivo também foi registrado na produção de
chumbo, cujo incremento foi 2,35% maior
do que o mesmo mês de 2014. Com isso,
a produção do setor de mineração peruano aumentou 1,49% em maio, registrando
alta pelo terceiro mês consecutivo.
No acumulado do ano (janeiro a maio) houve
um crescimento da produção de todos os metais, exceto estanho. O cobre subiu 6,29%, o
ouro 7,92%, o zinco 13,19%, a prata 2,84%, o
chumbo 18,85 e o ferro 2,27%.

Governo boliviano
atende demandas
das cooperativas

Autoridades do governo boliviano disseram que aprovaram as regras do decreto 2398, que diz respeito à dívida de US$
7 milhões da Federação das Cooperativas
de Mineração da Bolívia (Fencomin). Em
comum acordo, ficou decidido que a dívida será paga em oito anos. As cooperativas poderão ainda comprar, por seis
meses, explosivos com um desconto de
11%. Na próxima reunião serão discutidas medidas que facilitem o acesso aos
fundos de financiamento de mineração do
governo da Bolívia por parte dos afiliados
da Fencomim.
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Projetos no Chile
podem elevar em 65%
produção de cobre

De acordo com levantamento do Centro
de Estudos de Pesquisa em Mineração da
Universidade Católica do Chile, a produção de cobre do país pode atingir 9,5 milhões t por ano, caso alguns ajustes sejam
realizados em relação ao fornecimento de
água e energia, assim como a recuperação
dos preços do metal. Segundo o estudo,
esse volume, que representaria um aumento de 65% em relação ao nível de produção
atual, pode ser atingido em dez anos.
A pesquisa considera a implementação
de todos os projetos de cobre previstos
para o país nos próximos dez anos, que
superam o valor de US$ 100 bilhões.

Cobre responde
por mais da metade
das exportações
chilenas

As exportações de minérios representaram 54,2% do volume de produtos exportados pelo Chile em 2014, totalizando
US$ 41,04 bilhões. De acordo com informações da Diretoria-geral de Relações
Econômicas Internacionais do Chile (Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - Direcon), o cobre
foi o principal item vendido ao mercado
externo, com 50% do total.
A Direcon disse ainda que o resultado
do setor de mineração no ano passado
foi impactado pela desvalorização dos
preços e diminuição das demandas das
principais commodities metálicas, acarretando na redução das exportações de

O Grupo Ricardo Brennand espera iniciar as operações da sua nova fábrica de
cimento, localizada em Pitimbu (PB), até
o final do terceiro trimestre. A unidade,
que tem o layout da planta de Sete Lagoas
(MG), prossegue com a instalação de máquinas e equipamentos que se caracterizam pelo baixo consumo de energia, como
moinhos, fornos, britadores e filtros.
A unidade tem capacidade produtiva de
3.000 t/dia de clínquer e 1,5 milhão t/ano
de cimento. O insumo, que leva a marca
Cimento Nacional, será comercializado
nos estados do Nordeste.
Além de cimentos, o grupo Brennand,
com sede em Recife (PE), atua nos segmentos de cerâmicas, azulejos, vidro,
construção imobiliária e geração de
energia elétrica. A unidade de Sete Lagoas envolve jazidas para a exploração
de calcário e argila, matérias-primas
usadas na fabricação de cimento, e uma
unidade industrial estabelecida às margens da BR 040, o que facilita o escoamento da produção.

Reforma dos fornos
em Barro Alto
será antecipada
para outubro

A mineradora Anglo American concluiu,
antes do previsto, a reforma de um dos
fornos elétricos (linha 2) em sua operação de níquel no município de Barro Alto (GO). Após a reforma, o forno
opera agora na capacidade nominal de
produção (rendimento de 1,2 milhão t
por ano para cada forno). Com isso, o
início da reforma do outro forno elétrico (linha 1) pôde ser adiantado, dada a
conclusão bem sucedida da linha 2. A
conclusão total da obra, que permitirá
uma produção média de aproximadamente 18 mil t de níquel por forno ao
longo da primeira década, está prevista
para outubro de 2015.

Nova fábrica da Votorantim em
Edealina (GO) na reta final
Fábrica deve produzir 2 milhões t por ano, abastecendo os mercados de Goiás,
Triângulo Mineiro e parte do Estado de São Paulo

C

om investimentos de mais de R$
600 milhões, a Votorantim Cimentos colocará em operação a
sua nova fábrica em Edealina, município

goiano distante 150 km de Goiânia. A unidade, com capacidade produtiva anual de
2 milhões t de cimento, será abastecida
com o calcário explorado na mina Boa

Vista, localizada próxima a fábrica e com
vida útil estimada em 45 anos. No depósito, a empresa pretende extrair cerca de
12 mil t do minério por dia, que processado com argila e corretivos dará origem
ao clínquer.
O processo produtivo da unidade
inicia-se com o desmonte da rocha da
mina, feito com a utilização de explosivos (do tipo emulsão). As atividades de
movimentação e transporte do minério da
mina para o pátio de pré-homogeneização são feitas com seis caminhões Volvo
de 35 t, duas escavadeiras Liebherr 964,
um trator D8 e uma carregadeira L580.
Além disso, uma motoniveladora auxilia
nos trabalhos de nivelamento e desobstrução das vias.
Na planta, o calcário é processado em um
britador do tipo mandíbula até alcançar a
Unidade de britagem da fábrica conta com
três pontes de descarregamento de calcário

Foto: Revista O Empreiteiro

Cimento

Foto: Revista O Empreiteiro

Nova unidade da Votorantim
Cimentos recebeu investimentos
de mais de R$ 600 milhões
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Montagem

A conformação, movimentação e montagem das grandes peças para a fábrica
www.revistaminerios.com.br

Tecnomont foi a responsável pelo
fornecimento e serviços
de caldeiraria, estrutura metálica,
montagem eletromecânica e fará
comissionamento do projeto

Foto: Revista O Empreiteiro

granulometria desejada – o equipamento
de 1.000 t/h foi fornecido pela Metso. Na
sequência, o insumo é moído com argila
e aditivos específicos (como minérios
ferrosos ou materiais substitutos) no moinho de cru, de capacidade 440 t/h. No caso
da planta de Edealina, a área de britagem
conta com três pontes de descarregamento
de calcário. A matéria-prima segue à moagem por um transportador de correia de
longa distância de aproximadamente 800 m.
Complementam os equipamentos
do processo: um britador hidrocônico
GP500, uma peneira MF 24M1-2 (1ª
classificação), uma peneira SH 7x16 (2ª
classificação), um alimentador 6x20 e um
alimentador 31150.
Antes de ser alimentada ao forno rotativo, a farinha, como é chamada a mistura
antes de virar clínquer, passa pela torre de
ciclone para que seja aquecida através dos
gases quentes oriundos do forno. Na nova
fábrica, a torre têm 154 m de altura. Suas
partes, assim como outros equipamentos
de porte, foram pré-montadas no canteiro
de obras para posteriormente serem içadas por guindastes.
Quando a farinha chega ao forno rotativo já está com temperatura em torno de
900ºC, ajudando a reduzir o consumo de
energia. No interior do forno a temperatura chega a 1.450ºC, produzindo o clínquer
– o forno de clínquer de Edealina, com
capacidade de 5 mil t/dia, é um dos maiores do País. Em geral, plantas de cimento
contam com equipamentos que variam de
2 mil a 4 mil t/dia.
Para finalizar o processo de produção,
o clínquer passa por um resfriador e sua
temperatura é reduzida para menos de
200ºC. Um filtro, instalado na saída do
forno, faz o tratamento do ar de resfriamento que vai para a atmosfera.
O clínquer, formado por bolotas cinzas
entre 3 a 25 mm de diâmetro, então segue
para o moinho de cimento, onde é processado até atingir a granulometria ideal. Nesta etapa, a unidade conta com um
moinho vertical de 210t/h.
Por fim, um sistema automatizado, formado por três conjuntos de ensacadeiras
e paletizadoras, embala o produto para
distribuição. O equipamento, fabricado
pela Haver/Beumer, tem capacidade de
3.600 sacos/h.

foi feita pela empresa goiana Tecnomont.
A empresa foi responsável pelo fornecimento e serviços de caldeiraria, estrutura
metálica, montagem eletromecânica e comissionamento do projeto.
“A vedação do forno, nas interfaces com
a torre de ciclone e resfriador de clínquer,
é crucial. Os sistemas hidráulicos também. A pressão e o calor quando em operação exigem atenção redobrada durante
a montagem”, comenta o engenheiro mecânico da montadora Daniel Marques da
Silva sobre as etapas do projeto.
Os dutos de processo são considerados complexos no trabalho de montagem. Eles integram o sistema de
condicionamento de gases e utilizam a

energia térmica gerada nos processos
de moagem de cimento, coque e cru.
Os dutos de processo, juntamente com
a torre de ciclones, totalizam mais de 1
mil t de caldeiraria.
Em maio, a montagem mantinha no canteiro 16 guindastes entre 25 t a 220 t, 14
caminhões munk, duas gruas nas estruturas mais altas, além de outros equipamentos de içamento.
Dois meses antes de encerrar os trabalhos, havia 1.600 operários na construção,
sendo 760 na montagem eletromecânica,
e o restante nas obras civis e estruturas
adjacentes às áreas de processo.
N.R. - Com informações de Augusto Diniz, revista O Empreiteiro

Empresa irá investir €140 milhões na Turquia
A Votorantim Cimentos anunciou um investimento de €140 milhões na expansão de sua
unidade de fabricação de cimento localizada em Sivas, na Turquia. O aporte é o maior já feito
na unidade e triplicará a capacidade de produção da fábrica, passando de 0,6 para 1,8 milhão
t de cimento ao ano.
De acordo com informações da empresa, o investimento permitirá que a companhia, que
atualmente opera no país em capacidade total, aumente sua participação no mercado de cimento da Turquia. A unidade de Sivas representa hoje cerca de 19% da capacidade de produção total da Votorantim na Turquia, que é de 3 milhões t ao ano. Após a expansão, ela passará
a responder por 42% da capacidade total de produção da cimenteira no país.
As obras da unidade começaram em junho, sendo que a construção empregará aproximadamente 700 pessoas. A produção de cimento terá início em 2017. A unidade abastecerá o
mercado com os cimentos CEM I e CEM II, os produtos de maior demanda no mercado local
de cimento.
“A Votorantim Cimentos vê o potencial do setor de construção da Turquia e esse investimento é prova do nosso compromisso de reforçar nossa presença no país. A expansão em
Sivas trará um dinamismo e competitividade cruciais para a empresa no mercado de cimento”, afirma Mustafa Sefik Tüzün, presidente da Votorantim Cimentos na Turquia.
Considerando a região da Europa, África e Ásia (VCEAA), a Votorantim Turquia responde
por uma participação aproximada de 29% da capacidade total de produção da empresa, excluindo a China.
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Unidade de agregados de Seropédica
(RJ) será a sétima do grupo Ebam

Agregados

Ebam inicia operação
de nova planta no RJ
Empresa de agregados objetiva ampliar sua participação
no mercado de construção civil e infraestrutura do estado fluminense
Guilherme Arruda

C

om o objetivo de se consolidar no
mercado do Rio de Janeiro, a Empresa Brasileira de Agregados Minerais (Ebam) iniciou as atividades da sua
sétima unidade, localizada em Seropédica
(RJ). O empreendimento, que recebeu aportes de R$ 25 milhões e possui tecnologias
modernas, tem capacidade produtiva de 120
mil t por mês e contempla a exploração e
processamento de gnaisse para a fabricação
de brita, areia e massa asfáltica.
“A Ebam pretende expandir a sua presença através de projetos de mineração de
agregados, de forma a atender o mercado
nacional”, ressalta Paulo André Ribeiro
Lopes, diretor de Operações da empresa.
A planta da unidade foi planejada de forma
a permitir no futuro um aumento da capacidade de 70%. A expansão será feita por
meio da instalação de um módulo do britador primário C 140 e do HP 400, ambos fabricados pela Metso. “O restante da planta já
está apto a esta mudança”, comenta Ribeiro.
A maioria dos equipamentos foi fornecida
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pela Metso, como o britador primário C 125,
os dois britadores cônicos HP 300, o alimentador vibratório AV 5’ x 20’, as duas calhas e
as duas peneiras vibratórias CBS 8’ x 24’ TD,
além de um pacote de peças e materiais de
reposição.
“A escolha do fabricante deveu-se ao escopo
mais adequado do projeto e à possibilidade da
ampliação da capacidade, sem ter que executar
mudanças significativas no layout da planta
e com um tempo de parada extremamente curto”, destaca o diretor. A Metso conduziu ainda
um treinamento operacional com a equipe da
pedreira por um período de 30 dias.
Os transportadores de correia foram adquiridos e instalados pela Remaso, a montagem
mecânica ficou a cargo da Vilhena Manutenção Industrial e a parte elétrica sob os cuidados da Fusion Engenharia. As obras civis
foram realizadas pela Encobras e a Harttur e
Salles Engenharia foi a responsável pela gestão do projeto.
A estimativa é que até o final de agosto a capacidade plena da unidade seja atingida e, em

paralelo, seja implementado um plano de participação por resultados para os funcionários
da empresa.
O grupo começou as atividades em Seropédica em novembro de 2013 com a utilização
de uma planta móvel. No ano seguinte, a mina
recebeu um equipamento móvel reformado,
proveniente da Unidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Em julho do ano passado,
a companhia desenvolveu o projeto de uma
unidade fixa e comprou a frota móvel de lavra.
A Ebam foi criada em 2012 com a aquisição
de duas unidades. Atualmente, possui sete
complexos industriais e atende o setor de
construção civil nos segmentos de empreiteiras, construtoras, indústria de pré-moldados,
usinas de asfalto, saneamento, usinas de
concreto e fábricas de argamassa.

Lavra

O depósito de gnaisse em Seropédica
abrange uma jazida estimada em 30 milhões
de m3, com vida útil em torno de 50 anos.
A lavra segue o método de bancadas (de15

www.revistaminerios.com.br

Empreendimento, que recebeu
aportes de R$ 25 milhões, tem
capacidade produtiva de 120 mil t
de agregados por mês

Suprimentos e manutenção

As compras de insumos e materiais para
as unidades da Ebam são realizadas de
acordo com os níveis de estoque dos almoxarifados de cada unidade. No entanto,
existem também contratos corporativos.
Para o controle dos produtos armazenados, assim como para gestão e execução
dos planos de manutenção, a empresa
utiliza o sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) da Delphi.
Para algumas áreas, os produtos são testados e pré-aprovados antes da aquisição e

Foto: Ebam

m), tendo o desmonte de rochas feito por
explosivos. Para esta atividade, a pedreira conta com os serviços da Britanite, que
fornece o material e realiza as operações de
fogo, utilizando materiais granulados, encartuchados e bombeados, acionados por
espoleta eletrônica. “Atualmente, o nosso
principal desafio refere-se à conformação
das bancadas da mina”, afirma Ribeiro.
A malha possui 2x4 m e os furos para
o desmonte são de 3 polegadas, feitos
por perfuratrizes PW 5000, pertencentes
à pedreira. Após esta etapa, duas escavadeiras realizam o trabalho de movimentação e carregamento do minério em 4 caminhões Volkswagen de 25 t. As rochas
então seguem para a unidade de britagem
primária, totalmente automatizada. “Estamos introduzindo o controle por PLC
(Programmable Logic Control), modelo
Allen Bradley CompactLogix 1769AB da
Rockwell Automation, para o sistema de
britagem, que proporciona um gerenciamento mais apurado e consequentemente
menos problemas de manutenção”, completa o diretor.

inserção no cadastro de fornecedores. Atualmente, a pedreira possui contratos firmados
na área de fundidos, material de extensão,
combustíveis, lubrificantes e explosivos.
“A manutenção é feita por mão de obra própria e recebe também o apoio do dealer para
determinadas revisões”, ressalta Ribeiro.
Em relação às ações de redução de custos, Ribeiro afirma que a empresa atua
através da gestão da rotina e verificação
mês a mês dos relatórios de custo e desempenho, conciliando com a análise do
orçamento mensal e anual da companhia.
Julho 2015 | 15

Micron-Ita abrirá minas
e fábrica no Ceará
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Carbonato de cálcio é utilizado como reforço
na fabricação de tubos e conexões de PVC

fios e cabos, forros, perfis rígidos e flexíveis.
“O polímero PVC é um material sustentável e o seu processo de transformação exige um aditivo mineral de alto desempenho
para garantir seu rendimento e um custo
controlado. Nesse sentido, o carbonato de
cálcio é mais do que uma simples carga, é

uma matéria prima que influencia o rendimento de seus processos e a qualidade do
produto final. O uso de um aditivo mineral
inadequado traz um risco muito grande ao
processo de conversão, afetando não somente seu rendimento e podendo até interferir nas propriedades ópticas do produto
final”, completa o executivo.
Foto: Micron-Ita

Carbonato

A

Micron-Ita, mineradora com sede
no Espírito Santo, está investindo
R$ 25 milhões para a construção,
em Quixeré (CE), de uma nova unidade de
processamento de carbonato de cálcio. O
objetivo da empresa é atender a indústria
de tubos e conexões de PVC, já que a
matéria-prima, proveniente da rocha calcária, oferece resistência ao impacto para
os produtos feitos com o plástico.
O empreendimento, previsto para entrar
em operação no final de 2016 e com capacidade produtiva anual de 50 mil t, envolve
também a abertura de duas minas de calcário. A nova capacidade irá se somar com
as 230 mil t de carbonato de cálcio produzidas anualmente pelas duas plantas da
empresa em Cachoeiro de Itapemirim (ES).
“Atualmente, compramos calcário de
pequenas e médias mineradoras do Ceará para beneficiamento em nossas duas
plantas no Espírito Santo. No entanto,
isso dificulta a logística e eleva os custos
de produção”, afirma Lairton Leonardi,
diretor-geral da Micron-Ita.
A escolha do município cearense se deve
pela alta pureza do carbonato de cálcio
(acima dos 95%) encontrado na região,
originado pela formação cretácea, que
abrange a área da Chapada do Apodi, que
faz divisa com o estado do Rio Grande do
Norte. No local, a empresa possui cinco direitos de lavra e um depósito total estimado em 200 milhões t de rochas calcárias.
Leonardi espera que a partir de 2016
haja uma retomada dos investimentos
no setor de construção civil, impactando
num aumento de demanda por tubos e conexões de PVC, assim como fios e cabos.
“O País tem um grande potencial de crescimento nas áreas de saneamento básico
e tratamento de água, principalmente no
Nordeste. Nesse sentido, o mercado de
tubos e conexões e suas matérias-primas
tem um grande potencial”.
O setor de extrusão de tubos representa
em torno de 30% das vendas da empresa. O
restante está dividido entre os segmentos de

Foto: Micron-Ita

Grupo capixaba planeja diminuir dependência de calcário do Nordeste
e melhorar a competitividade no fornecimento de insumos ao setor de tubos e conexões

Testes mostraram superioridade
do insumo quando comparado com
outros componentes de reforço

A experiência no
gerenciamento de ativos físicos
Empresa apresenta em fórum internacional lições aprendidas
com implementação de sistema de gestão de ativos físicos
Por Marcelo de Valécio

D

urante o Fórum Internacional de
Asset Management (gestão de
ativos), realizado pela empresa
Assetsman no anfiteatro da Associação
Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, Fabrício Hupp, coordenador do
Projeto Gestão de Ativos da Samarco,
apresentou o case da empresa que tem
como finalidade obter Certificação em
Asset Management. O tema “Asset Management Industrial e Infraestruturas” tem
gerado crescente interesse junto a uma
ampla gama de dirigentes empresariais e
agentes da economia brasileira, fato que já
vem ocorrendo em diversos países, e chega também ao setor de mineração. Isso por
que, segundo Hupp, os resultados de uma
empresa de mineração são fortemente dependentes dos ativos físicos – máquinas,
equipamentos e sobressalentes. Alinhar a
gestão dos ativos com as estratégias de
crescimento da empresa é o desafio que o
Asset Management pode contribuir.
Samarco definiu como meta dobrar o
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valor da empresa e ser reconhecida como
a melhor do setor até 2022. A companhia,
que exporta 99% da produção atualmente,
determinou que para atingir sua meta e enfrentar a concorrência e os novos players do
mercado tem de reduzir fortemente o custo
de produção, visando a manter a margem
de lucro. Sobretudo em um cenário que
Fabrício Hupp classifica de incoerente, no
qual os preços do minério de ferro caíram
fortemente, mas a demanda manteve-se
alta e a produção foi toda vendida. Uma
das estratégias utilizadas para atingir sua
meta seria alinhar continuamente os objetivos estratégicos da empresa com o ciclo
de vida dos ativos, de forma a torná-lo sustentável. Gestão de ativos físicos consiste
em alinhar as atividades do ciclo de vida
com os objetivos estratégicos da organização. A Samarco observou que a estratégia
responde ao mercado, mas como os ativos
vão responder à estratégia era a questão
central. Sobretudo porque percebeu que
após o terceiro ciclo de expansão, a base

de ativos cresceu e se tornou heterogênea.
“Quem implementa um sistema de gestão
de ativos busca um alinhamento contínuo
entre a estratégia e as atividades de criação,
utilização, manutenção e descarte de ativos”, destaca Fabrício. Para tanto, é preciso
conferir um “line of sight” (linha de visão)
ao sistema de gestão. Um bom sistema de
gestão de ativos demonstra conexão entre
os objetivos estratégicos da empresa e as
atividades de ciclo de vida dos equipamentos. “A alta direção, com a estratégia debaixo
do braço, mostrando o caminho de um lado
e do outro, um monte de ativos para realizar
valor, tem de conectar as duas coisas”.
A norma propõe um caminho”, argumenta Hupp. Há uma hierarquização dos conceitos – sai de um conceito amplo, desdobrando, até chegar nos ativos. “Em primeiro
lugar vem a política, o documento que vai
dizer o por quê da aplicação da gestão de
ativos; depois a estratégia, ou seja, como
fazer, a bússola, que não é detalhada, não é
um plano de voo, mas mostra o caminho.

Foto: Samarco

Gestão

Mineradoras são fortemente
dependentes dos ativos físicos
– máquinas, equipamentos
e sobressalentes
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Gestão de ativos da Samarco
busca alinhar as atividades do
ciclo de vida com as diretrizes de
produção, custo e investimentos

a gestão de ativos não apenas enxerga o
equilíbrio, mas também fornece as ferramentas para mensurá-lo.
Hupp cita um exemplo. Quando o Capex/
opex de menos de 20% do gasto com motor
elétrico é aquisição – mais de 80% é energia elétrica. Nesse caso, qualquer 1% gasto
a mais na aquisição de motor justifica-se no
custo de vida. Outro aspecto diz respeito ao
estoque, que é um valor parado. É comum
dizer que se está perdendo dinheiro com
ele. Mas o risco por não ter estoque para
manutenção pode custar ainda mais, lembra
Hupp. Por isso a importância de mensurar
exatamente quanto representa esse estoque.
“A velha dicotomia entre manutenção prePlano estratégico da Samarco
prevê uma forte redução
de custo específico de produção
para os próximos cinco anos

Foto: Samarco

Gestão

A seguir estão os objetivos, que são específicos, eles mensuram a estratégia, ‘o que
eu ganho com isso’, tem de ser específico,
mensurável’. Na sequência, como realizar o
plano de voo. Fazendo essa conexão temos
um bom sistema de gestão de ativos. Para
completar, a ferramenta para demonstrar
que essas coisas estão conectadas, que é
a SADT (Structured Analysis and Design
Technique). Essa técnica foi criada pelo
psicólogo Douglas Ross, em 1977, e usa
a linguagem dos desenhos de engenharia
para comunicar ideias em geral. O método
tem uma natureza fortemente hierárquica,
e por isso foi escolhido para desdobrar os
trade-off’s da gestão de ativos em um plano
de ação, revela Hupp.
A gestão de ativos da Samarco busca alinhar as atividades do ciclo de vida (projeto,
aquisição, utilização, manutenção e descarte) com as diretrizes de produção, custo e
investimentos. Isso deve ser feito de forma
consistente com os requisitos da sua política de gestão, que será observada pela
materialização de uma série de objetivos
quantitativos, obtido por meio da execução
de planos de gestão de ativos. O objetivo é
converter os objetivos estratégicos em objetivos de gestão de ativos realizados. Cada
entrega é associada ao trade-off, de forma
que especifica cada diretriz de custo de produção, de valor disponível para investimento. A ferramenta ajuda a estabelecer essa
conexão: por exemplo, valor disponível para
investir e o retorno sobre o investimento.
Existem várias conexões, isso para cada
nível, em que há uma grande costura. Entre
os objetos da norma, a política é o essencial, o básico. A política é uma declaração
formal da alta direção, solicitando a implementação de um sistema de gestão de
ativos físicos, de forma a alinhá-los com
a estratégia. Hupp lembra que os riscos
devem ser gerenciados para não prejudicar
pessoas ou o meio ambiente, enquanto os
requisitos legais associados aos ativos devem ser cumpridos proativamente, sendo
que é fundamental buscar a melhoria contínua na realização de valor por meio dos
ativos. Na estratégia há uma visão comum:
a bússola. Ela mostra a abordagem escolhida pela empresa para realizar a política.
A estratégia da Samarco está centrada na
implementação de três trade-off’s: capex/
opex – etapa de projeto; custo/risco – vida
operacional; e longo/curto – fim de vida.
Eles definem linhas de ação que servem de
base para a definição dos objetivos e dos
planos. Para tomar decisão nessas etapas

ventiva e corretiva. O custo da prevenção
tem de ser menor do que o de reparo. Boa
parte do trade-off consiste em mensurá-lo”,
diz. “Aqui entra também o ritmo ideal de
produção, considerando o risco de produzir
acima da capacidade, para não sobrecarregar os equipamentos, e o custo de operar
abaixo, gerando perdas.” O trade-off longo/
curto revela que o fim de vida econômica de
cada ativo ocorre antes do fim de vida útil.
Já os objetivos mensuram a realização da
estratégia. “É quando se aborda o custo, o
factível. No nosso caso buscamos reduzir os custos e aumentar a disponibilidade
dos sistemas de gargalos”, explica Hupp. A
plano estratégico corporativo da Samarco
prevê uma forte redução de custo específico
de produção para os próximos cinco anos.
Em resumo: a estratégia e os objetivos estão
alinhados, buscando reduções por meio de
custos evitados com decisões de projeto,
aumento da disponibilidade dos sistemas
“gargalo”, redução do valor de estoque de
sobressalentes e “savings” com a substituição de ativos em fim de vida econômica.
Por fim vêm os planos de gestão de ativos.
São eles que definem as atividades que vão
realizar os objetivos, assim como os responsáveis, prazos e recursos necessários. Implica na aplicação do LCC (Life Cycle Costing,
ou custo do ciclo de vida) durante a engenharia conceitual de projetos. Isso inclui rever os
planos de manutenção usando RCM – que é
a ferramenta para mensurar riscos; implantar
processo FRACAS (Failure Reporting, Analysis and Corrective Actions System) – que é
um mini sistema de gestão de ativos dentro
da gestão de ativos, segundo Hupp; aplicar
técnicas de padronização de serviços em manutenção e o LCC na substituição de ativos
em fim de vida; implementar programa de
melhores práticas de lubrificação; e selecionar tecnologias de melhor custo-benefício.
Aqui a ideia é propor melhorias. Por exemplo,
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saber quanto custa cada hora do equipamento parado. Isso desmistifica a necessidade de
estoque para tudo e mostra que o histórico de
falhas tem seus limites. Finalmente, deve-se
considerar que os planos precisam ser adequadamente comunicados, documentados e
monitorados.
Para compreender a importância de cada
ativo da Samarco foi desenvolvido um modelo matemático de penalidade econômica
da indisponibilidade ou, em termos mais
simples, do custo de hora parada de cada
ativo. Foi desenvolvido um modelo generalista, que permite estimar rapidamente
a vida econômica de ativos. A precisão
pode ser aumentada pelo uso de dados
históricos. A técnica de LCC, acoplada
com elicitação de experts e simulação de
Monte Carlo, foi utilizada para comparar
os custos anuais de aluguel de guindastes
com os custos de adquirir, operar, manter
e substituir um guindaste próprio. Após
aprendizado com experiências passadas,
foi implementado um processo RCM com
especial atenção ao custeio e programação
do plano de manutenção criado. Cada área

Para compreender melhor a questão, Samarco
implementou um modelo matemático do
custo de hora parada de cada ativo

possui uma tática de manutenção aprovada
pelo gestor responsável.
“Construímos um processo que não
se preocupou em ser RCM, mas que usa
RCM. Os processos fracassam por problemas de planejamento e programação das
tarefas selecionadas pelo RCM”, afirma
Hupp, lembrando que o RCM ainda não
entrou em operação na Samarco. “O piloto
foi feito na área de filtragem a vácuo, em
que o intervalo de manutenção preventiva
vai ser aumentado a partir de pequenos

projetos – não vamos aplicar um monte de
dinheiro de cara. Com isso, pudemos aumentar de 24 para 34 semanas o intervalo
de manutenção sem correr riscos. Eliminamos 31 tarefas e criamos outras, sendo que
18 se mantiveram”, revela Hupp, concluindo: “Manutenção preventiva por tempo é
bom, mas na manutenção moderna, 90%
serão feitas por condição. É a manutenção
mais eficiente. Isso aliado ao desenvolvimento de técnicas preventivas avançadas
por detecção de falhas”.
Julho 2015 | 21

A mineração em Unidades de Conservação
Por Gabriel Klein Wolfart*
Ainda, é importante frisar que desde o ano
de 1.941, com a publicação do Decreto-Lei
n° 3.365/1941, que regula a desapropriação, a mineração foi alçada ao patamar de
utilidade pública.
Nos idos de 2006, com a publicação
da Resolução Conama 369, a mineração
foi inserida, além do status de utilidade
pública que já lhe conferia a lei, como
uma atividade de interesse social, o que
foi reproduzido na edição do Novo Código Florestal (Lei 12.651/2012), em seu
artigo 3°, inciso VIII, alínea ‘b’, e inciso
IX, alínea ‘f’, o qual menciona: “Art. 3o
- Para os efeitos desta Lei, entende-se
por: VIII - utilidade pública: b) as obras
de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele
necessário aos parcelamentos de solo
urbano aprovados pelos Municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia,
telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais
ou internacionais, bem como mineração,
exceto, neste último caso, a extração de
Foto: Miguel Vonbern
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bservam-se, a partir de declarações de empresas e profissionais que atuam na área mineral,
corriqueiros embates entre à proteção do
meio ambiente e a realização da extração
mineral, sobretudo nas hipóteses em que
o título mineral recai sobre Unidades de
Conservação da Natureza, instituídas pela
Lei n° 9.985/2000. Entretanto, a legislação
brasileira ainda carece de regras claras no
que concerne à possibilidade de lavra no
interior destes espaços protegidos. Inicialmente, não se pode olvidar da característica da rigidez locacional das jazidas
minerais, ou seja, que a ocorrência do bem
mineral originou-se por meio de ações naturais que ocorreram ao longo de milhares
de anos, sendo que o local onde o minério se encontra depositado independe da
vontade do minerador, podendo facilmente
localizar-se no interior de uma unidade de
conservação e inexistir alternativa técnica
locacional para a exploração da jazida em
outra área, o que ocorre de forma diversa,
por exemplo, em uma indústria, onde, se
houver impedimentos ambientais, esta
pode escolher outro local para se instalar.

"Legislação brasileira ainda
carece de regras claras no
que concerne à possibilidade
de lavra no interior destes
espaços protegidos", Wolfart
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areia, argila, saibro
e cascalho. IX - interesse social: f) as
atividades de pesquisa e extração de
areia, argila, saibro
e cascalho, outorgadas pela autoridade competente”. Gabriel Klein Wolfart
Portanto, a análise
de casos concretos
para a expedição de licenças ambientais
e/ou questões relacionadas à mineração realizadas por Gestores Públicos,
Órgãos Licenciadores, Poder Legislativo e Judiciário, deve ocorrer de forma
a considerar a característica da rigidez
locacional e a extrema importância que
a mineração representa para o desenvolvimento do país, de forma a não incorrer
em extremos e impedir o desenvolvimento sustentável da nação brasileira.
Vencida esta abordagem inicial, é importante verificar que a Lei 9.985/2000,
ao instituir e classificar as Unidades de
Conservação, realizou uma distinção
entre Unidades de Proteção Integral e
Unidades de Uso Sustentável , sendo
que, com exceção da Reserva Extrativista
(onde há expressa proibição em lei - artigo 18, §6°), nada tratou a respeito da
realização da atividade de mineração no
interior destes espaços.
Da mesma forma, não existe previsão específica a respeito deste tema na
Constituição Federal, Código de Minas
(também não existe no atual projeto do
Novo Código que tramita na Câmara dos
Deputados Federais), Código Florestal e/
ou outras leis. Observa-se a ocorrência de
leis que tratam de assuntos semelhantes e
que poderiam ser utilizadas por analogia
para a realização da atividade mineral nas
Unidades de Conservação. Como exemplos, o atual Código Florestal permite a
realização de atividades de utilidade pública e interesse social (mineração) em
Áreas de Preservação Permanente; a Lei
da Mata Atlântica (Lei n° 11.428/2006)
permite a realização da atividade de mineração no respectivo bioma; no Decreto de
criação da Floresta Nacional do Amana,
estado do Pará, possibilita-se a realização

da atividade; e por fim a previsão contida
no artigo 17° da Lei n° 7.805/1989, que
menciona: “A realização de trabalhos de
pesquisa e lavra em áreas de conservação dependerá de prévia autorização do
órgão ambiental que as administre”. Ainda, pode ocorrer a previsão da realização
da atividade minerária em Unidades de
Conservação em Leis Estaduais, Municipais e também nos Planos de Manejo
das Unidades de Conservação, onde cita-se o exemplo da Área de Proteção Ambiental Serra Dona Francisca, criada pelo
Decreto n° 20.451/2013 do Município de
Joinville, onde foi prevista a realização da
atividade minerária no Plano de Manejo
da respectiva unidade.
Desta forma, apesar de existirem algumas leis esparsas e outros instrumentos
tratando de pontos específicos a respeito
da matéria, a legislação pátria ainda carece de um regramento específico sobre a
realização da atividade de mineração em
Unidades de Conservação. Conhecendo
a problemática, nos últimos anos foram
apresentados os Projetos de Leis n°
www.revistaminerios.com.br

5.722/2009 e 3.682/2012 na Câmara dos
Deputados Federais, no intuito de regulamentar a matéria e por fim às discussões,
entretanto ambos os projetos encontram-se atualmente arquivados.
Neste ínterim, inúmeros títulos e requerimentos minerários se encontram em
tramitação no DNPM, o qual, no intuito
de padronizar suas decisões, emitiu o
Parecer n° 525/2010/FM/PROGE/DNPM,
onde, em síntese, decidiu-se pela vedação
à realização da atividade de mineração em
todas as Unidades de Proteção Integral,
nas Reservas Extrativistas e Reservas
Particulares do Patrimônio Natural, sendo
permitida nas demais Unidades de Uso
Sustentável e nas zonas de amortecimento, corredores ecológicos e áreas circundantes de qualquer espécie de Unidade de
Conservação, ressalvada a necessidade
do licenciamento ambiental . Inclusive, o
respectivo parecer já foi citado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial n° 1.399.898-PR.
Diante do exposto, verifica-se a extrema
necessidade de regular-se a matéria por

Lei Federal, evitando desta forma a insegurança jurídica que permeia os títulos
minerários inseridos dentro de Unidades
de Conservação, sejam elas já existentes ou em processo de criação, tanto no
aspecto relacionado ao DNPM, que tem
utilizado o supracitado parecer (que não
possui força de lei) em suas decisões,
quanto em relação aos órgãos ambientais, que por vezes eximem-se de expedir
as respectivas licenças por falta de previsão legal, ou, quando expedidas, são
questionados pelo Ministério Público,
prejudicando sobremodo a realização de
investimentos no setor mineral.
1
Para fins didáticos, as Unidades de Proteção Integral dividem-se em Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque
Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre;
e as Unidades de Uso Sustentável dividem-se em Área de
Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico,
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna,
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
2
À título de esclarecimento, o respectivo parecer diz respeito tão somente a atuação do DNPM, não condicionando
o órgão competente a expedir a licença ambiental.

*Gabriel Klein Wolfart, advogado com especialização em
Direito Ambiental e professor da Associação Catarinense de
Ensino (ACE)
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DNPM restringe o acesso e a renovação
das Guias de Utilização
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Novas regras endurecem o acesso e a
renovação das Guias de Utilização

rança ao empreendedor frente à conhecida morosidade do órgão minerário.
Além de alterar as regras que disciplinam a outorga e renovação das Guias de

Utilização, a recente Portaria nº 201/2015
também cria a obrigação do titular da Guia
de Utilização de apresentar ao DNPM, até
o dia 15 de março de cada ano, o Relatório Anual de Lavra (RAL). Até então, o
titular era desobrigado a apresentar o RAL
desde que fosse entregue, anualmente,
o Relatório das Atividades de Extração
(RAE).
As mudanças no setor não limitaram a
alterar o acesso e a renovação das Guias
de Utilização, reduzindo, também, as hipóteses de migração entre os regimes de
aproveitamento dos recursos minerais.
A nova portaria, apesar de estar vigente
desde o dia 4 de maio de 2015, prevê
que a partir de 1º de junho de 2015 os
pedidos de alteração de regime estarão
restritos aos prazos de vigência do Alvará de Pesquisa, Registro de Licença
ou Permissão de Lavra Garimpeira, não
sendo mais viável a sua alteração caso
solicitada após o protocolo do Requerimento de Lavra, quando da apresentação
do Plano de Aproveitamento Econômico
(PAE). Como se vê, as alterações normativas significam verdadeiras restrições
ao setor, que vive um momento não
só de desvalorização de commodities,
como também de incertezas quanto ao
novo marco regulatório da mineração.
*Mariana Bacil, advogada, é sócia do Marcelo Tostes Advogados, onde atua no Núcleo Ambiental, Minerário e de
Terceiro Setor.

"Alterações normativas significam
verdadeiras restrições ao setor"

Mariana Bacil
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omo consequência da recente
Portaria nº 201/2015, expedida
pelo diretor geral do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),
a partir de 4 de maio de 2015 novas regras
passaram a regular os requisitos para a
outorga e renovação da Guia de Utilização.
Os altos investimentos financeiros
inerentes às atividades minerárias consolidaram a Guia Utilização como um
importante instrumento de subsídio à
pesquisa mineral, já que se trata do meio
competente a autorizar o minerador a lavrar, ainda que em caráter experimental,
os recursos minerais na fase de pesquisa, gerando inúmeros postos de trabalho
e antecipando a arrecadação a título de
Compensação Financeira pela Exploração
dos Recursos Minerais (CFEM).
Agora, com o novo regramento, a necessidade de custeio da pesquisa mineral não
mais constitui fundamento hábil a autorizar
a emissão das Guias de Utilização, extinguindo, portanto, uma valiosa prerrogativa
existente em favor do minerador. Os demais fundamentos para a emissão da mencionada guia permanecem inalterados. São
eles: a aferição da viabilidade técnico-econômica da lavra de substâncias minerais
no mercado e a extração de substâncias
minerais para análise e ensaios industriais.
A nova Portaria também atribui ao diretor
geral do DNPM o poder discricionário de
indicar quais políticas públicas serão observadas quando da análise do requerimento de
emissão da Guia de Utilização para fins de
comercialização das substâncias exploradas,
deixando os empreendedores mais uma vez à
margem da subjetividade da norma.
Até então era permitido ao minerador
continuar realizando as atividades de
lavra experimental até a decisão final do
pedido de renovação. Agora, o prosseguimento da exploração experimental se
limita a um ano após seu vencimento,
sendo ainda necessário o protocolo de
um novo requerimento, caso o DNPM não
se manifeste neste período, renovando-se
tacitamente mais uma vez pelo período de
mais um ano caso novamente o pedido
não seja analisado, trazendo certa segu-
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Mariana Bacil*

Fim de desperdícios estabiliza
consumo de energia
cessários. Sendo assim, o projeto visou
atingir os níveis de consumo ideais frente ao processamento de massa realizado
pela planta, garantindo que os gastos
não sofram alterações bruscas e evitando
consumo de energia “não racional”. Além
disso, o projeto tratou do consumo ativo,
já que o consumo de reativos encontrava-se dentro dos patamares desejados.
Na mina da JMC, os equipamentos que
mais consomem energia elétrica são os
ventiladores e sistemas de bombeamento. Na planta, referem-se aos sistemas de
moagem, lixiviação, hidro metalurgia e
britagem.
Diante deste cenário, a mineradora
planejou a operação dos ventiladores e
demais equipamentos de acordo com as
massas alimentadas, visando à máxima
eficiência energética. A companhia realizou também diversas ações de eliminação de desperdícios nos circuitos de ar
comprimido e bombeamento de mina e ar
comprimido na planta.
De acordo com a companhia, o planejamento integrado para o consumo energético foi uma das ações de maior impacto.
A mineradora conseguiu uma redução de
7,63% no consumo de energia em 2014

Lorenzo Milagres Seabra, engenheiro
sênior de Manutenção da JMC

quando comparado ao ano anterior, ficando acima do percentual proposto de
4,3%.
“Com o processo estabilizado podemos
focar nos maiores consumidores propondo projetos de melhoria setoriais, como a
automação do bombeamento e ventilação
das minas e melhoria nos sistemas de ar
comprimido”, afirma Seabra. O projeto
de redução do consumo de energia elétrica gerou um ganho de R$ 871.574,00
para a JMC.
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JMC conseguiu uma redução de 7,63%
no consumo de energia em 2014

Energia

C

om o objetivo de reduzir custos
e aumentar a sua eficiência energética, a Yamana Gold implementou na unidade Jacobina Mineração
e Comércio (JMC), localizada na cidade
de mesmo nome na Bahia, o projeto “Redução de consumo de energia elétrica”.
O trabalho, apresentado no VII Workshop
Redução de Custos na Mina e na Planta
da revista Minérios & Minerales por
Lorenzo Milagres Seabra, engenheiro sênior de Manutenção, teve como objetivo
reduzir o consumo de energia elétrica da
unidade em 2,5% em 2014 em relação ao
ano anterior.
Após realizar um levantamento, a empresa notou que os consumos específicos de
energia elétrica (KWh/Ton) e a variabilidade do consumo global não se mantinham
nos patamares realizados, possuindo uma
grande oscilação, indicando um potencial
desperdício de energia. Neste cenário, a
empresa identificou que grande parte do
consumo de energia elétrica se concentra
na mina e planta.
Diante do planejado para 2014, a mineradora priorizou atingir um ponto ótimo
de operação que remeta à estabilidade
no consumo, evitando-se gastos desne-

Foto: Ronaldo Guimarães

JMC aprimora operação de equipamentos,
reduz variabilidade do consumo de energia elétrica e tem ganhos de R$ 871 mil
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Geração com PCHs próprias

Energia

R

esponsável por prover 25% de
toda a energia consumida por
suas unidades em Minas Gerais,
a AngloGold Ashanti mantém um rígido
controle do Sistema Hidrelétrico Rio de
Peixe (SHRP), formado por sete Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e localizado em Nova Lima (MG). Atualmente,
a companhia se prepara para implantar a
norma internacional 50001 – Sistema de
Gestão da Energia, que tem como objetivo
aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos com energia elétrica.
A projeção da mineradora é diminuir 5%
dos gastos com o insumo para os próximos cinco anos, em um meio a um cenário de aumento dos preços de energia e
insegurança no abastecimento.
A capacidade média de produção do
SHRP é de 63 mil megawatts/hora por
ano, produção capaz de atender à demanda de uma cidade com 60 mil habitantes. Outros 30%, que corresponde a 73
mil megawatts/hora, são obtidos com a
participação na usina hidrelétrica de Igarapava, localizada no Rio Grande, a 400
km de Belo Horizonte. Neste complexo,
a empresa divide o controle e a operação
com a Vale, Votorantim Metais, CSN e
Cemig. O restante da energia consumida
pelas unidades mineiras da empresa é
adquirido no mercado.
De acordo com informações da companhia, cerca de 90% da energia utilizada
para manter as atividades da planta metalúrgica de Queiroz, em Nova Lima, provém das usinas de Rio de Peixe. A fábrica
faz o processamento e beneficiamento de
todo material proveniente das minas de
ouro Cuiabá, Lamego e Córrego do Sítio,
as duas primeiras localizadas em Sabará
(MG), e a última em Santa Bárbara (MG).
Neste cenário, os custos da empresa no
País com energia elétrica são cerca de
35% menores. Além disso, o uso e geração de energia limpa reduz a compra
de energia proveniente de fontes fósseis,
como das termelétricas, e contribui para a
sustentabilidade do negócio. O sistema Rio
de Peixe gera ainda 40 postos de trabalho.
As represas artificiais Lagoa dos Ingleses,
Lagoa da Codorna e Lagoa do Miguelão,
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Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) incrementa competitividade
da AngloGold Ashanti e reduz o consumo de energia oriunda da queima de combustíveis fósseis

AngloGold Ashanti produz 25% da
energia que consome em suas operações

que compõem o Sistema Hidrelétrico de
Rio de Peixe, são abastecidas essencialmente pelas águas das chuvas. O parque
hidrelétrico foi criado no fim do século XIX
pela Saint John Del Rey Mining Company,
que posteriormente foi adquirida pela AngloGold Ashanti. É composto pelas PCHs:
Codorna, G, B, F, D, E e E-Nova, e tem duas
linhas de transmissão, com cerca de 20 km
cada, e uma subestação.
As manutenções preventivas e preditivas são realizadas conforme cronograma
pré-estabelecido de ordens de trabalho
sistemáticas. A cada cinco anos ocorre
uma reforma geral das e as manutenções
corretivas são feitas por pessoal próprio ou
contratados, de acordo com a demanda.
A empresa mantém contratos de serviços, nas áreas de elétrica e mecânica, com
a Barbosa e Andrade Engenharia, COPI
(Controle de Processos Industriais), VICAF
Hidro, Data engenharia e DAM Engenharia.
As atividades das manutenções preditivas contemplam análise de óleo isolante,
termografia, análise de vibração, medição
de espessura, aferição de relés, etc. Os
principais equipamentos são turbinas hi-

dráulicas tipo Francis e Pelton, geradores
elétricos, transformadores de potência,
painéis elétricos, linhas elétricas aéreas,
tubulações, válvulas, disjuntores e sistema de proteção.
Em outubro de 2014 a pedido da Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(Copasa), a mineradora aumentou, durante sete dias, a vazão de água proveniente
do Sistema Hidrelétrico Rio de Peixe para
mais 500 litros por segundo. Isso ocorreu devido ao período de estiagem e da
necessidade de abastecimento de água da
região metropolitana de Belo Horizonte.
Atualmente, algumas usinas estão operando com restrições, em razão do baixo
nível de água das lagoas que compõem o
sistema, ocasionado por um longo período de estiagem, iniciado já no primeiro
semestre de 2013.
Além das unidades de Minas Gerais,
a AngloGold Ashanti opera a Unidade
de Negócio Serra Grande, localizada em
Crixás. Formada por três minas subterrâneas e uma a céu aberto, além da planta
de tratamento de minério, o complexo é
abastecido por energia de mercado.

Gerador eólico e painéis solares
abastecem rádios de comunicação
Quatro aparelhos, utilizados nas operações da Vale no Mato Grosso do Sul, são alimentados com energia limpa

A
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Gerador eólico gera energia
necessária para alimentar
quatro rádios micro-ondas

Foto: Agência Vale

Vale adotou uma solução de energia alternativa e sustentável em uma de suas minas no Mato Grosso do Sul,
onde o acesso à eletricidade era difícil e bastante oneroso. Foi instalado na localidade um gerador eólico, movido
pelo vento, que gera a energia necessária para alimentar quatro
rádios micro-ondas, responsáveis pelo link que possibilita a
comunicação necessária para a operação.
O sistema também é composto por painéis solares que geram energia durante o dia. A energia é, então, armazenada em
bancos de baterias e consumida pelos rádios. A instalação do
gerador eólico tem possibilitado energia extra em períodos
nublados ou com chuva, além de acrescentar autonomia aos
bancos de baterias durante a noite.
“Após a instalação do sistema eólico, obtivemos uma disponibilidade muito maior de energia na localidade, pois agora
podemos aproveitar não só a energia solar, como gerar energia
a partir dos ventos, o que é bastante comum na região por ser
de morraria”, explica Fagner Pache Ferreira, analista de TI.
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Painéis de distribuição de energia são isolados a ar
Equipamentos inteligentes aperfeiçoam operação de sensores de corrente e de tensão no painel de
distribuição, gerando eficiência energética e economia operacional

Energia

A

ABB apresentou ao mercado uma
linha completa de painéis digitais
de distribuição de média tensão
(MV) isolados a ar para as subestações
primárias durante a conferência Cired em
Lyon, na França. O equipamento traz o
conceito UniGear, que otimiza a operação
de sensores de corrente e de tensão no painel de distribuição, combinada com dispositivos eletrônicos inteligentes e capacidade de comunicação aberta IEC 31850.
O UniGear se baseia no conceito “one size
fits all” (solução única para todos os casos)
que significa que não há nenhuma necessidade de mudar os componentes primários de média tensão caso haja alterações
nas capacidades de carga. Desta forma se
economiza tempo e dinheiro durante o planejamento e execução do projeto. Além disso, há ocupação de um espaço menor nas
subestações, pois o sistema possui uma
quantidade menor de peças energizadas.

Portanto, as quedas de energia são menos
frequentes e os esforços para a solução de
problemas são reduzidos.
Segundo informações da empresa, as
perdas de energia durante a operação são
menores quando comparadas aos painéis
de distribuição equivalentes. As perdas de
transformadores de instrumento são eliminadas, gerando uma economia de aproximadamente 250 megawatts-hora ao longo
de 30 anos de vida útil de uma subestação
típica com 14 painéis UniGear ZS1, de acordo com exemplo apresentado no evento.
Mais de 500.000 painéis estão instalados
em aproximadamente 100 países e são
utilizados em locais de trabalho exigentes, tais como plataformas offshore, gás
natural liquefeito (LNG) ou navios de cruzeiros e minas, e também nas aplicações
industriais mais comuns como indústria
de fabricação, subestações de companhias
elétricas, usinas nucleares, usinas quími-

cas, datacenters, parques eólicos, e arenas
esportivas de grande porte.
O conceito está totalmente implementado em todo o portfólio de barramento único da UniGear de até 24 kilovolts e está
disponível em painéis UniGear ZS1 12,
17,5 e 24kV, UniGear 550, UniGear 500R
e também no Centro de Controle de Motores (MCC) da UniGear. A tecnologia foi
incorporada primeiramente no painel UniGear ZS1, apresentado no ano passado.

Modernização de ventilador de alto-forno
reduz consumo energético
Up-grade realizado em unidade da Cemex contemplou o fornecimento de inversores de frequência,
reduzindo drasticamente o consumo de energia e paradas não programadas

C

om o objetivo de melhorar a disponibilidade e segurança operacional,
a Cemex, multinacional de cimento
mexicana, realizou, em parceria com a Siemens, uma modernização do ventilador de
tiragem induzida do alto-forno da fábrica de
Sv. Juraj, na Croácia. Após um estudo detalhado sobre as tecnologias atuais e mensuração dos possíveis ganhos, engenheiros da
companhia decidiram pela instalação de um
inversor de frequência inteligente de média
tensão, denominado Perfect Harmony.
O investimento total do cliente foi de aproximadamente R$ 1.440.000, onde 80% deste
valor foi o custo do inversor e serviços de
comissionamento da Siemens. Os 20% restante foi utilizado para pequenas adaptações
no motor de anéis, partida de reostato liquido
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e cubículo de média tensão (equipamentos
existentes).
Considerando todos os ganhos, a economia de energia e diminuição de paradas inesperadas, o retorno do investimento se deu em
11 meses, com uma redução no consumo de
energia da ordem de 6,3 GWh.
“Estamos percebendo uma forte movimentação de nossos clientes em aumentar
produtividade, mas recentemente este foco
se direcionou para a eficiência energética. A
indústria de cimento oferece grande potencial
para economia de energia. O uso de inversor
de frequência, principalmente nos ventiladores, pode habilitar um ganho oculto ao setor.
O caso da Cemex é um exemplo típico que
pode ser replicado em várias plantas no Brasil”, afirma Henrique da Cunha Pires, gerente

de Negócios Motores e Drives da Siemens.
O sistema de controle do ventilador, acionado por um motor SR de 6kV (1,8 MW),
contemplava um dispositivo de partida de
resistência líquida (LRS - Liquid Resistance
Starter) e um inversor em cascata subsíncrona (SCC), muito sensível a quedas de tensão
e com duração de 200 mseg (milissegundos).
A LSR foi usada para impulsionar o motor
de velocidade zero até a velocidade nominal, sem um grande impacto sobre a rede de
energia elétrica. Já a SCC serviu para reduzir o consumo de energia de acordo com a
quantidade necessária de gás de processo,
controlando a velocidade do motor de 60 a
100% da velocidade nominal.
De acordo com Dean Dereani, engenheiro
da Cemex e líder do projeto, os dispositivos

de controle antigos implicavam em um alto consumo de energia elétrica e um grande número de falhas. “As paradas de produção eram
causadas por queda de tensão e vibrações do ventilador. Em um ano
houve 29 paralisações, com 90 horas de perda de produção e prejuízo
estimado em €170.000. Consequentemente, o fabricante da SCC descontinuou essa tecnologia” ressalta.
A potência absorvida do ventilador de tiragem induzida para fornos era
de aproximadamente 1,7 MW, que resultava em um consumo de energia
anual de 12.300.000 kWh. Segundo Dereani, o motor do ventilador era
superdimensionado, pois o fluxo de gás era controlado por registro de
entrada (damper) tendo um grande potencial para economia de energia
“A economia de energia foi estimada em € 250.000/ano”, destaca.
O inversor de frequência Perfect Harmony possui capacidade de
6,6kV de tensão e utiliza 5 células de carga em linha (com transistores IGBT de baixa tensão). O aparelho gera tensão de rede com cinco
células de carga conectadas em série, representando uma conexão de
30 pulsos. Cada célula tem uma frequência portadora de 1200 Hz para
modulação por largura de pulso (PWM), gerando ondas senoidais de
saída. Ele recebe ainda o auxílio de um software que permite o equilíbrio da tensão de saída e a operação contínua do sistema em caso de
falha do transistor IGBT individual.
Considerando que o motor existente era do tipo de anéis coletores,
algumas das soluções oferecidas requeriam modificações do motor
em termos de remoção de anéis coletores e modificação para o tipo
gaiola, ou ainda a reconexão do enrolamento do estator para adequar-se à tensão de entrada baixa. Essas soluções não permitem a reutilização da partida líquida existente como solução alternativa em caso de
defeito do inversor de frequência.
“Devido à capacidade de operar o ventilador em velocidades menores, uma economia de energia significante foi possível pela carga reduzida sobre os componentes mecânicos rotativos. A velocidade reduzida
do gás de processo resultou em menor aderência do pó às pás do ventilador, o que reduz as vibrações”, explica o responsável pelo projeto.
As células de carga defeituosas do inversor podem ser substituídas
durante as paradas planejadas de manutenção. E o motor de anéis
coletores existente foi usado sem modificações e algumas pequenas
intervenções foram feitas na unidade de manobras de 6 kV.
Selecionando o modo de reserva no Scada (Supervisory Control And
Data Acquisition) ainda é possível ligar o motor com uma partida líquida sem utilizar o inversor de frequência. Além disso, o sistema Scada,
com base nas tendências da demanda de energia, bem como a posição
do registro do ventilador de tiragem induzida para fornos, mostrou que
apenas 50% da energia inicial seria necessária para manter o fluxo de
gás no processo.
Com a diminuição das quedas de tensão e consequentemente as interrupções do processo produtivo, a cimenteira obteve uma redução de
custo indireto, já que mudanças termodinâmicas repentinas no processo de produção de clínquer causam a formação de camadas dentro
dos trocadores de calor. Essas camadas se desprendem ao longo do
tempo, entupindo as rotas de transporte e causando sobrecarga em
tijolos refratários e outros materiais resistentes ao fogo.
“Os resultados completos do projeto comprovaram a análise bem
sucedida que antecedeu à aprovação do investimento, e justificaram as
expectativas em termos de eficiência energética. Isto permite que nossa
empresa opere no mercado mesmo em tempos difíceis de demanda
reduzida para nossos produtos em toda a região”, conclui Dereani.
Após o projeto, a unidade de Sv. Juraj se consolidou como a fábrica
com o menor consumo de energia para a produção de clínquer dentro
do grupo Cemex.
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Geradores "blindados" para operar em minas
Equipamentos móveis, acondicionados em carenagem reforçada,
reduzem riscos de abastecimento energético, com baixos custos operacionais
Por Carlos Henrique de Paula*

Energia

D

iante do atual cenário mercadológico, onde o preço da tonelada
do minério de ferro atinge níveis
raramente vistos no mercado mundial, a mineração se vê obrigada a se reinventar, buscando formas de aumento de produtividade
e redução de custos, sem, no entanto, abrir
mão da qualidade exigida pelo mercado e,
muito menos, da segurança das operações.
Nunca a máxima “fazer mais com menos”
foi tão pertinente no segmento de extração
mineral.
Como se não bastassem os desafios impostos pelo cenário mercadológico internacional, outro problema assola nosso país e
o segmento da mineração, causando impacto nos custos operacionais ou mesmo colocando em risco a manutenção da produção:
a crise energética.
Estamos vendo dois discursos polarizados acerca da crise energética: de um lado,
instituições de determinados segmentos, de
perfil não-técnico e com interesses específicos, que buscam pregar a tranquilidade
junto à população, afirmando que a situação
está “sob controle” e que não há risco de
racionamento ou apagão. Do outro lado,
os especialistas do setor energético que,
nitidamente preocupados, indicam que estamos à beira de um colapso.
Diante deste cenário, as empresas de mineração não podem apostar em quem está
certo ou não. Elas devem atuar de maneira
proativa de forma que não tenham suas operações ou produtividade comprometidas.
A alternativa de utilização de geradores de
energia tem se configurado como uma saída
estratégica para contornar a crise. Entretanto, esta alternativa requer recursos para esta
aquisição e, na maioria das empresas, estes
recursos não foram previstos, tendo em vista que a crise energética ainda não tinha se
emergido. Com isso, a solução encontrada
pelas empresas de mineração está sendo a
locação de geradores de energia.
Neste caso, por haver uma série de peculiaridades, a opção de locação destes
equipamentos destinados à mineração tem
sido restrita. Por não atender atributos técnico-construtivos, um gerador “padrão” não
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Diante das incertezas de
abastecimento, mineradoras têm
procurado serviços de locação de
geradores de energia

apresentaria a performance e confiabilidade
exigidas no segmento de mineração. Estamos falando de geradores com potências
superiores a 1.000 kW, com atributos de
robustez, confiabilidade, mobilidade e conectividade bastante específicos para a aplicação em mineração, que se caracteriza por
estar em um ambiente de condições extremamente severas devido à poeira, choques
mecânicos e rusticidade operacional. Ou
seja, não estamos falando de um produto
“de prateleira”.
Uma alternativa que soluciona este tipo
de obstáculo são os grupos geradores tipo
“Powerbox”. Este conceito de geradores,
que visa atender demandas específicas,
dentre elas a mineração, apresenta características técnicas que atendem plenamente esta demanda. São equipamentos com
características construtivas específicas e
acondicionada em uma carenagem reforçada extremamente robusta e compacta, com
pontos de içamento e pegas de empilhadeiras, que permitem o deslocamento dentro
da mina.
Preparados para operação em ambientes
agressivos, os geradores com o conceito de
Powerbox, possuem elementos de filtragem
tipo heavy-duty, típicos para equipamentos
que operam em ambientes com muita poeira, além de sistemas de arrefecimento que

permite operações em altas temperaturas.
Diante a relevância do tema SMS – Segurança, Meio-ambiente e Saúde - em uma
mina, o Powerbox apresenta componentes
internos dispostos de forma ergonômica,
proporcionando fácil acesso, que torna as
manutenções mais rápidas e seguras, além
de ter painéis de controles intuitivos com
botoeiras de emergência nas partes externas do equipamento e bocais externos para
abastecimento de óleo, combustível e água.
Sua carenagem dispõe de alto nível de atenuação de ruído e bacia de contenção que
elimina o risco de contaminação do solo
com óleo diesel em caso de vazamento.
Em termos operacionais, um Powerbox
proporciona alto nível de confiabilidade, por
apresentar redundantes sistemas de proteção elétrica, tanque de combustível de alta
capacidade, o que proporciona alta autonomia operacional. Ademais, possui disjuntor
motorizado, acesso externo aos cabos e
barramento de fácil conexão, o que agiliza
a conectividade ao sistema elétrico de mina.
Do ponto de vista comercial, a utilização,
mesmo que temporária, de um Powerbox
proporciona benefícios tangíveis, pois,
além de proporcionar a garantia contra a
falta de energia por parte da concessionária, pode ser utilizado no horário de ponta
(quando o preço da energia pode ser o triplo

do valor em horário normal) e proporciona
baixos custos operacionais, principalmente
se considerarmos que, normalmente, as
principais minas estabelecem contratos de
fornecimento de combustível junto às distribuidoras, para abastecimento da frota de caminhões e equipamentos móveis da mina, o
que torna o preço do diesel, combustível utilizado pelos geradores, mais barato, reduzindo, com isso, o valor do quilowatt-hora
gerado pelo Powerbox.
Em termos práticos, sabemos que limitações orçamentárias dificultam e atrasam

a aquisição de um equipamento com este,
sobretudo sem um planejamento prévio.
Pensando nisso, algumas empresas, alertas
quanto à demanda reprimida no mercado
para este tipo de solução já disponibiliza
(para venda e ou locação) em pronta entrega, algumas unidades deste tipo de equipamento para atendimento, mesmo que
temporário, da necessidade das principais
minas do país.
Paralelo a isso, já podemos observar que
as principais minas do Brasil, que têm como
mantra a produtividade, competitividade e

baixos custos operacionais, já vêm analisando a utilização desta poderosa fermenta
em suas operações.
Em países da América do Sul (Peru, Chile,
Colômbia, etc) onde o mercado de mineração é representativo e onde há minas em
fase de implantação ou que ainda não há
distribuição de energia elétrica, o Powerbox
se configura como um item comum nas
operações
*Carlos Henrique de Paula é gerente geral da Divisão de Power Generation da DCML – Distribuidora Cummins de Minas e
Mestre em Engenharia da Produção pela UFMG.

“Ouvindo” os moinhos trabalharem

O

controle do moinho semiautógeno
(SAG) é complexo e depende de
diversas variáveis dinâmicas do
processo. Uma boa estratégia operacional
garante que o moinho opere o mais próximo possível do ponto ótimo, resultando
em benefícios significativos à operação, em
função do aumento da eficiência energética
da moagem e do melhor aproveitamento
dos revestimentos. Mineradoras no Brasil
e no mundo tem continuadamente melhorado as estratégias de controle, e uma de
suas iniciativas consta em instalar o SmartEarTM, sistema de monitoramento acústico
do moinho SAG, desenvolvido pela Metso. Os dados obtidos desse sistema foram
utilizados para otimizar o desempenho do
moinho ao minimizar o período no qual ele
apresenta comportamento muito silencioso
ou muito ruidoso. O limite inferior indica
que a carga do moinho está elevada para
uma quebra eficiente ou que a velocidade
de rotação está baixa e os corpos moedores
não estão atingindo o pé da carga. Por outro
lado, quando a emissão sonora está elevada, pode ser uma indicação de que o corpo
moedor é lançado acima do pé da carga, o
que compromete a eficiência da moagem e
o desempenho das placas altas e baixas do
revestimento em razão do desgaste elevado.
Ao manter a operação na faixa de emissão
sonora ótima, uma moagem mais eficiente
é atingida. Análises dos dados industriais
indicam uma redução ao redor de 11% no
consumo de energia.
Este artigo abordará a instalação do SmartEarTM e os benefícios obtidos a partir do
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controle do moinho SAG com o uso do monitoramento acústico.

Introdução

O sistema de monitoramento acústico
SmartEarTM, desenvolvido pela Metso, através do setor de Tecnologia de Processo e
Inovação (Process Technology and Innovation - PTI), é utilizado por operações com o
objetivo de auxiliar no controle do moinho
SAG e de prevenir danos ao seu revestimento. Este artigo aborda a concepção e o motivo do uso dessa tecnologia e do contador
de impactos, que é uma das principais variáveis de saída. A eficácia do sistema para
indicar a eficiência na etapa de moagem foi
determinada pela a análise de dados de processo em conjunto com os de ruído emitido
pelo moinho.

Desenvolvimento
do contador de impactos

O monitoramento acústico de moinhos é
geralmente utilizado para dois propósitos
distintos. O primeiro é para o controle da
alimentação de acordo com a característica
da emissão sonora do moinho (Tornton et
al, 2005). O segundo é para detectar excessivos impactos de corpos metálicos, sejam
eles a carga moedora ou até mesmo pedaços de levantadores soltos, sobre os revestimentos (Powell, 2001). Sob esta condição
um alarme é emitido para que as devidas
decisões sejam tomadas.
O SmartEarTM utiliza componentes industriais de alta qualidade para capturar e analisar a emissão acústica de moinhos SAG.

O programa filtra e analisa os sinais para
mensurar o nível sonoro, com o objetivo de
auxiliar no controle das diversas variáveis
operacionais do moinho, entre elas a pressão dos mancais (ou peso), velocidade e
alimentação. Outros artigos publicados detalham o SmartEarTM (La Rosa et al, 2008;
Metso, 2004). Apesar deste sistema ter sido
inicialmente utilizado como uma ferramenta
para proteção dos revestimentos, a Metso
PTI tem focado em estender seu uso para
auxiliar no controle do nível da carga. Consequentemente, foram desenvolvidos um
modelo matemático do moinho em regime
(Morrell, 1996a, 1996b; Valery, 1997; Valery
e Morrell, 1997) para prever a carga total e
um algoritmo para melhorar a detecção e
a medição de impactos nos revestimentos
(conhecido como contador de impactos).
O algoritmo foi desenvolvido a partir de
análises de amostras sonoras (frequências)
isoladas de impacto de metal-metal. O contador de impactos tem como função buscar
tais frequências típicas no ruído emitido
pelo moinho e contar os eventos dentro de
um determinado período.
Ensaios iniciais, realizados durante a fase
de desenvolvimento, confirmaram o comportamento previsto do contador de impactos: aumento da contagem com a redução
do nível da carga e, consequentemente,
exposição dos revestimentos. Após a validação, o sistema foi refinado para reduzir à
três os parâmetros de calibração: (1) filtro de
frequência – para indicar a faixa de impacto
metal-metal, (2) limite limiar – para classificar um sinal sonoro como impacto e (3) peJulho 2015 | 31
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Por Rodrigo Hayashida, Rodrigo Sales, Renato Oliviera, Ana Paula Martins Soares*

ríodo – duração de um evento metal-metal
para não contá-lo repetidas vezes.
A filosofia de controle para o uso do contador de impactos é simples e direta. Se for
observado baixa contagem, as bolas atingem uma região que não é próxima ao pé
da carga, portanto não utilizando a energia
de modo eficiente. Se a contagem é significativamente alta, então as bolas estão sendo
arremessadas diretamente nos revestimentos e não no pé da carga (Poweell, 2001). A
Figura 1 é uma representação gráfica destes
dois cenários (“a” e “c”, respectivamente) e
do caso ótimo (“b”).

Moagem

Figura 1 – Diferentes cenários da operação
do moinho

Um ponto de discussão no monitoramento acústico de moinhos SAG é distinguir
impactos rocha-metal, os quais aumentam
a eficiência da moagem, e metal-metal. Em
geral, a maioria dos impactos rocha-metal
apresentam um sinal com menor magnitude e frequência fundamental menos consistente em relação ao impacto metal-metal. Em todos os sistemas, podem ocorrer
impactos rocha-metal que serão classificados como metal-metal, porém com o desenvolvimento do contador de impactos, a
Metso PTI otimizou esta medição.

Instalação do sistema
Smartear

As operações ao redor do mundo instalam o SmartEarTM para proteger os revestimentos e usar as variáveis de saída
(impactos por minuto – IPM e intensidade sonora) para auxiliar no controle do
moinho (por exemplo, a taxa de alimentação e a velocidade de rotação).
A Figura 2 apresenta uma instalação típica do sistema, o qual consiste de:
Dois microfones a prova d´água
instalados um de cada lado do moinho
Um painel de campo com o condicionador
do sinal, fonte de tensão e sistema de transmissão (WI-FI, fibra óptica ou cabo coaxial).
Na sala de controle, o receptor converte
o sinal enviado em elétrico antes de se
comunicar com a placa de áudio do servidor SmartEarTM
Após o tratamento do sinal pelo programa, os resultados são enviados para
a rede de controle e disponibilizado no
PIMS ou CLP.
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Figura 2 – Instalação simplificada do
SmartEarTM

A calibração do sistema é realizada pela
comparação do nível sonoro total medido
por um decibelímetro portátil, o qual é posicionado ao lado do microfone do SmartEarTM. Desta forma, os três parâmetros de
calibração apresentado anteriormente ((1)
filtro de frequência, (2) limite limiar e (3) período) são ajustados para cada operação. A
Figura 3 apresenta a interface do programa.
Uma estratégia operacional é manter a
potência do moinho e a contagem de impactos constantes. Ou seja, se a potência consumida cair, a alimentação deve
ser aumentada e a velocidade pode ser
(ou não) reduzida. Na situação contrária
(potência aumentar), a alimentação deve
ser reduzida e a velocidade pode ser (ou
não) aumentada. Semelhantemente, se
a contagem de impactos por minuto está
baixa, a alimentação deve ser reduzida e a
velocidade pode ser (ou não) aumentada.
Por outro lado, se a contagem estiver elevada, a alimentação deve ser aumentada e
a velocidade pode ser (ou não) reduzida. A
Figura 4 ilustra as condições previamentes descritas. A contagem de IPM auxilia
à operação na tomada de decisão prévia,
uma vez que esta variável é mais sensível,
relativamente à variação da potência ou do
peso/volume da carga do moinho.

Figura 3 – Interface do SmartEarTM
Figura 4 – Estratégia operacional baseada
no IPM

Resultados e discussões

Para validar a eficiência do SmartEarTM,
foram coletados e analisados dados de dois
clientes (Site A e Site B), por um período de
um ano, a cada uma hora. Para o tratamento
dos dados foram utilizadas tabelas dinâmicas do Microsoft Excel. Em particular, a relação entre a eficiência da moagem (indicada
pela potência específica do processo em
kWh/t) e a contagem de impactos por minuto foi analisada.

A partir desta relação, identificou-se uma
faixa ótima operação, a qual é particular de
cada site, conforme apresentada na Figura
5. Foram escolhidas estas duas operações
pois apresentam condições operacionais
distintas. A potência específica do Site A
variou entre 5,5 e 6,25 kWh/t, enquanto a
do Site variou entre 2,75 e 3,25 kWh/t. A
faixa de contagem de impactos por minuto
no Site A foi entre 0 a 150 e no Site B este
parâmetro variou entre 200 e 450.

Figura 5 – Relação entre potência específica
e IPM

A análise indica que, com uma contagem
de impactos moderada (específica para cada
operação), é possível atingir uma eficiência
de moagem maior em comparação com níveis baixos/elevados de IPM. Este resultado
é consistente com a literatura que indica que
a moagem é mais eficiente quando a carga
moedora atinge o pé da carga do que em relação à arremessada fora desta região.
Com o propósito de controle, é insuficiente apenas saber que a operação de moagem
não está eficiente o quanto poderia estar.
Através da medição da quantidade de impactos é possível determinar a eficiência de
moagem e indicar condições operacionais
indesejadas, como apresentado na Figura 6,
para o Site A, e Figura 7 para o Site B.
A Figura 6 mostra um exemplo de resposta do contador de impactos no Site A para
um aumento da carga do moinho SAG e
consequentemente da potência consumida
a partir das 3 horas. A quantidade de impactos foi diminuindo gradativamente até
que o operador reduziu a taxa de alimentação e os impactos voltaram a aumentar.
Sob estas condições (aumento da carga e
o aumento da potência consumida) a potência específica aumentou e os impactos
diminuíram.

Figura 6 – Evolução dos IPM e da potência
específica do Site A

Para o Site B (Figura 7), o período
analisado contemplou aproximadamente
seis meses. Desta forma, foram destacados três períodos (I, II e III) com comportamentos distintos da operação. No
período I, a estratégia operacional em
função do IPM estava adequada, pois
foi observado nível médio de impactos
e redução da potência específica. Comportamento ineficiente é observado no
período II, onde foram registrados níveis
baixos de impactos e aumento da potência específica.
A partir de junho (período III), o aumento da velocidade de rotação do moinho influenciou significativamente a medição do sistema SmarEar™. A resposta
do sistema a esta nova estratégia operacional foi a elevação ao nível máximo
de IPM em todo o período, chegando a
atingir a saturação do sistema.
Uma das consequências de operar o
moinho fora das condições ideais é a
ineficiência energética do processo de
cominuição (elevação da potência específica), além do desgaste acentuado,
e até quebra, dos elevadores/revestimentos.

Conclusões

Figura 8 – Relação entre velocidade
de rotação e IPM

A relação entre a alimentação e os IPMs
apresenta geralmente uma alimentação
mais elevada para uma menor potência
consumida quando os impactos estão nas
faixas intermediárias, o que representa uma
melhoria na eficiência de moagem.
De acordo com a literatura, a potência diminui com o aumento do número de IPM.
Para o Site A, esta relação foi observada.
Entretanto, para o Site B foi observado um
aumento da potência com o aumento do número de IPM. Este resultado sofreu grande
influência da mudança da estratégia operacional, na qual a velocidade de rotação do
moinho foi elevada, como apresentado na
Figura 8.

Figura 9 – Relação entre alimentação e IPM

Figura 7 – Evolução dos IPM e da potência
específica do Site B

Os dados de velocidade de rotação (Figura 8), de alimentação (Figura 9) e de
potência (Figura 10) também são apresentados em função das faixas de IPM.
Para o site A, a relação entre a velocidade
de rotação e IPM foi observada conforme
a literatura (quanto maior a velocidade de
rotação, maior o número de impactos)
apenas para contagens acima de 75 IPM.
Abaixo deste valor, as Figura 9 e Figura
10, apresentam que a alimentação estava
relativamente baixa para um consumo de
potência elevado, em consequência das
velocidades elevadas. Esta condição indica
que o moinho estava com uma carga
elevada (baixos IPM) e a operação adotou
medidas para reduzí-la. Entretanto, para o
Site B, foi observado um salto no número
de IPM quando o moinho operou entre 9 e
9,25 rpm.
www.revistaminerios.com.br

Figura 10 – Relação entre potência e IPM

A Tabela 1 resume o comportamento das
variáveis apresentadas em função da contagem de IPM, sendo que, para níveis médios
de impacto, a máxima eficiência energética
foi é atingida.
Tabela 1 – Relações entre
alimentação, velocidade
de rotação e potência e IPM
IPM

Alimentação

Velocidade
de rotação

Potência

Baixa

Baixa

Alta

Alta

Média

Alta

Baixa

Baixa

Alta

Baixa

Alta

Alta

O sistema SmartEarTM, e mais especificamente, o contador de impactos, vem sendo
utilizado não só para identificar impactos
metal-metal que são as causas das quebras
de revestimentos, mas também para atingir
uma maior eficiência energética na etapa de
moagem em função do controle do número
de IPM.
O Site A, ao operar o moinho SAG na faixa
entre 75 e 125 IPM, reduziu seu consumo
específico de potência em 0,62 kWh/t em
relação a faixa de operação entre 0 e 25 IPM.
Considerando a produção média no período
de 900 t/h, a economia de energia foi de 558
kWh, que representa 10% da potência média
consumida no mesmo período (5,3 MW). Ao
aplicar a mesma abordagem para o Site B
(faixa ideal de IPM entre 250 e 350, produção
média de 5110 e consumo de potência médio
de 16,3 MW), a redução da potência específica foi de 0,21 kWh/t, que representa 1 MW ou
6% da potência média consumida.
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Íons podem melhorar
eficiência dos painéis solares
Estudos sobre o uso de energia solar e tecnologias sociais para o combate a pobreza
são algumas das teses que receberam o prêmio Vale-Capes
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Com o foco no uso de energias
renováveis, o engenheiro ambiental Pieter
de Jong elaborou um estudo sobre o uso
de energia eólica no Brasil. “A pesquisa
se concentra nesse tipo de energia que é
considerada muito mais competitiva do
que os combustíveis fósseis e a energia
nuclear”, disse o engenheiro. A pesquisa
concluiu que com mais investimentos nas
fontes de energias eólica e solar, haveria
uma diversificação na matriz de fornecimento elétrico do Nordeste, protegendo a
região dos efeitos da seca. O engenheiro recebeu o prêmio pela dissertação de
mestrado “Análise econômica, técnica e
ambiental das tecnologias de geração de
energia renovável e não renovável no Brasil”, pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA), na categoria Redução de Gases
do efeito estufa (GEE).

Estudo socioambiental

Outra ganhadora do prêmio foi Andréa

Uso de conversores compostos por
íons de terras raras podem melhorar
até 40% a eficiência da conversão das
células solares para energia elétrica

Foto: Jessica K. Robertson / USGS

Terras Raras

O

uso de conversores de energia
compostos por íons terras raras
Térbio (Tb3+) e Itérbio (Yb3+)
melhorariam de 28% a 40% a eficiência
da conversão das células solares para
energia elétrica. Este foi o principal resultado obtido pela pesquisadora Idelma Terra em sua tese de doutorado “Investigação
espectroscópica e estudo dos processos
de conversão de energia em vidros e
nano-cristais co-dopados com íons Tb3+
e Yb3+”, defendida pela Universidade de
São Paulo - Campus São Carlos (USP/
SC). O trabalho é um dos oito ganhadores
do Prêmio Vale-Capes de Ciência e Sustentabilidade, criado em 2012, e que este
ano está em sua terceira edição.
“A busca por alternativas viáveis de
produção de energia limpa e renovável,
utilizando recursos naturais, tem sido um
grande desafio. Em especial, o interesse
no uso da energia solar para obter energia
elétrica tem aumentado. Neste caso, as
células solares convencionais, que são
confeccionadas a partir do cristal silício
cristalino, apresentam uma eficiência
de conversão de energia limitada, mas
que poderia ser melhorada usando
conversores compostos por íons terras
raras», diz a pesquisadora.
Vencedora na categoria Processos
Eficientes para Redução do Consumo
de Água e de Energia, o estudo teve
caráter inédito, pois foi a primeira vez
que os materiais Térbio (Tb3+) e Itérbio
(Yb3+) foram estudados. «Os resultados
acarretaram um avanço acadêmico nas
pesquisas na área de processos de conversão de energia, e grandes possibilidades de desenvolvimento tecnológico,
pois possibilita testes em escala industrial, visando uma melhoria significativa
na produção de energia elétrica por meio
das placas solares convencionais”, acrescenta Idelma Terra.

Ventura, que realizou uma pesquisa sobre
como os saberes populares da comunidade do sertão baiano desenvolvidos ao
longo dos séculos permitiram a convivência da população com a seca, e como podem representar alternativas para serem
incorporadas às estratégias brasileiras de
enfrentamento às mudanças climáticas.
“O estudo coloca em evidência o potencial que as tecnologias sociais, isto é, os
métodos desenvolvidos, têm em auxiliar
no combate à pobreza. Estudei casos focados em áreas como produção agrícola,
captação e armazenamento de água da
chuva para consumo humano, além de
bombas de águas manuais e fogões ecoeficientes”, explica Andréa Ventura, que
recebeu o prêmio pela tese de doutorado
Tecnologias sociais de convivência com
o semiárido baiano: estratégia para a governança global do clima, pela UFBA, na
categoria Tecnologias socioambientais,
com ênfase no combate a pobreza.

Prêmio Vale-Capes tem aumento
de 15% nas inscrições
A Vale e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do
Ministério da Educação, realizaram a cerimônia de entrega do Prêmio Vale-Capes de Ciência
e Sustentabilidade. Ao todo, foram 127 trabalhos inscritos, sendo 90 dissertações de mestrado e 37 teses de doutorado, contra 110 inscritos no ano anterior, um aumento de 15%.
Lançado em 2012 durante a conferência Rio+20, o Vale-Capes está na sua terceira edição e é
uma homenagem a estudantes que pensam em soluções e processos inovadores dentro das
universidades brasileiras.
Conheça os oito vencedores do Prêmio Vale-Capes:
Área Temática I: Processos eficientes para redução do consumo de água e de energia
Doutorado
Autor: Idelma Aparecida Alves Terra
Trabalho: Investigação espectroscópica e estudo dos processos de conversão de energia em
vidros e nano-cristais co-dopados com íons Tb3+ e Yb3+
Instituição: Universidade de São Paulo - Campus São Carlos (USP/SC)
Mestrado
Autor: Victor Sette Gripp
Trabalho: Análise ambiental, energética e econômica de arranjo processual para reúso de
água em refinaria de petróleo
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Área Temática II: Aproveitamento, reaproveitamento e reciclagem de resíduos e/ou rejeitos
Doutorado
Autor: Paula Fagundes de Gouvêa
Trabalho: Estudos genéticos e moleculares da produção de celulases e hemicelulases em
Aspergillus nidulans e Aspergillus niger
Instituição: Universidade de São Paulo - Campus Ribeirão Preto (USP/RP)
Mestrado
Autor: Denilson de Jesus Assis
Trabalho: Influência da aeração e agitação nas propriedades de gomas xantana produzidas
por Xanthomonas campestris mangiferaeindicae 2103 com glicerina residual do biodiesel:
otimização e cinética do bioprocesso
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Área Temática III - Redução de Gases do efeito estufa (GEE)
Doutorado
Autor: Bettina Susanne Hoffmann
Trabalho: O potencial termelétrico a carvão no Rio Grande do Sul diante restrições de disponibilidade de água e objetivos de redução de emissões de CO2, aplicando a queima em
leito fluidizado.
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
Mestrado
Autor: Pieter de Jong
Trabalho: Análise econômica, técnica e ambiental das tecnologias de geração de energia
renovável e não renovável no Brasil
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Área Temática IV - Tecnologias socioambientais, com ênfase no combate a pobreza
Doutorado
Autor: Andréa Cardoso Ventura
Trabalho: Tecnologias sociais de convivência com o semiárido baiano: estratégia para a
governança global do clima
Instituição: Universidade Federal da Bahia (UFBA)
Mestrado
Autor: Felipe de Albuquerque Sgarbi
Trabalho: Modelos de transição energética residencial e o acesso a serviços energéticos
limpos: uma análise a partir de dois estudos de caso
Instituição: Universidade de São Paulo (USP)
Fonte: Vale
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Ar Comprimido

Redimensionando as linhas
de produção e sistemas de ar
Em busca de eficiência no uso de energia, empresas restruturam linhas de produção
e sistemas de ar comprimindo, reduzindo os custos com o insumo

A

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) anunciou a manutenção da bandeira vermelha
para todos os consumidores de energia
elétrica no mês de junho. Isso significa
um acréscimo de R$ 5,50 nas contas de
luz para cada 100 quilowatts-hora (kWh).
Com o preço da energia em disparada,
a atividade da indústria, que depende
desse recurso, está sendo diretamente
afetada. Esse retrato gera uma demanda
maior para empresas de consultoria em
ar comprimido. “Sentimos um aumento
na nossa demanda de consultoria desde
o corte do desconto na tarifa de energia
em 2014 e a cada mês temos novos pe36 | Julho 2015

didos”, ressalta o diretor da Air Parts,
Francisco Cabral.
A consultoria para redução de energia na indústria identifica e determina a
energia consumida pelos processos, indicando as possibilidades de economia e
de corte de custos com a geração de ar
comprimido. “Por meio de nosso trabalho
de consultoria e projetos, temos o compromisso de encontrar a melhor maneira
de maximizar os resultados dos clientes,
diminuindo os custos e o tempo de produção. Trabalhamos com uma análise
global, planejamento e implantação da
solução, além de acompanhamento para
mensurar os resultados”, destaca Cabral.

Esse tipo de serviço transforma a atuação da empresa, tornando os processos
mais eficazes e reduzindo significativamente os custos de sua linha de produção. “Trabalhamos com alguns clientes
que conseguiram cortar seus custos em
50% apenas com o redimensionamento
e a consultoria em seus sistemas de ar
comprimido”, conclui.
A Air Parts atua no Rio de Janeiro e
em São Paulo atendendo indústrias metalúrgicas, petroquímicas, empreiteiras
e construtoras, que buscam a locação e
venda de compressores elétricos, indicados para trabalhos industriais, e a diesel,
indicados para obras de construção civil.

Menor consumo de água potável na área industrial

C

om o objetivo de promover a conscientização dos colaboradores sobre
o uso racional de recursos hídricos,
a Sama, localizada em Minaçu (GO), apresentou os resultados do projeto “Redução
de 5% do consumo de água potável na área
industrial” durante o VII Workshop de Redução de Custos na Mina e na Planta da revista
Minérios & Minerales. O projeto, proferido por Verusca de Castro Mesquita Martins, analista de Qualidade e Meio Ambiente
da empresa, foi um dos vencedores do 170
Prêmio de Excelência da Indústria, conforme
noticiado na edição de maio.
Em 2012, as atividades de lavagem de caminhões e máquinas pesadas no Postinho
(área de abastecimento e manutenção de
equipamentos da Sama) representava 20,10%
do consumo geral da indústria, os outros
79,9% encontravam-se nos processos da lavanderia, pipas, banheiros e vestiários.
Entre as medidas do projeto destacam-se

Verusca Martins, analista de
Qualidade e Meio Ambiente da Sama

o trabalho de conscientização dos colaboradores e parceiros sobre a importância do uso
racional dos recursos hídricos, redefinição
dos horários para atividade de umidificação
dos jardins feitas pelos pipas para evitar evaporação rápida; substituição do bico de pato

pela mangueira do caminhão pipa, durante a
umidificação dos jardins para diminuir o consumo, manutenção/ajuste no bico de pato e
chuveiro dos pipas, evitando o desperdício
de água durante a atividade de lavagem/umidificação das pistas e substituição da água
potável por água industrial, na atividade de
lavagem dos caminhões e máquinas de mineração no Postinho.
Houve também um aumento de 2% na
utilização de água reciclada no processo de
beneficiamento.
Com o projeto, a mineradora obteve uma
otimização do uso de recursos hídricos,
conscientização dos colaboradores sobre o
consumo racional de água; monitoramento
e divulgação dos indicadores de Sustentabilidade da empresa - GRI, Planejamento Estratégico/Gerencial (PGE /PGG). O programa
gerou uma redução de 23% do consumo de
água potável na indústria e um ganho financeiro de R$ 53.539,46/ano.

Água

Foto: Ronaldo Guimarães

Com ações de contenção e trabalho de conscientização, Sama reduz em 23% uso de água em sua unidade

Usiminas otimiza uso de recursos hídricos

A

Mineração Usiminas (Musa) apresentou o projeto “Aumento da recirculação de água através de alteração
do circuito de produção do pellet feed da ITM
Oeste” no VII Workshop de Redução de Custo
na Mina e na Planta da revista Minérios &
Minerales. O estudo foi proferido por Geriane Macedo Rocha, engenheira de minas,
e Raphael Augusto Almeida Reis, engenheiro
de minas e de manutenção.
O principal objetivo do trabalho foi realizar uma otimização dos recursos hídricos na
Musa, aumentando a eficiência dos equipamentos que fazem o reaproveitamento de água,
como hidro ciclones, sistema de bombas e
principalmente, os espessadores de lama.
Para aumentar a eficiência de recirculação
da água utilizada no processo de beneficiamento foi feita uma reavaliação dos circuitos de produção da ITM Oeste, de maneira
a identificar possíveis ganhos. Foi realizada
uma alteração na rota do circuito de conwww.revistaminerios.com.br

centradores magnéticos de alta intensidade,
levando a um aumento de 14% na vazão dos
fluxos envolvidos no projeto e maior rapidez
no retorno da água para o processo.
“A recirculação de água é o manejo de água
internamento no circuito, ou seja, a água nem
chega a sair da planta. Já a recuperação de
água é resultado do bombeamento da água,
que é proveniente da decantação de sólidos em
baias, diques e barragens”, ressalta Geriane.
A proposta dos engenheiros foi fazer com
que o overflow dos ciclones desaguadores
de concentrado retornasse para a alimentação do circuito, como uma carga circulante. No circuito original, antes do projeto, o
concentrado dos concentradores magnéticos era direcionado para uma bateria de
ciclones desaguadores e o overflow deste
ciclone era direcionado para uma sequência de diques. Nestes diques o sólido decantava e a água então era direcionada para
o canal de captação de onde era bombeada

Foto: Ronaldo Guimarães

Alteração na rota do circuito de concentradores magnéticos de alta intensidade
aumenta vazão dos fluxos e agiliza o retorno da água para o processo

Geriane Rocha, engenheira
de Minas da Usiminas

para os tanques de água da ITM, para ser
reutilizada no processo.
“Observou-se que a área dos diques era
bastante extensa o que permitia perdas por
evaporação e infiltração. Também o tempo de
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retorno da água para planta era demorado”,
afirma Geriane.
Com a mudança, ao invés de ser encaminhado para os diques, o overflow retorna para
a alimentação do circuito como uma carga
circulante. A análise das bombas, dos hidrociclones e espessador do sistema indicou capacidade para receber este fluxo. Com a alteração
a tendência da água presente no overflow do
ciclone desaguador é ser direcionada ao espessador, retornando de maneira mais rápida e
eficiente para os tanques de água da ITM.

Com o projeto, a empresa aumentou em
45% na vazão de água recirculada do espessador e 14% na vazão do fluxo total de
água recirculada. “Conseguimos uma maior
estabilidade na operação da unidade, que
apresentava em alguns períodos paradas por
falta de água”, ressalta Geriane.
Houve também uma redução de 11% no custo
energético específico (R$/m³) devido ao desligamento de uma das duas bombas da linha de
dique. “A água se apresenta como um valor
estratégico, escasso e dotado de valor econô-

mico. Por isso, a eficiência no uso de recursos
hídricos se apresenta como um elemento de
competitividade e até mais, como um elemento
de sobrevivência, atualmente”, ressalta.
Para o futuro a empresa pretende realizar
um mapeamento do custo de bombeamento de água, com gerenciamento on line.
“Queremos determinar o custo específico
de bombeamento para cada poço, pois caso
tenhamos uma demanda menor de água poderemos utilizar o sistema de bombeamento
mais econômico”, completa Raphael.

A dessalinização como opção de abastecimento
*Por Diogo Taranto

Água

N

o Brasil, assim como em países
onde se têm abundância de recursos
hídricos oriundos de água doce, a
dessalinização nunca foi uma opção de abastecimento, mesmo tendo uma extensa área
litorânea. No entanto, as recentes faltas de
chuvas nas grandes regiões metropolitanas
do País, a redução do volume nos reservatórios de água doce e consequentes desdobramentos para possíveis racionamentos fizeram
com que grandes empresas e até municípios
próximos ao litoral iniciassem análises de
viabilidade para implantação de sistemas de
dessalinização para abastecimento público.
A dessalinização, ou simplesmente “dessal”, como atualmente é chamada, é um conjunto de processos físico-químicos que tem
por objetivo a retirada do sal da água. Esta
retirada do sal pode se dar com a utilização
de diferentes tecnologias, tais como: osmose
reversa, destilação por multiestágios, e destilação térmica, o processo mais antigo conhecido para a dessalinização.
Em alguns lugares do mundo como, por
exemplo, países do Oriente Médio, Arábia
Saudita, Israel e Kuwait é comum o uso de
tecnologias de “dessal” para provimento de
água potável à população. Já no Brasil, a crise
de abastecimento deve impulsionar os projetos de dessalinização. Um grande exemplo
recente deste tipo de comportamento pode
ser observado no governo do estado do Rio
de Janeiro, que em fevereiro de 2015 encomendou para uma empresa especialista no
segmento um projeto de uma usina de dessalinização para abastecimento de até um
milhão de pessoas.
Este exemplo, em menor escala, poderia ser
replicado para cidades litorâneas com objeti38 | Julho 2015

vo de suprir a falta de abastecimento de água
em períodos de pico, como festas de fim de
ano e feriados prolongados, ou ainda em empresas localizadas nestes locais próximos ao
mar, que possuem a água como um recurso
importante dentro de seu processo industrial.
Atualmente, o mercado brasileiro
possui empresas do segmento de tratamento de água com a expertise necessária em
projetar, instalar e até operar sistemas de
dessalinização, fazendo com que as barreiras
tecnológicas não mais sejam um obstáculo
na viabilidade de fontes alternativas de abastecimento público e privado.
O que ainda deixa dúvida em relação à viabilidade destes sistemas são os custos de operação e manutenção, os quais podem chegar
a quatro vezes ao valor de metro cúbico (1.000

litros) em comparação ao tratamento de água
doce. Todavia, a cada ano esta diferença de
custo está diminuindo, seja pela dificuldade
na captação e tratamento da água doce, a qual
está cada vez mais longe e em determinados
locais mais poluídos, ou pela própria redução
dos custos dos sistemas de dessalinização
mediante o avanço tecnológico dos processos,
materiais e equipamentos aplicados.
Ações e projetos como estes seriam de
grande valia para preservação dos recursos
hídricos naturais, redução das perdas por
vazamentos devido as enormes adutoras para
transporte de água potável aos locais de consumo e liberação de capacidade das estações
de tratamento de água existentes para locais e
cidades mais distantes do litoral.
*Diogo Taranto é diretor de Operações da Nova Opersan

Gestão centralizada gera resultados
Com o objetivo de facilitar a gestão dos efluentes para atender plenamente as políticas ambientais
de um complexo de minério de ferro em Minas Gerais, a Nova Opersan construiu quatro sistemas
de tratamento de efluentes oleosos e seis sistemas de tratamento de efluentes domésticos/sanitários em regime de BOT (build-operate-transfer).
A mineradora trabalhava com diversos fornecedores especializados no tratamento de efluentes,
que operavam separadamente as várias áreas do processo, ou seja, a administração dos efluentes
não era centralizada. A empresa queria facilitar a gestão dos efluentes para atender plenamente
suas políticas ambientais, e também aos órgãos ambientais, com uma única terceirizada para a
gerência e manutenção diária das operações.
De acordo com informações da empresa, o complexo industrial precisava construir estações de
tratamento onsite, para não depender mais do transporte de esgoto, já que suas unidades ficam em
locais afastados, de difícil acesso.
A mineradora agora tem a segurança de atender integralmente aos padrões de qualidade de
efluentes requeridos pela própria empresa e pelos órgãos ambientais. Como os planos operacionais e de manutenção estão consolidados, há segurança no local de trabalho, garantindo zero acidente, além da preservação do meio ambiente. Outro benefício para o cliente foi que o custo é fixo
mensal e a mineradora começou a pagar apenas quando os sistemas estavam 100% construídos.

Serviço móvel viabiliza tratamento
de água em qualquer lugar

A

Veolia Water Technologies projetou
e desenvolveu os Serviço Móvel de
Água para proporcionar o tratamento de água de qualidade quando medidas
rápidas e confiáveis precisam ser tomadas.
Desta forma, a tecnologia atende às necessidades das empresas tanto em caráter
emergencial como em outras situações. O
Serviço Móvel de Água atende o mercado
de mineração, entre outros, e produz água

desmineralizada via osmose reversa com
polimento por troca Iônica ideal para: produção de produtos químicos; alimentação
de água de caldeiras para geração de vapor
com alto grau de pureza; alimentação de
sistemas fechados de refrigeração; sistemas
de laminação de metais; demais processos
onde é necessária a utilização de água com
alto grau de pureza.
Características dos Serviços Móveis de
Água: solução temporária para curto e longo

prazo; rápida instalação: unidades transportadas por caminhão em container ou skids que
permitem conexões flexíveis; baixo impacto
ambiental: consumo mínimo de produtos
químicos e produção de resíduos; modular,
disponível para pré-tratamento e pós-tratamento; água desmineralizada de alta qualidade; estação de tratamento de água e estação
tratamento de esgoto; serviço completo com
equipe de engenheiros de campo qualificados e disponíveis em qualquer lugar.

Empresa nacionaliza produção de bombas
para serviços pesados

A

KSB Brasil anunciou a nacionalização da bomba para serviços pesados, modelo LSA. A novidade,
produzida na fábrica em Várzea Paulista
(SP), vai permitir maior competitividade
no atendimento ao mercado brasileiro,
principalmente do setor de mineração.
De acordo com Esther Honda, gerente de
produto de bombas engenheiradas, “com
a fabricação local, conseguiremos atender com nossos produtos nacionais uma
gama maior de aplicações de bombas de
polpa para mineração, principalmente nas
Classes de Serviço 3 e 4”.
O equipamento soma-se a linha de bombas
de Polpa LCC, capacitada para as Classes de
Serviço 01, 02 e 03, que também são produzidas na planta paulista. “A LSA, por sua vez,
é mais robusta e atende polpas com sólidos
grandes e em altas concentrações, permitindo assim ampla cobertura de aplicações no
mercado de mineração”, explica Honda.
Além desse segmento, segundo Jardel Ribeiro, supervisor de vendas da KSB Brasil, o
modelo também pode ser utilizado em outras
aplicações como em água e esgoto, açúcar e
álcool, lavagem de gases, dragagem, siderurgia e até em indústrias químicas e alimentícias quando há presença de sólidos. Para a
nacionalização desse modelo foi adquirido
www.revistaminerios.com.br

know-how da GIW Minerals, empresa americana subsidiária da KSB e que atua no mercado de bombas para mineração.
O equipamento possui o padrão básico
de bombas de polpa horizontais, porém
seu corpo de carcaça única, mais robusto,
revestimento do bocal de sucção substituível com elevada espessura e rotor de
quatro aletas de alta eficiência, proporciona vida útil prolongada em relação ao desgaste. Sua parte mecânica, que pode operar nas mais pesadas condições, traz eixo
reforçado para prolongar a vida útil, caixa
de selagem com placa de desgaste substituível, redução na vazão de água e anel de
alívio de rotor para remoção segura e fácil.
O conjunto de rolamento de cartucho
bipartido oferece facilidade de inspeção e
manutenção. E para otimizar sua vida útil
e eficiência, diversas opções de material e
projeto hidráulico podem sem usadas na
mesma parte mecânica da bomba.
A LSA traz carcaça, rotor e revestimento do
bocal de sucção projetados em ferro fundido
branco (Gasite WD28G e Gasite WD18G). O
pedestal é feito em aço carbono e o suporte
de mancal em ferro fundido. O diâmetro de
descarga varia entre 50 e 660 mm. Já a vazão
vai de 20 a 13.600 m³/h com altura manométrica máxima de 90 m (dependendo da classe
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Equipamento robusto visa atender operações com polpas com sólidos grandes
e em altas concentrações, ampliando a cobertura de aplicações para o setor de mineração

Bomba da KSB para serviços
pesados será produzida na
fábrica de Várzea Paulista

de serviço). A pressão de operação pode chegar a 16 bar nos modelos standards. Oferece
ainda pressões limites de até 49 bar, destinadas a linhas de rejeito e outras aplicações que
combinam diversas bombas em série.
“A linha LSA já pode ser vista em diversas mineradoras como Vale, MRN,
Kinross e entre outras. Com sua nacionalização, teremos mais flexibilidade e
competitividade para comercializar este
modelo em muitos outros clientes, com
tecnologia e confiabilidade operacional”,
destaca Ribeiro.
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Água

Água limpa após passar pelo
sistema de filtragem será
reaproveitada no processo de
beneficiamento do minério

Filtros de disco a vácuo reaproveitam até 46%
da água utilizada no processo
Ferro+ Mineração instalou equipamentos da Minexcell em planta localizada em Congonhas (MG)

U

m equipamento que vem de encontro com as atuais necessidades do Brasil. É assim que José
Eustáquio Vieira, gerente de Pesquisa e
Desenvolvimento da Ferro+ Mineração,
define os filtros de disco a vácuo com
placas de cerâmica fornecidos pela empresa finlandesa Minexcell, que tem fabricação na China. Pioneira no País no uso
do equipamento na filtragem de rejeitos, a
mineradora teve sua realidade modificada, a partir da implantação dos sistemas
de filtragem que auxiliam no reaproveitamento de até 46% da água que antes era
perdida no processo convencional, com a
utilização de canais de decantação.
“Antes da implantação dos filtros, passamos por alguns transtornos operacionais com a utilização de canais para fazer
a decantação, tanto do rejeito quanto do
concentrado fino. Desgastes acentuados
dos equipamentos móveis, excesso de
umidade no produto, tempo de espera para
possibilitar o transporte, excesso de lama
ou sujeiras nas pistas, ou seja, operações
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delicadas e de custos elevados. Além da
logística complexa, algumas perdas de
material eram inevitáveis”, destaca Vieira.
Diante deste cenário, a Ferro+ fez em
2012 os primeiros contatos com a Minexcell, que enviou à planta, localizada na cidade mineira de Congonhas, técnicos da
empresa para a realização de uma série de
testes em escala de bancada para avaliar
o comportamento do material utilizando
a tecnologia das placas de cerâmica. O
resultado foi positivo e verificou-se que
para o tipo de minério da empresa seria
possível a aplicação da tecnologia de filtragem à vácuo com as placas de cerâmica. Um equipamento em escala industrial
foi adquirido e testado com rejeitos e concentrados por um período de três meses,
apresentando a eficácia prevista na avaliação prévia. Atualmente, a mineradora
conta com sete filtros KS100 em operação, sendo quatro na linha de rejeitos e
três na linha de concentrados.
De acordo com Vieira, a filtragem deixou
as operações mais limpas e o processo

mais dinâmico, prático e econômico. O
gerente de Pesquisa e Desenvolvimento
da Ferro+ Mineração explica que anteriormente, após a concentração magnética de
alta intensidade, os concentrados e rejeitos
eram destinados aos canais de decantação, onde a infiltração natural no solo gerava perdas substanciais, além do excesso
de água transportada para os estoques de
produtos, no caso dos concentrados, e os
rejeitos para as pilhas. Agora o destino dos
concentrados e rejeitos são os espessadores de polpa, que realizam o adensamento,
onde se recupera cerca de 65% da água recebida. Após esta etapa, a polpa passa por
um refinamento ainda mais cuidadoso nos
filtros cerâmicos a vácuo.
“Ao contrário dos filtros convencionais
que utilizam telas grossa de nylon e perdem
partes dos ultrafinos no filtrado, os equipamentos da Minexcell contam com placas de
cerâmica, que possuem capilaridade, possibilitando que a água filtrada fique totalmente
cristalina. O resultado final é um material na
faixa de 10% de umidade para o concentra-
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do e 14% para o rejeito. Sem os filtros, estes
números eram de 16% e 26% respectivamente. Com isso, eliminamos as etapas dos
canais e o tempo necessário para a secagem
nos pátios. Hoje o produto é carregado diretamente na saída da filtragem para o cliente”,
afirma Vieira.
A água filtrada é totalmente limpa e cristalina e é armazenada nos reservatórios e
reaproveitada no processo de beneficiamento do minério, que também recebe a
água nova complementar. Segundo Vieira,
com a filtragem, a demanda por água nova
foi reduzida. “A nossa filosofia é utilizar
os recursos naturais de forma racional e
sustentável, buscando o máximo aproveiOperação silenciosa, com baixo
nível de ruído, e consumo
reduzido de energia são
características do sistema

www.revistaminerios.com.br

Os filtros são fabricados em aço inoxidável e a limpeza das
placas de cerâmica é realizada a cada sete ou oito horas

tamento nos processos, minimizando o
impacto ambiental e gerando, com isso,
valor econômico para o negócio”, afirma.

têm um consumo de energia que é cerca de
seis vezes menor”, ressalta Vieira.
A questão da segurança também é outro
diferencial. Com o produto final mais seco,
o transporte para as pilhas é mais estável,
assim como o controle das áreas de estocagem, evitando possíveis acidentes de
trabalho. O manuseio também ficou mais
fácil, principalmente em dias chuvosos.
“Quando fazíamos o transporte do material
com maiores teores de umidade, acabava
caindo pelas estradas e, muitas vezes, o
caminhão não conseguia passar pelo caminho novamente, gerando transtornos na
movimentação para as pilhas”, conta.

Economia de energia
e mais segurança

Alguns diferenciais da nova tecnologia de
filtros com placas de cerâmica são: o ruído
é mínimo durante as operações; baixo consumo de energia, de 60 kw/filtro para o modelo KS 100, incluindo a bomba de vácuo e
periféricos; a água do filtrado não necessita
de nenhum tratamento, sendo retornada
totalmente limpa para o processo; equipamento totalmente automatizado. “Se compararmos com filtros convencionais, eles
Foto: Minexcell

Lu Zheng, diretor da Minexcell, e José
Eustáquio Vieira, gerente de Pesquisa e
Desenvolvimento da mineradora Ferro+

Capacidade varia
de 1 m² a 200 m²

Os filtros são fabricados em aço inoxidável e disponíveis em capacidades unitárias que variam de 1 m² a 200 m². Os
filtros são adequados não só para minério
de ferro, mas também para diferentes tipos de minerais. A manutenção e limpeza
das placas de cerâmicas são realizadas a
cada 7 ou 8 horas de uso com a injeção
de ácido nítrico diluído dentro das placas,
para melhorar sua produtividade.
Na Ferro+ Mineração, a instalação, treinamento e start up dos equipamentos
foram acompanhados pela equipe da Minexcell, que está presente no Brasil para
prestar assistência técnica à empresa.
“Continuaremos estudando e aprendendo
ainda mais com os equipamentos, a fim de
potencializar o seu uso, principalmente na
filtragem dos rejeitos, onde os minérios mais
argilosos afetam negativamente a produtividade do equipamento. Já os periféricos, como
bombas de vácuo, ainda possuem grandes
oportunidades de melhorias”, finaliza.
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Monitoramento hídrico é premiado na Alemanha
Trabalho de monitoramento dos recursos hídricos foi agraciado durante
o 36° Simpósio Internacional de Sensoriamento Remoto do Ambiente
Há dois anos, o instituto desenvolve o Projeto Itacaiúnas, voltado para o monitoramento
dos recursos hídricos da bacia hidrográfica
do Rio Itacaiúnas. O estudo pretende coletar e
transmitir em tempo real, informações sobre
as características e a disponibilidade de recursos hídricos na bacia hidrográfica. Com o
resultado, espera-se que a comunidade científica e a população em geral sejam beneficiadas, uma vez que as informações poderão
subsidiar o trabalho de prevenção de órgãos
como a Defesa Civil.
No aspecto do estudo da dinâmica do território, o monitoramento é feito a partir de imagens dos satélites Landsat, fornecidas pelo
Serviço Geológico americano, que apontam a
sucessiva diminuição da cobertura vegetal ao
longo dos últimos 40 anos, em que a floresta
foi dando lugar principalmente às pastagens.
As cinco primeiras estações de monitoramento de um total de oito previstas, já estão
instaladas, três delas em áreas das minas de
cobre do Sossego (Canaã dos Carajás) e Sa-

lobo (Marabá), e na mina de níquel de Onça-Puma (Ourilândia do Norte) e duas outras
em áreas privadas. A previsão é que, até o
final do segundo semestre de 2015, as três
estações restantes também estejam instaladas.
A bacia do Rio Itacaiúnas abrange uma área
de 42 mil quilômetros quadrados e abastece dez municípios paraenses: Água Azul do
Norte, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, Marabá, Parauapebas,
Piçarra, São Geraldo do Araguaia, Sapucaia
e Xinguara. A população de todas essas cidades soma, aproximadamente, 570 mil habitantes, segundo senso realizado em 2012
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
As atividades técnicas do projeto têm sido
desenvolvidas em parceria com a Agência
Nacional de Águas (ANA), Companhia de
Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) e
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

Reservatórios flexíveis facilitam
o armazenamento e transporte de água

A

Sansuy, fabricante de laminados
flexíveis e produtos manufaturados
de PVC, abordou, durante evento
em São Paulo, a estiagem que atinge diferentes regiões do País e exige o armazenamento e transporte de água potável e de
reuso em reservatórios apropriados.
Durante o evento, a empresa expos o
Viniliq Pipa, reservatório flexível confeccionado com laminado reforçado de PVC e
útil tanto em situações de escassez de chuvas, como combate a incêndios florestais e
paisagismo, entre outras aplicações.
Com cinco capacidades diferentes, pode
ser instalado em veículos de carroceria
aberta ou fechada: o reservatório de 450
litros é indicado para carrocerias de pick
ups leves, furgões e vans pequenas; o de
700 litros é adequado para pick ups; e o
equipamento de 1000 litros é indicado
para instalação em furgão, van grande e
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VUC pequeno. Já os modelos de 4.500 e
6.000 litros são próprios para caminhões.
O Viniliq está disponível, também, na versão estacionária com capacidades a partir
de 500 litros até 21 mil litros. Sob encomenda, podem ser fabricados tanques para
até 200 mil litros. Para ambos os produtos,
a empresa oferece assistência técnica em
todo o território nacional e no exterior.

Atualmente, a empresa possui unidades
industriais localizadas em São Paulo e na
Bahia, que fornecem produtos para os segmentos: automotivo, transporte e logística,
moveleiro, mineração, lazer, construção e
arquitetura, agronegócios, armazenagem,
papelaria, sinalização e comunicação visual, entre outros, abastecendo tanto o mercado nacional como o internacional.

Viniliq Pipa é um reservatório
flexível confeccionado com
laminado reforçado de PVC

Foto: Sansuy

Água

A

pesquisa do Instituto Tecnológico
Vale (ITV), que mostra a dinâmica
de uso e ocupação do solo da bacia
do Rio Itacaiúnas, no sudeste do Pará, foi
premiada no 36° Simpósio Internacional de
Sensoriamento Remoto do Ambiente, em
Berlim, na Alemanha. O ITV participou pela
primeira vez do evento e conquistou o prêmio
“Buddy Bear Berlim - Best Poster”.
O simpósio, que reuniu mais de mil pesquisadores, é o principal espaço mundial de discussão sobre o tema. O ITV concorreu com
outros 399 trabalhos inscritos no simpósio.
“Entre os diferenciais da nossa pesquisa está
a metodologia empregada, que mostra a dinâmica de uso e ocupação do solo da bacia
do Rio Itacaiúnas, desde o início do ciclo de
ocupação da região na década 70, período
este que coincide com o lançamento dos
primeiros satélites de recobrimento global
lançados pela Agência Espacial América”,
explicou Pedro Walfir, pesquisador principal
do trabalho.

Bel-Ray expande portfólio
para o setor de mineração
lic Fluid, produto de alta viscosidade com
propriedades antidesgaste e anticorrosão,
que ajudam a proteger os componentes hidráulicos e reduzir a formação de espuma.
Já o lubrificante multiviscoso é uma versão
acima do Raylene Ashless, com intervalos
de troca de até 6.000 horas ou mais, dependendo das condições operacionais. Sua
composição (ISO Série 46) atende à especificação das escavadeiras hidráulicas Hitachi
e de fabricantes de bombas. O lubrificante,
que suporta pressão de trabalho extrema
não leva zinco ou outros aditivos metálicos.
O Raylene Ashless é ambientalmente
amigável e não gera cinzas. Possui intervalos de troca de até 6.000 horas e também
atende à especificação da Hitachi para uso
em suas escavadeiras hidráulicas.
No segmento de óleos para engrenagens e transmissões, o fluido TO-4 aten-

de a especificação do Caterpillar TO-4.
Ele foi projetado para reduzir a vibração
de trabalho dos freios e embreagens, bem
como oferecer alta resistência à oxidação.
O óleo de alta pressão possui grande estabilidade à oxidação e alta demulsibilidade,
podendo ser utilizado numa variedade de
ambientes. Sua proteção à extrema pressão
inclui aditivos antidesgaste e anticorrosão.
Desenvolvido com um lubrificante pegajoso de alta adesão, o óleo Hypoid
GL-5 Gear atende as especificações API
GL-5 e Mil-L-2105D.
Por fim, para os motores diesel, a empresa oferece o Ultra 10W-30 e Ultra 15W40, que combinam diferentes aditivos e
tecnologia Cleanguard, que dispersa a
fuligem, evita a formação de depósitos e
atende às especificações dos principais
fabricantes de máquinas e equipamentos.

Sistema de lubrificação alemão
chega ao mercado brasileiro

A

Motorvac fechou uma parceria para a distribuição no País
dos sistemas de lubrificação da alemã Beka. O acordo contemplou treinamentos sobre a tecnologia e exemplos de aplicação dos produtos na matriz da empresa em Pegnitz, na Alemanha.
O foco da empresa está na comercialização do Beka One, lubrificação
centralizada, que dispensa a aplicação manual e protege os componentes do equipamento de qualquer tipo de contaminação ambiental.
O corpo da célula lubrificante, totalmente selado e sem cabeamento externo ou ligação elétrica, possui um reservatório de
graxa recarregável de 120cm3. O aparelho possui bateria de alta
capacidade, acionamento por um botão liga/desliga e pode ser
usado com qualquer graxa.
Outro produto representado pela empresa refere-se ao equipamento de lubrificação centralizada Beka Max Mining, disponibili44 | Julho 2015

Motorvac iniciou a venda
de sistemas de lubrificação
da alemã Beka

Foto: Beka Max

Lubrificantes

A

Bel-Ray, fabricante norte-americana de lubrificantes de alto desempenho, anunciou a expansão
da sua linha Raylene, com a entrada de
cincos novos produtos voltados para veículos pesados de mineração. As novidades envolvem um novo lubrificante para
transmissões e engrenagens, dois novos
fluidos hidráulicos e duas novas viscosidades para óleo de motor a diesel.
De acordo com técnicos da companhia, os
lubrificantes desenvolvidos visam a reduzir
o desgaste e estender os intervalos das atividades de manutenção, aumentando a disponibilidade das máquinas e equipamentos.
O portfólio da empresa abrange três áreas: fluidos hidráulicos, óleos para engrenagens e transmissões, e lubrificantes para
motores a diesel. Dentro de fluidos hidráulicos a empresa oferece o Raylene Hidrau-

zados em diferentes formatos, como lubrificação progressiva, sistema seccional, de
linha única, de linha dupla, ranhuras de lubrificação e lubrificação por aspergimento.
O funcionamento do distribuidor progressivo é contínuo, ou seja, apenas quando um
ponto de lubrificação recebeu a quantidade
necessária de graxa ou óleo, é que o distribuidor segue para lubrificar o próximo ponto. Os distribuidores da empresa oferecem
flexibilidade de modulação, adequando-se
de forma flexível à quantidade de pontos e
suas respectivas dosagens.
Já o sistema seccional nada mais é do que
um sistema progressivo estendido. Grandes
instalações com muitos pontos de lubrificação são divididos em seções, que são ali-

mentadas a partir de uma única estação de
bombeamento. As seções podem ser controladas e monitoradas de forma individual,
o que permite suprir zonas distintas com
diferentes quantidades de lubrificante.
No sistema de linha única, a bomba distribui o lubrificante em uma rede ou linha
livremente derivável até os distribuidores. O
controle se dá por comandos integrados ou
externos. Já o de linha dupla é voltado para
a lubrificação de grandes instalações, pois
não existe limite para a introdução de mais
pontos de lubrificação ao longo da linha.
As ranhuras de lubrificação apenas fornecem graxa quando o equipamento está em
operação. Desta maneira os dentes da coroa
dentada são lubrificados de maneira efetiva.

Por fim, o sistema de lubrificação por
aspergimento representa uma alternativa à
lubrificação convencional de engrenagens
e coroas dentadas. Nela, pequenas quantidades de lubrificantes são aspergidas a ar
comprimido.
De acordo com informações da empresa, um sistema de lubrificação progressiva
pode aumentar a vida útil de uma retroescavadeira em no mínimo duas vezes.
“Com o avanço dos negócios e a necessidade de rentabilidade, cada vez menos as
máquinas podem parar para cumprir seus
procedimentos de lubrificação nos tempos
corretos apresentados pelo fabricante”, ressalta o engenheiro Márcio Pontes, diretor da
Motorvac.

Lubrificantes

Prensa de rolos melhora rendimento
com óleo sintético
Utilização de novo lubrificante aumentou a produtividade do equipamento e reduziu o consumo de energia

A

Klüber Lubrification implementou
um projeto para o aumento da
eficiência e redução do consumo
de energia de duas prensas de rolos de
uma mineradora no Espírito Santo, com
produção de minério de ferro. O trabalho
consistiu na substituição do óleo mineral
utilizado por um lubrificante sintético de
alto desempenho.
O programa foi iniciado em janeiro deste ano, com a medição e identificação do
perfil de consumo energético com óleo
mineral em uso e em maio houve a troca
para o óleo sintético.
Os primeiros resultados, obtidos com
exclusividade pela revista Minérios &
Minerales, se mostraram positivos.
Houve uma redução no consumo de
energia de cada prensa de mais de 6%,
o equivalente a uma economia de R$
180.000. Além disso, o equipamento obteve um ganho de produtividade de 4%,
devido ao menor coeficiente de atrito e a
maior velocidade de trabalho dos rolos.
De acordo com Irajá Ribeiro Jr., gerente
de Mercado, Sustentabilidade e Eficiência
Energética da Klüber Lubrication, o objetivo foi mostrar ao cliente que a metodologia de medição do consumo energético é
confiável e apresentar de forma clara, que
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a troca de produto irá trazer resultados financeiros vantajosos, além das melhorias
operacionais, como o aumento da disponibilidade e confiabilidade do equipamento.
“O óleo mineral é largamente empregado nas indústrias, devido ao seu baixo
custo, porém a solução com lubrificante
especial melhora a performance do equipamento e sua vida útil é até cinco vezes
maior. Além disso, se economiza com o
emprego de mão de obra para atividades
de manutenção”, afirma Ribeiro.
O gerente conta que o trabalho envolveu
uma equipe multidisciplinar, com profissionais ligados a diferentes áreas da mineradora, como o operador da máquina, o
lubrificador, o gerente da fábrica e o responsável pelo gerenciamento da energia.
“Por ter um certo nível de inovação,
deve-se apresentar a cada um destes
interessados os benefícios esperados
e como serão obtidos. É fundamental a
participação de pelo menos uma pessoa
de cada uma destas áreas para o sucesso
e alinhamento dos resultados empregados”, ressalta Ribeiro.
Além disso, o plano de medição segue as diretrizes do Protocolo Internacional para Medição e. Verificação de
Performance, o que contribuiu para uma

verificação das ações de eficiência energética e dos resultados obtidos. Os índices podem ajudar também na elaboração
de relatórios anuais de sustentabilidade,
quantificando a redução de consumo de
energia e de emissões de CO2.
O princípio de funcionamento da prensa
de rolos se dá por meio da aplicação de
pressão a um leito de material por um par
de rolos que giram em sentidos opostos.
Um rolo é fixo e outro móvel, que se desloca sobre guias, sendo posicionado por
sistemas hidráulicos. Dependendo do
porte do equipamento, a pressão aplicada
exigida para fazer a britagem do minério
pode ultrapassar 250Mpa. Cada rolo é
acionado por um conjunto motor + redutor planetário onde é empregado lubrificante nos reservatórios e nos rolamentos,
totalizando pouco mais de 400 litros de
óleo em cada redutor.
Ribeiro completa dizendo que após a
conclusão dos resultados alcançados,
outros programas de lubrificação podem
ser implementados na unidade. “Com o
gradual aumento das tarifas de energia no
País, o conceito de eficiência energética
ganhou força. Inicialmente, o programa
abrangeu as prensas de rolos, mas pode
se estendido para outros sistemas”.

Recuperação de óleo gera economia
de mais de R$ 2 milhões
Vale reaproveita mais da metade do óleo lubrificante usado no Complexo de Carajás,
obtendo ganhos financeiros e ambientais

M

ais da metade dos lubrificantes
e óleos hidráulicos utilizados
em equipamentos diversos do
complexo minerador de Carajás, no Pará,
está sendo reprocessado e reutilizado
pela Vale. O processo de regeneração,
que consiste em recuperar todas as características físicas e químicas perdidas
ou modificadas durante o uso, é feito em
uma unidade de regeneração dentro das
instalações industriais.
Em 12 meses, mais de 1 milhão de litros de óleos usados serão regenerados
– 55% do total anual consumido na mina
de Carajás, o que representará uma economia de mais de R$ 2 milhões e a redução significativa no indicador de geração
www.revistaminerios.com.br

de resíduos oleosos do empreendimento.
O restante do produto usado permanece
sendo destinado para reciclagem fora da
unidade.
De acordo com o gerente Ediney Drummond, o projeto não só reduz significativamente o descarte do produto usado,
como também diminui a extração de
recursos para produção de óleo novo. O
projeto traz ainda redução de 40% nos
custos de aquisição em comparação à
compra de um mesmo volume de óleo
lubrificante novo com as mesmas características.
Agora com a unidade de regeneração na
própria mina de Carajás, são removidos
contaminantes e inseridos aditivos, que

permitem que o óleo volte a ter as mesmas propriedades químicas e físicas e
seja reutilizado como matéria-prima no
mesmo processo.
Na unidade, o óleo usado passa por
diferentes etapas, que vão desde a segregação adequada, centrifugação e filtragem, clarificação, aditivação, correção
de viscosidade, nova filtragem até o envasamento. Durante o processo, o óleo
passa ainda por três análises e o laudo
técnico final. As atividades de manuseio,
transporte e transbordo do óleo usado
coletado são efetuadas em condições
adequadas de segurança e por pessoal
devidamente treinado, atendendo à legislação pertinente.
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Muito além da tela
Pro-DeckTM proporciona maior produtividade,
maximiza resultados e gera economia aos clientes que implementam o conceito
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premissas que vão muito além apenas do
tipo de tela que está sendo usada. “A análise física é necessária, pois muitas vezes o
problema não está no tipo de tela que está
sendo utilizada – metálica, poliuretano ou
de borracha – mas em uma outra etapa
do processo. E isso é percebido no diagnóstico”, diz Abelha. Só depois disso recomendamos a implementação dos meios
peneirantes para cada cliente e qual o tipo
de tela mais adequado a ser empregado”.
Há exemplos de clientes da Haver & Boecker na América do Sul que enfrentavam o
problema de quebra de telas prematuramente
a cada 250 horas. Usavam cinco seções de
tela metálica, com abertura de 32 mm Fio de
11 mm no topo da peneira. Com o conceito
Pro-DeckTM, e o uso de telas mais adequadas
– neste caso foi uma combinação das telas
Ty Plate (placas perfuradas com aberturas redondas e cônicas que evitam o entupimento)
com as telas Double T (telas metálicas de aço
Ty Pro® com arames duplos no mesmo sentido do fluxo e na trama) -, houve um aumento no tempo de vida útil das telas para 1.200
horas sem quebras. “Isso só foi possível
porque foi feita toda uma análise da situação
e pudemos propor uma solução integrada”,
explica Abelha. “Queremos mostrar aos
clientes que há algo novo no mercado e que
garante muitos benefícios. Tal solução visa
agregar valor ao processo e maximizar os
resultados”, garante o executivo.

Novidade no mercado

A grande novidade da empresa hoje no

mercado são as telas híbridas TY-Wire,
fabricadas em poliuretano com alma de
arame de aço carbono Ty Pro®, que possuem vantagens comparadas aos outros
tipos de telas do mercado, como durabilidade de 4 a 6 vezes mais do que uma tela
metálica padrão. Além disso, segundo o
fabricante, as telas híbridas TY-Wire são
mais leves – no mínimo 40% a menos
que uma tela metálica padrão; e têm de 25
a 80% maior área aberta se comparadas
com módulos de PU convencional, além
de aberturas com ângulo negativo, que
produzem um efeito autolimpante.
Há também uma nova geração de telas
metálicas autolimpantes, a Flex-Mat 3,
que garante maior efeito autolimpante,
devido a suas características construtivas
com tecnologias avançadas de poliuretano injetado e arames patenteados, melhorando significativamente a estratificação
do material. A Flex-Mat3 possui aberturas
de 0,5 mm até 101,6mm.
A Haver & Boecker trabalha com tecnologias diferenciadas na composição de telas,
como a formulação especial para painéis de
borracha com maior resistência, poliuretano
com diferentes tipos de dureza, e arames de
aço carbono patenteado em suas telas metálicas, o que garante telas com maior resistência a ruptura, elevada vida útil, e melhor
eficiência de peneiramento.
O conceito Pro-DeckTM foi lançado pela
companhia em 2011 e desde, então, vem
sendo implementado por diversas companhias em todo o mundo.
Conceito envolve uma auditoria
ampla e diagnóstico para definição
das telas do sistema de peneiramento

Foto: Haver & Boecker

Telas

A

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

Crusader otimiza atividades com recursos de TI
Software utilizado pela mineradora desde o início de suas operações é aplicado em geologia e planejamento de mina

V

isando o aumento da eficiência e produtividade, a australiana Crusader Resources, que possui quatro projetos
auríferos no Brasil, faz uso do software Surpac,
desenvolvido pela Gemcom (empresa do grupo
Dassault) e voltado para as atividades de geologia e planejamento de mina. O programa, que
vem sendo utilizado pela mineradora desde o
início das suas operações no País, em 2004,
possibilita automatizar tarefas por meio do uso
de macros, economizando tempo das equipes.
O programa auxilia a companhia em todas as
suas atividades diárias, como operações para

modelamento geológico, criação de sólidos e
superfícies, planejamento de sondagens e entrada de dados.
“O maior benefício que temos com a utilização
do Surpac é a economia de tempo possibilitada
por meio da utilização dos macros. As macros
são fáceis de gravar e permitem um trabalho
muito mais dinâmico”, afirma Aidan Platel, gerente de Exploração da Crusader Resources.
Platel conta que a solução possui a tecla de
funcionalidades que simplifica procedimentos
e também elimina a possibilidade de erros
humanos causados pela entrada manual de

dados. Ele destaca que a tecnologia pode ser
utilizada também para procedimentos mais
prolongados, que podem ser executados sem
a necessidade de supervisão.
“O software tem sido indispensável para a
otimização do nosso tempo, o que nos permite
fazer planejamentos com mais agilidade e precisão. Nós podemos deixá-lo rodando durante
a noite se for preciso”, completa o gerente.
Com o objetivo de se ter uma melhor operacionalização dos sistemas computacionais,
a mineradora contrata os treinamentos da Gemcom para os seus funcionários.

Softwares agilizam implementação de projetos

O

uso de softwares para simular o resultado de modificações em instalações
ou a implementação de novas instalações está reduzindo o tempo para esse tipo
de atividade na Usina de Carajás em cerca de
70%. A estimativa considera o tempo investido nos projetos mais recentes da supervisão
de Engenharia de Manutenção e Melhoria a
partir do uso de aplicativos.
Esses softwares simulam e analisam fluxos
de material fino ou granulado em peneiras,
transportadores, silos, além de outras estruturas de mineração. “Ao utilizar um modelo
matemático que descreve as características do
material (Método dos Elementos Discretos) é
possível prever diversos fenômenos que podem ocasionar problemas na operação dos
equipamentos, tais como falhas, desgastes,

entupimentos, velocidade excessiva ou reduzida e perda de material”, explica o engenheiro
Ueld Nóbrega, da Supervisão de Engenharia
de Manutenção e Melhoria da Usina de Carajás.
Ele conta, também, que a partir das simulações é possível chegar às melhores configurações de um equipamento para alcançar o
máximo de produtividade com o mínimo de
necessidade de intervenção de manutenção.
“Nossa equipe vêm conseguindo desenvolver
novas soluções por meio do uso desses aplicativos e as possibilidades de inovação estão
sendo multiplicadas”, destaca Ueld.
Também é possível atestar com muita precisão como uma estrutura existente pode ser
reaproveitada de forma eficiente no desenvolvimento de uma nova solução como foi,

por exemplo, no projeto de Flexibilização das
Usinas de Carajás (saiba mais detalhes deste
projeto aqui). A peneira roller screen utilizada
era um equipamento com outra aplicação que
sofreu várias modificações para atender à nova
função com o máximo de eficiência a partir
dos resultados das simulações dos softwares.
A previsão é que só esse projeto traga uma
economia de até R$ 20 milhões por ano, principalmente com redução de desgastes. No ano
passado, a Vale foi reconhecida em um prêmio internacional pela criação de uma grade
pioneira de grelhas, feita com aço de alta resistência, que tornou o fluxo de mineração em
Carajás mais eficiente. O projeto, desenvolvido com o uso de simulações, custou à Vale
R$ 40 milhões e trouxe um retorno de R$ 200
milhões nos primeiros três meses.

Sistema aprimora produção de cobre da BHP
Tecnologia da Honeywell permitiu um controle maior do processo de fundição de cobre de planta siderúrgica,
resultando em ganhos operacionais e redução de custos

V

isando a manter a produtividade da sua unidade em San Manuel, no Arizona
(Estados Unidos), a BHP Cooper Metals, divisão de cobre da multinacional BHP
Billiton, implementou um projeto de automatização do seu processo de fundição.
Com a instalação do Control Performance Optimizer, software de gestão da Honeywell, a
companhia conseguiu aprimorar, por meio de um controlador PID, o monitoramento dos
níveis de metal líquido do cadinho, que são essenciais para a qualidade dos vergalhões
de cobre produzidos na fábrica.
Durante o processo produtivo, cátodos de cobre de alta pureza são derretidos no
forno do tipo Asarco. O material, na forma líquida, segue, através de um canal de
escoamento, para um forno de espera e em seguida é despejado no cadinho. Segundo
os engenheiros responsáveis pelo projeto, ao longo dos anos, várias tentativas foram
feitas para automatizar o controle do equipamento, mas sem muito sucesso.
www.revistaminerios.com.br
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Programas reduzem em 70% o tempo de execução, com simulação dos resultados de modificações
ou a implementação de novas instalações

Os especialistas afirmam que a qualidade do
produto final está atrelada à constância dos níveis de material no cadinho, já que se há pouco material no compartimento ocorre o aparecimento de escória na superfície e o contrário
provoca o derramamento de cobre líquido.
Com a tecnologia, a empresa passou a elaborar e testar, em modo off-line, estratégias
de controle, que passaram, posteriormente, a
serem implantadas sem grandes modificações
estruturais no processo. Segundo os técnicos
da companhia, a implementação de novas
estratégias de controle on-line, sem ensaios
anteriores, poderia trazer riscos.
Na plataforma da Honeywell, técnicos podem monitorar os ativos em uma única tela,

analisando o desempenho e detectando precocemente possíveis problemas. O programa
reduziu os dois desvios de nível do cadinho,
assim como melhorou o desempenho do forno
de espera, reduzindo o derramamento de cobre e melhorando a qualidade dos vergalhões
produzidos.
A unidade BHP em San Manuel produz anualmente cerca de 180 mil t de vergalhões de cobre.

Honeywell e Caterpillar
celebram 60 anos de parceria

Honeywell e Caterpillar celebraram 60
anos da parceria “Let´s Get Started” que resultou no desenvolvimento de um turbocompressor para os motores dos equipamentos

da empresa. Os primeiros dispositivos equiparam a linha de tratores de esteira D9, com
potência média de 256 cavalos.
Em comemoração aos 60 anos do acordo, Dace Cote, CEO da Honeywell, e Doug
Oberhelman, CEO da Caterpillar, tocaram o
sino de fechamento da bolsa de New (NYSE)
no dia 16 de junho e apresentaram o novo slogan da parceria entres as companhias: “Let´s
Keep Going”.
Atualmente, a Honeywell fornece diversos componentes às escavadeiras, tratores
e caminhões da Caterpillar. A tecnologia dos
turbocompressores da empresa auxilia na eficiência energética e na redução das emissões
dos motores.

Samarco atualiza TI com Oracle
Automatização das interfaces com o usuário foi um dos ganhos do projeto

Softwares

C

om o objetivo de ganhar agilidade
na simulação financeira e na elaboração de relatórios estratégicos para
a diretoria e acionistas, a Samarco aprimorou sua infraestrutura de TI. O projeto, realizado pela Oracle Consulting, atualizou
as versões dos softwares de planejamento
(Hyperion Planning) e financeiro (Hyperion
Financial Report), que compõem as soluções de gerenciamento.
“Com a atualização do parque de servidores e das versões de toda a suíte Oracle
Hyperion Performance Management Applications, a Samarco teve como principal
ganho a automatização das interfaces com
o usuário, especialmente na integração de

planilhas. Antes, o usuário dependia do suporte para o upload de planilhas eletrônicas
no sistema. Se essa necessidade surgisse
fora do horário comercial, o usuário ficava
impedido de seguir com o trabalho, uma
vez que o suporte contratado não era 24x7”,
afirma Fabiano Martim, analista de processos de TI da Samarco.
O upgrade foi necessário em função do
uso mais frequente dos programas de
análise financeira, que por sua vez está
relacionado ao crescimento do negócio
da mineradora. O projeto, finalizado no
ano passado, englobou a documentação
e implementação de todos os procedimentos de governança do ambien-

te, incluindo backup restore, deploy e
segurança de usuário, além do treinamento
de uma nova equipe de suporte.
“O projeto da Samarco foi desafiador, porque exigia uma migração rápida e precisávamos respeitar os prazos financeiros,
cuidando das atualizações e da preparação
dos usuários para facilmente assimilá-las.
Felizmente, contamos com uma boa integração entre a equipe do cliente e a nossa,
o que colaborou para atendermos todos os
prazos, permitindo que o cliente pudesse
praticamente de imediato se valer os benefícios do projeto”, completa Alexandre Sapia, vice-presidente da Oracle Consulting
para América Latina.

Software automatiza o chão de fábrica em tempo real
Além de ganhos em produtividade e controle preciso das operações,
programa viabiliza uma gestão assertiva da eficiência dos equipamentos

A

Totvs apresentou a sua nova solução
voltada ao segmento de manufatura,
que tem a parceria da PPI-Mustitask,
companhia especializada há 27 anos em
softwares de automação para a indústria. O
objetivo do programa é viabilizar o aumento
da produtividade e a redução significativa de
gargalos da produção.
O Totvs MES (Manufacturing Execution
System) automatiza a coleta de dados das máquinas da fábrica, permitindo o apontamento
online de ordens de produção, consumos,
paradas, inspeções de qualidade e ocorrências
de manutenção. As informações e os indicadores de desempenho são apresentados em
tempo real para facilitar e tornar a sua gestão
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mais assertiva. O software faz a leitura dos
sensores das máquinas e, por monitoramento
constante, identifica gargalos, como falta de
matéria-prima, perda de ritmo ou uma parada
inesperada, gerando alertas às áreas de apoio
para a rápida resolução do problema.
Por contar com integração nativa ao software
de gestão da empresa, a solução garante uma
troca transparente de dados e elimina o apontamento manual da produção. Dessa forma,
além de não demandar um profissional dedicado a essa tarefa, a tecnologia também mitiga
possíveis erros no registro e transcrição das
informações, que passam a ser enviadas automaticamente ao ERP.
O programa também viabiliza o controle

do consumo real e do estoque em processo,
incluindo a rastreabilidade dos lotes de matérias-primas. Com isso, além de manter as
operações em perfeito andamento e reduzir as
diferenças de inventário, a empresa consegue
fomentar a sua produção por meio da gestão
online da eficiência dos equipamentos.
“A precisão dos dados obtidos por meio do
Totvs MES permite o correto planejamento e
administração do chão de fábrica, tornando a
gestão mais ágil e assertiva. Nosso objetivo
é apoiar as indústrias para que tenham uma
operação sólida e um crescimento contínuo
dos seus negócios”, finaliza Vladimir Michels, diretor do segmento de Manufatura da
empresa.

Projeto de US$ 5,5 bilhões
reaproveitará minério de baixo teor
Projeto Itabiritos reaproveita minério estocado há quatro décadas
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Reaproveitamento
ao longo dos anos

O projeto da Vale de utilizar itabiritos compactos, com teores abaixo de 40%, é considerado por especialistas como a terceira
onda do setor. A primeira ocorreu entre as
décadas de 1940 e 1960, quando a siderurgia utilizava basicamente o chamado minério granulado (lump), com tamanhos entre 6
e 50 mm, de alto teor, retirado de rochas conhecidas como hematita. Naquela época, a
tecnologia dos altos fornos siderúrgicos não
permitia o uso de minérios de menor granulometria, pois isto afetava a permeabilidade
do equipamento, provocando a queda da
produtividade.
O resultado foi o grande acúmulo de finos
nas minas, com tamanho menor que 6 mm.
O desenvolvimento da tecnologia de aglomeração resolveu o problema dos finos,
que, após beneficiamento, se transformaram em pellet feed e sinter feed. Em 1956,
a Vale decidiu entrar no mercado de pelotas,
com a construção de sua primeira usina de
pelotização, integrando-a à estrutura mina-ferrovia-porto. Em pouco tempo, as pelotas
passaram a ocupar um lugar de destaque
nos resultados da empresa, tão importante
quanto o minério de ferro.
Poucos anos depois, porém, a Vale viu sua
produção de minério de alto teor se reduzir
ao mesmo tempo em que a competição
internacional se acirrava, com a entrada

Obras de adaptação das
usinas de beneficiamento
de Itabiritos devem ser
concluídas no início de 2016

da Austrália no mercado. Surgia, então, a
segunda onda do setor, quando a Vale passou
a usar o minério de ferro de rochas de itabirito
friável, com teores entre 40% e 60%. Para
desenvolver a tecnologia de beneficiamento
dos minérios de menores teores, a empresa
criou, em junho de 1965, o Centro de
Desenvolvimento Mineral (CDM), que
funciona até hoje em Santa Luzia, município
da região metropolitana de Belo Horizonte.

Projetos desenvolvidos
pela Vale

Conceição Itabiritos I - Construção de
nova Instalação de Tratamento de Minério
(ITM) para o beneficiamento do itabirito compacto com baixo teor de ferro, retirado das
pilhas de estéril. Capacidade: 12 milhões t/
ano. Entrou em operação no quarto trimestre
de 2013.
Conceição Itabiritos II - Adequação da
usina em operação para o beneficiamento
do itabirito compacto com baixo teor de ferro extraído da mina Conceição. Capacidade:
19,5 milhões t/ano. Entrou em operação no
primeiro semestre de 2015.
Vargem Grande Itabiritos - Construção da nova planta de beneficiamento de minério de ferro. Capacidade: 10 milhões t/ano.
Entrou em operação no segundo semestre de
2014.
Cauê Itabiritos - Adequação da usina em
operação para o beneficiamento do itabirito
compacto com baixo teor de ferro. Capacidade: 23,7 milhões t/ano. Início de operação
previsto para o segundo semestre de 2015.
Fonte: Vale
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Minério de Ferro

pilha. Depois, ambos são concentrados, gerando pellet feed e, em alguns casos, sinter
feed, com teor de até 69% de ferro e baixa
presença de sílica, tornando-os atrativos ao
mercado mundial. O projeto reduz o impacto
ambiental, pois elimina a necessidade de novas áreas para constituição de novas pilhas.
“Ao lado do S11D e de projetos de expansão,
como a Planta 2 e a mina N4WS, em Carajás,
o beneficiamento de itabiritos compactos em
Minas Gerais vai ajudar a Vale a aumentar
em 35% a sua produção de minério de ferro
nos próximos quatro anos, passando de 340
milhões t, previstos para este ano, para 459
milhões t, em 2019”, afirma diretor de Operações de Ferrosos Sul, Centro-Oeste e Manganês, José Flávio.

Foto: Vale

A

Vale está desenvolvendo em Minas
Gerais um dos maiores projetos de
readequação da indústria da mineração: o Itabiritos. Com investimentos de U$5,5
bilhões na construção e adaptação de usinas
de beneficiamento, vai ser possível reaproveitar o minério de ferro de baixo teor que foi
guardado em pilhas formadas ao longo das
últimas quatro décadas. O investimento nas
tecnologias de processamento irá aumentar o
atual volume de produção e estender a vida
útil de três minas: Vargem Grande, em Nova
Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, Conceição e Cauê, ambas em Itabira.
Cauê foi a primeira operação de minério de
ferro da Vale, inaugurada em 1942. As obras
devem estar totalmente concluídas no início
do próximo ano.
O projeto vai adicionar 65 milhões t/ano
à produção nominal da Vale. Deste total, 26
milhões t representam aumento real de capacidade. “O Projeto Itabiritos é muito importante para a Vale no atual cenário de mercado,
em que a qualidade do produto e o aumento
da produtividade são fundamentais”, explica
o diretor de Projetos de Ferrosos Sudeste,
Carlos Miana.
As plantas de Conceição Itabiritos I, em funcionamento desde 2013, e Vargem Grande
Itabiritos, cujo start up ocorreu no segundo
semestre de 2014, já contribuíram para que
a Vale conseguisse operar pela primeira vez
em sua história, no primeiro trimestre deste
ano, com um custo de produção do minério
de ferro entregue no porto abaixo de US$ 20
por tonelada - caiu de US$ 23,2, no quarto
trimestre do ano passado, para US$ 19,8,
nos primeiros três meses de 2015. A planta
de Conceição Itabiritos II iniciou sua operação agora em junho e Cauê Itabiritos terá seu
start up até o final deste ano.
O projeto consiste em beneficiar minérios
pobres com até 40% de teor de ferro e alta
presença de contaminantes (sílica e fósforo),
os chamados itabiritos compactos, oriundos
da área atual de lavra e de pilhas de estoque.
Nestas pilhas, estão guardados ainda minérios ultrafinos de alto teor, com tamanho
menor que um milímetro. No processo, o
minério pobre é fragmentado em partículas
superfinas e misturado aos ultrafinos da

Pedreira amplia frota padronizada
O modelo 1021F, também disponível no mercado brasileiro, foi a última aquisição da empresa,
que já possuía o modelo 921F e as escavadeiras hidráulicas CX350C e CX470B.

Equipamentos
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urlington Stone, um dos principais produtores de pedra natural e
ardósia do Reino Unido, aumentou a frota de máquinas Case utilizadas
em sua pedreira e nas obras de terraplanagem para dez modelos, com a adição
da pá carregadeira 1021F, fornecida pelo
concessionário local, Dennis Barnfield. A
empresa opera oito pedreiras e produz 11
tipos diferentes de pedra de alta qualidade
e ardósia.
A 1021F juntou-se a outras sete pás
carregadeiras 921F que já operavam na
pedreira ao lado das escavadeiras hidráulicas CX350C e CX470B, no carregamento de blocos de pedra para caminhões e
para a área de produção. Para carregar
pedras maiores e pesadas, a 1021F foi
equipada com correntes para aumentar a
tração nos pneus, além de uma caçamba
especial com perfil V.
Especialmente concebida para trabalhar
em pedreiras e outros ambientes que exigem força e potência, a 1021F demonstrou oferecer altos níveis de economia
de combustível e confiabilidade. “Temos
utilizado as pás carregadeiras Case por
17 anos e elas nos provaram ser robustas
o suficiente para trabalhar em ambientes
áridos como as nossas pedreiras. Sempre
tivemos uma boa produtividade e a potência das máquinas é excelente para lidar
com os grandes blocos de ardósia que
extraímos. Para nós, a solução oferecida
pela Case tinha melhor relação custo/benefício, pois além de um bom preço de
compra, a máquina tem bons números de
consumo de combustível e baixos custos
de manutenção”, afirmou Ian Kelly, gerente da pedreira.

Máquina para
operações severas

Com potência bruta de 320 hp e 24.399
kg de peso operacional, a 1021F é comercializada no Brasil desde 2013. “A
máquina possui motor com três curvas de
potência e quatro modos de trabalho, que
permitem aos operadores ajustar a máquina de acordo com a aplicação, dando
maior produtividade e economia de com-
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Visando reduzir o desgaste,
pneus da pá carregadeira
1021F receberam correntes

bustível”, destaca o gerente de Marketing
para a América Latina, Carlos França.
A 1021F é equipada ainda com Cooling Box, um módulo de refrigeração do
equipamento com ventilador reversível
acionado de dentro da cabine. Segundo
França, o ventilador reversível montado
no Cooling Box, também presente em
modelos menores de pás carregadeiras
da marca, permite a limpeza de todos os
trocadores de calor, mesmo com a máquina trabalhando.
Como opcional, a 1021F pode vir equipada com o sistema Ride Control, que
amortece o movimento do braço da carregadeira no transporte, evitando derramamento de material.
Dois pontos da 1021F são importantes para a maior produtividade e menor
custo operacional, explica França: o eixo
dianteiro HD (Heavy Duty) com bloqueio
do diferencial é um item opcional que
fornece maior tração e menor desgaste
dos pneus; e a manutenção diária é de
fácil execução. “O capô tem acionamento
elétrico, excelente acessibilidade e
visualização dos pontos de verificação e
manutenção”, explica.
O coração das pás carregadeiras Série F
é o motor Case, com a maior potência da

sua categoria e torque elevado para oferecer força em todo o ciclo de trabalho.
As três curvas de potência (potência máxima, standard e econômica) e os quatro
modos de trabalho (máximo, standard,
econômico e automático) permitem que
os operadores adaptem a potência do
motor de acordo com o trabalho, obtendo assim o menor custo operacional.
O sistema hidráulico fornece força e velocidade elevadas, proporcionando maior
produtividade e rendimento superiores.

Ficha técnica
da pá carregadeira 1021F
- Potência do motor – bruta (SAE J1995)
320 hp (239 kW) a 1.800 rpm
- Torque do motor – bruto (SAE J1995) 1.479
N.m (150,8 kgf.m) a 1.200 rpm
- Capacidade da caçamba (standard):
3,63 m³ (4,75 yd³)
- Carga de tombamento (reta): 19.335 kg
- Carga de tombamento (articulada em 40°):
16.151kg
- Capacidade de levantamento (na altura máxima):
14.130 kg
Fonte: Case

Investir em equipamentos robustos
Empresas aprimoram suas atividades com aquisição
de equipamentos desenvolvidos para as suas operações

A

Com equipamentos mais robustos,
unidade de agregados passou a
movimentar 3.000 t de material por dia

Foto: Liebherr

pós obter bons resultados em
suas operações, a Southern Screenworks, fabricante de agregados
localizada em Christchurch, na Nova Zelândia, anunciou a compra de mais três
modelos de carregadeiras de rodas da
Liebherr. Com isso, a frota da empresa,
composta pelos modelos L 564, L 566, L
576 e L 580, passou a movimentar 3.000
t de material por dia.
Os diferenciais dos equipamentos, que
chamaram a atenção da pedreira, referem-se ao layout robusto das carregadeiras.
As máquinas adquiridas possuem correntes de proteção nos pneus, caçambas
reforçadas (modelo L566) e grades no
para-brisa contra impactos de pedras.
Com base em pesquisas desenvolvidas
pelos engenheiros da Liebherr em Bischofshofen, na Áustria, o centro de gravidade
das carregadeiras foi movido para trás,
com a instalação do motor a diesel na sua
parte traseira. Assim, se comparado às
pás carregadeiras convencionais, o peso
operacional é reduzido e a carga de tombamento aumentada, possibilitando que mais
material seja movimentado em cada hora
de operação. O posicionamento do motor
diesel e das bombas hidráulicas permite
que sejam utilizados como contrapeso,
possibilitando aumentar a carga de tombamento e reduzir o peso operacional.
O sistema de transmissão hidrostática
combinado ao peso operacional resulta na redução de 25% do consumo de
combustível se comparado ao sistema
de transmissão convencional. De acordo
com a empresa, a economia é de 5 litros
de combustível por hora.
“Nossas carregadeiras trabalham 12 horas por dia na pedreira. A força de tração
das máquinas é alta, mesmo assim possuem um baixo consumo de combustível.
Praticamente nenhum desgaste de freio
foi verificado em função da ação de frenagem hidráulica”, afirma Brett Swain,
diretor da pedreira neozelandesa.

o modelo R 970 SME com componentes
da série acima, a R 976. O equipamento
recebeu cilindros mais potentes e um braço de elevação otimizado, que melhora o
arranque e poder de manobra. Segundo
a empresa, essas medidas melhoraram o
desempenho e a produtividade do equipamento em atividades nas pedreiras.
Em Dornap, na Alemanha, a Recycling
GmbH Lahnau opera uma Liebherr R
970 PME na sua mina de calcário. A
máquina já tem mais de 2.000 horas
de funcionamento. “Nossa escavadeira

opera cerca de 50 horas por semana. As
paradas são mínimas e estamos muito
satisfeitos com o equipamento”, ressalta Ralph Lang, gerente da empresa.
Com base na sua experiência positiva,
a mineradora alemã encomendou uma
segunda escavadeira R 970 SME, que
foi entregue em abril.
Já a chinesa Mandula Coal Mining opera atualmente 15 escavadeiras de esteiras
Liebherr em sua mina de carvão, localizada no interior da Mongólia. A frota inclui
duas novas escavadeiras R 944 C PME.

Para aumentar a robustez das suas escavadeiras de esteira, a Liebherr adaptou
www.revistaminerios.com.br

Foto: Liebherr

Escavadeira recebe
componentes reforçados

Liebherr adaptou o modelo R 970 SME
com componentes da série R 976
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Carregadeiras melhoram produção
Pás-carregadeiras da BMC-Hyundai operam com sucesso há mais de 500 horas
no carregamento de agregados
Pás-carregadeiras da BMCHyundai atenderam às
necessidades das pedreiras
do grupo Irmãos Agreny

Foto: BMC-Hyundai

Equipamentos

D

uas pás-carregadeiras da BMC-Hyundai, modelo HSD SL 763,
estão em operação nas pedreiras do Grupo Irmãos Agreny, em Igarapava e Restinga, interior de São Paulo.
Os equipamentos são utilizados para
carregar brita, areia e demais agregados, atendendo concreteiras da região,
que são os principais clientes do grupo.
Adquiridas em dezembro do ano passado, as máquinas já contam com 530
horas de operação.
Segundo um dos sócios da empresa, José Garcia da Silvia Júnior, três
fatores principais contribuíram para
a escolha da BMC-Hyundai no momento da compra: preço, condições
de pagamento e confiança na qualidade da marca. “Tanto o preço como
as condições de pagamento foram
favoráveis e, como eu troco de equipamentos a cada três anos, isso foi
fundamental”, confirma o empresário.
Quanto à qualidade, Silva explica que
as pá-carregadeiras estão cumprindo o
serviço plenamente e que o parâmetro
será medido daqui há alguns meses,
conforme histórico de operação ininterrupta.
Quem também aprovou a escolha
da HSD SL 763 foi o operador José
Aparecido Pedro. Ele trabalha na pedreira de Restinga e possui dez anos
de experiência na operação de pás-

-carregadeiras. “A máquina é boa e
‘esperta’, facilita o trabalho. Eu carrego
um caminhão dez minutos mais rápido
do que com a outra”, diz. Aparecido
explica que, com a máquina antiga,
levava de dez a 15 minutos para carregar um caminhão. Com o modelo
da BMC-Hyundai, o processo é feito

Seguro para equipamento pesado
Em maio do ano passado, a BMC-Hyundai lançou uma nova linha de serviços com o objetivo de proteger o patrimônio dos clientes: a BMC Seguros. Presente em todo território
nacional e pioneira no segmento, a corretora oficial de equipamentos pesados da Hyundai
no Brasil trabalha com diversas seguradoras e oferece várias possibilidades de apólices para
equipamentos pesados.
O advogado e empresário Arthur S. Silva de Melo adquiriu uma escavadeira hidráulica
R140LC-9S, em setembro último, para compor a frota da Predomínio Locação – empresa
especializada na execução de serviços de terraplanagem e localizada em Rio Bananal (ES). A
máquina já contava com cerca de 1 mil horas de operação quando tombou durante uma das
escavações. “Em 45 dias, o equipamento já estava reparado e recebemos o pagamento da
cobertura de Perda de Aluguel, que restitui o valor que a máquina segurada deixou de render
durante o mês que ficou parada”.
54 | Julho 2015

entre quatro e cinco minutos. O operador, que sempre trabalhou com pás-carregadeiras de geração anterior e
menores, conta que aprender a operar
a HSD SL 763 foi bem fácil: “Em um
dia eu peguei o jeito. Não tem muito
segredo: uma das alavancas levanta
e abaixa a concha e a outra bascula e
fecha”, completa. O equipamento não
trabalha com material bruto na Agreny,
e movimenta apenas agregados.
O modelo HSD SL 763 conta com
motor de potência bruta de 217HP
(162kW), com 2.200 rotações por minuto. Atinge uma velocidade máxima
de 38,5 km/h, na segunda marcha, e
até 14,8 km/h à ré. A altura máxima de
elevação é de 5,66 m, enquanto a de
descarga é de 3 metros. O peso operacional da máquina é de 17,2 mil kg.
Entre os diferenciais do equipamento,
está a cabine, no padrão ROPS/FOPS
(proteção contra tombamento e queda
de objetos), pressurizada e acusticamente isolada.

Motoniveladora dobrou intervalos de serviço
Novo modelo da Caterpillar foi desenvolvido para facilitar a manutenção e ter baixo consumo de combustível
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Função ECO foi projetada
para melhorar a economia
de combustível de 4 a 5%

Foto: Caterpillar

A

Caterpillar apresentou a nova motoniveladora 16M3, desenvolvida
com o objetivo de proporcionar
um aumento da eficiência no consumo de
combustível e facilidade de manutenção,
além de segurança e conforto ao operador. A máquina, que atende as diversas
normas de emissão de motores no mundo, tem uma lâmina de 4,9 m e um peso
operacional médio de 32.411 kg.
A 16M3 possui motor C13 Acert Cat,
com um sistema de potência variável de
290-348 cv (216-259 kW). O motor está
disponível em três configurações para
satisfazer padrões de emissões japonês, europeu e americano. Uma função
ECO foi projetada para melhorar a economia de combustível de 4 a 5%, otimizando a velocidade do motor a 1.900
rpm, sem comprometer o desempenho
do equipamento.
A máquina conta ainda com o sistema
“Ok-to-Start” (pronto para ligar, em tradução livre) que verifica automaticamente as
condições do líquido de arrefecimento do
motor, assim como óleo do motor e níveis
de lubrificação hidráulica, no momento
que a chave é colocada na ignição.
A transmissão automática de marchas
do equipamento utiliza a tecnologia power-shift, com oito velocidades de avanço
e seis para trás (ré) e que envolvem o sistema Cat Advanced Productivity Electronic Control Strategy (APECS), projetado
para suavizar as mudanças de velocidade
e aumentar a produtividade.
Além disso, o torque de frenagem do
16M3 é quase 15% maior quando comparado à versão anterior (16M). Isso se
deve ao aumento do diâmetro do disco de
freio e da área do pistão. Adicionalmente, um novo indicador mostra o nível de
desgaste do disco de freio, eliminando a
necessidade de remover as pastilhas de
freio para verificar o desgaste.
A cabine está equipada com um novo
display touch screen colorido, que permite o operador monitorar o desempenho
da máquina e monitorar informações de
serviço. A nova tela permite também leituras de inclinação e a checagem dos níveis
de fluído para escapamento a diesel (DEF,
diesel exhaust fluid).

Funcionalidade padrão no 16M3, o Vital
Information Management System Caterpillar (VIMS™) fornece dados em tempo
real sobre a saúde da máquina e arredores, tendências, eventos e outras informações vitais da máquina.
Por fim, o sistema de câmera retrovisor
apresenta imagens nítidas em uma tela de
LCD localizada acima do espelho retrovisor. Também padrão é um indicador de
cinto de segurança, que alerta o operador
que o cinto não está preso e registra o in-

cidente por meio de um código de falha.
Os principais intervalos de manutenção
foram estendidos: os tempos de troca do
filtro de ar e da pré-limpeza do motor têm
o dobro da vida útil, quando comparado
com o modelo anterior. Os intervalos de
manutenção dos principais itens do sistema hidráulico, como os filtros de óleo,
passaram de 500 para 1000 horas. Além
disso, a troca do fluido de transmissão do
eixo traseiro foi estendida de 1000 para
2000 horas.

Minas de carvão lideram os serviços de
gestão do ciclo de vida dos equipamentos
Pesquisa feita pela Timetric, consultoria de análise financeira com foco no setor
de mineração, com mais de 100 gerentes de minas nos Estados Unidos e no Canadá indicou que os fornecedores de sistemas de gerenciamento do ciclo de vida de
equipamentos que quiserem aumentar os seus contratos de gestão devem focar nas
mineradoras de carvão.
O estudo apontou que estruturas abrangentes de aplicativos de gerenciamento são
mais utilizadas pela indústria de carvão nos Estados Unidos e no Canadá. Mais de 40%
dos gerentes de minas de carvão disseram priorizar estes sistemas, ficando à frente de
outros segmentos, como minério de ferro. Além dos contratos de gerenciamento do
ciclo de vida das máquinas, o estudo apontou como prioridade dos entrevistados os
contratos de manutenção.
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Válvulas automáticas evitam
paradas desnecessárias

Usina Siderúrgica

E

m junho de 2014, a ArcelorMittal renovou o contrato
para a manutenção de válvulas automáticas e de segurança da unidade de Tubarão, em Vitória (ES). O
escopo do projeto incluiu seis técnicos da Metso no local,
responsáveis pelas atividades internas, entre elas, monitorar, inspecionar, calibrar e planejar recursos para manutenção de cerca de 700 válvulas automáticas e 900 válvulas de
segurança. A parceria que teve início em 2001, com contratos spots, evoluiu em 2003 com a inclusão de um técnico
residente na área de lingotamento contínuo e outro na área
de utilidades e, em 2007, com a ampliação das atividades
para toda usina.
Com as ferramentas inteligentes da fabricante, a equipe
da usina é capaz de monitorar a condição e o estado da
válvula enquanto a mesma executa sua função no processo, evitando os métodos convencionais de planejamento de
paradas na planta. Hoje, a ArcelorMittal conta com cerca
de 282 válvulas com posicionadores inteligentes ND9000
instalados em válvulas críticas de processo. “Nós sabemos
que esses desligamentos podem ser extremamente caros e
a Metso trabalha justamente para evitar essas perdas”, conta o gerente de Controle de Processos de Manutenção da
ArcelorMittal Tubarão, Marcelo Mendes. Ele explica que é
possível planejar o cronograma de manutenção com antecedência, minimizando qualquer interrupção do processo.
Além disso, os funcionários locais também podem utilizar
as ferramentas de predição para reduzir o número de manutenções desnecessárias durante as paradas, uma vez que
conseguem saber quais válvulas necessitam maior atenção.
Ainda segundo Mendes, o comprometimento da fabricante
em atingir o melhor desempenho das operações e o histórico técnico na planta não foram os únicos fatores que contribuíram para a renovação do contrato. “O fato de a Metso
possuir uma unidade no Espírito Santo também foi um fator
decisivo para a escolha, já que a ArcelorMittal busca valorizar as empresas locais”, afirmou. Para ele, é muito importante que o fornecedor esteja fisicamente perto. Com isso,
as questões logísticas e operacionais podem ser facilmente
resolvidas, o que aumenta ainda mais a confiança no sucesso da manutenção.
Outro ponto que favoreceu a continuidade da parceria é
o compromisso que a multinacional finlandesa tem com a
saúde e segurança dos colaboradores. “Os processos realizados sempre priorizaram a vida das pessoas. A Metso é
uma empresa sólida e transparente, na qual temos a plena
confiança de que, se houver qualquer situação que desfavoreça a segurança da equipe, seremos comunicados”, diz
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Ferramentas inteligentes permitem que fornecedora monitore e analise
o estado das válvulas de processo da Usina ao longo do tempo de operação,
evitando paradas desnecessárias na unidade de Tubarão (ES)

Escopo do projeto incluiu a
manutenção de cerca de 700
válvulas automáticas e 900
válvulas de segurança

Mendes, destacando que a companhia está há mais de dez
anos operando sem ferimentos graves na planta.
Para Alex Bernini, gerente de Operações da Metso Brasil
para Flow Control, faz parte da estratégia da empresa não
somente entender as necessidades do cliente, mas também
fazer parte da solução. Foi com esse objetivo em mente que
conseguimos melhorar a eficiência da manutenção da usina
de Tubarão ao longo dos anos”, comemora.

Produtores de granito
investem em tecnologia

A júnior canadense Amarillo
Gold anunciou a contratação
de Arão Portugal como seu
novo diretor de Estratégia.
Portugal, que tem 30 anos
de experiência no setor de
mineração; atuando em altos
cargos em empresas como
Yamana Gold e Vale, passa a
ser o responsável pelo relaArão Portugal é o novo diretor cionamento da empresa com
de Estratégia da Amarillo Gold governos e comunidades,
tendo como foco especial a
obtenção de licenças para o projeto de ouro Mara Rosa, em Goiás. “Estamos muito orgulhosos de ter Arão em nossa equipe e
temos plena confiança de que ele terá um papel importante para
levar adiante o projeto Mara Rosa e nossos planos de desenvolvimento. Seu amplo know-how em startups e relações externas
somarão de maneira significativa aos esforços de nossos dirigentes”, afirmou Buddy Doyle, presidente e CEO da Amarillo.
Além de Mara Rosa, a empresa possui mais três projetos auríferos no Brasil: Santo Antônio, Ourolândia e Lavras do Sul. Os
dois primeiros também estão localizados em Goiás e o último no
Rio Grande do Sul.

Com investimentos em tecnologia de ponta, pesquisas e processos, os produtores de granito do País buscam ampliar mercados e conquistar mais espaço no cenário mundial, que atualmente tem Estados Unidos, Índia e China como os principais
players. O Brasil já é o terceiro maior exportador de granito do
mundo, sendo o estado do Espírito Santo responsável pela metade da produção de rochas ornamentais e por mais de 70% das
exportações.
De acordo com a superintendente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas (Centrorochas), Olívia Tirelo, os empresários brasileiros têm se empenhado em aumentar os investimentos
em tecnologia avançada, cujas máquinas e insumos são importados em grande parte da Itália. O País é o principal comprador de
tecnologia italiana, de onde vêm os teares multifios diamantados.
Na mesma linha, o geólogo Chiodi Filho observa que o setor
de rochas é ponto fora da curva no cenário econômico do País,
ampliando suas exportações e a participação de produtos industrializados, com maior valor agregado. “Nos tornamos o principal
centro mundial de lavra e beneficiamento de rochas duras, como
a maior parte das exóticas. Temos a melhor tecnologia de lavra de
maciços rochosos”, compara o geólogo.
O conjunto de negócios e atividades atrelados ao setor de rochas ornamentais movimenta, apenas no Brasil, mais de US$ 5
bilhões/ano, dos quais US$ 1,3 bilhão corresponde ao faturamento com exportações. A capacidade instalada anual gira em
torno de 93 milhões m2 equivalentes de chapas serradas em teares. No ano de 2014 foram produzidos cerca de 80 milhões m2
dessas chapas, dos quais 58,5 milhões de m2 foram destinados
ao atendimento do mercado interno e 21,5 milhões m2 ao mercado externo.
O consumo interno aparente de rochas ornamentais e de revestimento, quando incluídos os materiais de processamento simples
e os materiais importados, somou 75,5 milhões m2 equivalentes.
Esse consumo brasileiro evoluiu de 66,1 milhões m2, em 2010,
para os atuais 75,7 milhões. No mesmo período, as exportações
de chapas evoluíram de 14,4 milhões m2 para os referidos 21,5
milhões, dos quais 85% devidos aos EUA.

Geosol conclui venda
da Companhia Brasileira
de Bentonita
A Geosol Participações (Geopar) anunciou a conclusão da
venda para o grupo Clariant dos seus 50% de participação
na Companhia Brasileira de Bentonita (CBB). A CBB está situada no distrito do Pradoso, em Vitória da Conquista (BA),
e iniciou as atividades em 2001, com pesquisas geológicas e
tecnológicas.
Em 2004, a Geosol iniciou seus investimentos junto a empresa, com a abertura de mina e o desenvolvimento da infraestrutura. Dessa forma, a CBB tornou-se, em 2007, um dos
mais modernos parques industriais de bentonita sódica ativada da América Latina, com capacidade de produção anual de
200 mil t.
Em 2009, com o intuito de aportar novas tecnologias e produtos, a empresa fechou uma joint venture com a Sud Chiemie da Alemanha, que por sua vez, foi adquirida pela Clariant em 2011, tornando-se assim a nova sócia da Geopar.
De acordo com informações da empresa, a sociedade entre as
companhias serviu para investir e focar no desenvolvimento
de produtos e no mercado brasileiro de bentonita, tornando-se em cinco anos; um dos players local na produção, beneficiamento, ativação e comercialização de argilas bentoníticas.
Após a divulgação, a Geosol informou que vai se dedicar a
novas oportunidades de serviços de exploração mineral.
www.revistaminerios.com.br

Vitória Stone Fair /
Marmomacc Latin América 2016

A Vitória Stone Fair / Marmomacc Latin América 2016 - Feira
Internacional do Mármore e Granito, que acontecerá de 16 a 19
de fevereiro de 2016, em Vitória (ES), abre o calendário internacional de eventos do setor.
Para a próxima edição do evento, além das ações já realizadas
nos países predominantemente importadores, está sendo feito
um trabalho junto a empresas da América Latina e Central. O objetivo é ampliar significativamente as comitivas de compradores
e exportadores do exterior. O evento atrai mais de 24 mil compradores, entre internacionais e nacionais, como importadores
e exportadores de pedras, construtoras, arquitetos, designers,
empresas dedicadas à extração, beneficiamento e comercialização de rochas ornamentais; fornecedores de abrasivos, insumos e máquinas. Para mais informações: tel. (27) 3434-0600,
info@vitoriastonefair.com.br, www.vitoriastonefair.com.br.
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Amarillo Gold tem novo
diretor de estratégia
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Retroescavadeira auxilia
nas trocas de dormentes
no Porto de Tubarão

O Porto de Tubarão, um dos principais modais de escoamento da
produção de minério de ferro da Vale para o exterior, aprimorou as
trocas de dormentes entres os pátios. O processo, que era feito manualmente e que envolvia a escavação para retirada de dormentes, esse
ano passou a ser feito por uma retroescavadeira de pequeno porte. O
equipamento não apenas abre a cava, mas retira e desloca o dormente
de forma eficiente.
Com o novo processo, o serviço é realizado na metade do tempo. “Antes conseguíamos trocar, em média, de 15 a 20 dormentes por dia. Hoje,
com a máquina, é possível trocar cerca de 50. Além de agilizarmos o
serviço de manutenção dos pátios, garantimos a segurança e a ergonomia de nossos prestadores de serviço, que não precisam escavar manualmente e arrastar os dormentes dentro dos pátios”, afirma o supervisor
de integridade estrutural do Porto, Marcelo Strieder, que explicou que os
dormentes podem chegar a pesar até 400 kg.
A área estava estudando a melhor forma de fazer a troca há algum tempo e chegou a cogitar a compra de equipamentos parecidos com os utilizados na ferrovia. Mas, além de existir a necessidade de investimento
alto na adaptação para pátios, não havia garantia da eficácia. “A máquina
usada hoje é fruto de uma parceria com a empresa prestadora de serviço,
que é a responsável por locar o equipamento, sem que este custo seja repassado para a Vale. Ele pode ser utilizado tanto em locais de uma única
linha quanto com linha dupla, sendo uma vantagem sobre a máquina de
ferrovia que só atenderia aos caminhos de linha dupla”, disse Strieder.
O minério de ferro e as pelotas são estocados em pátios, antes de serem embarcados nos navios e enviados para os clientes. Eles chegam até
estas áreas por meio das correias transportadoras, porém a movimentação do material nas pilhas é feita por equipamentos de grande porte
como recuperadoras e empilhadeiras, que podem pesar até 1.600 t. Estas
máquinas se movimentam ao longo dos pátios por meio de trilhos sobre
caminhos de rolamentos.
Em alguns casos, eles estão presos ao concreto, mas em outros ficam
presos aos dormentes instalados em pilhas de brita, sobre bermas. Estes
dormentes precisam ser trocados depois de um determinado período,
uma vez que são feitos de madeira e ficam expostos, sofrendo as ações
do clima e do tempo, e acabam se deteriorando, o que prejudica a qualidade e segurança dos caminhos de rolamento.
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Sotreq lança novo canal
de distribuição para
mangueiras e terminais
A Sotreq apresentou um novo canal de distribuição de
mangueiras e terminais hidráulicos para equipamentos,
com o objetivo de desenvolver esse nicho de mercado
e oferecer maior suporte ao cliente. A CTL – Contagem
Turbinas, de Minas Gerais, é a primeira revenda credenciada para esse modelo, que será sustentado por meio de
parcerias com revendedoras locais e regionais.
Com essa nova estruturação de revenda, a empresa espera aumentar sua presença, alcançando novos
clientes, sejam para implementos de equipamentos Caterpillar ou de outras marcas. Já a CTL se estabelece
como revendedora autorizada e tem condições especiais
na aquisição de mangueiras e terminais exclusivamente
por meio da Sotreq.
Segundo as empresas, as vantagens para o consumidor
final também são significativas com essa aliança estratégica. “O principal ponto positivo dessa solução para os
clientes é a conveniência: a agilidade na entrega, o telefone exclusivo e a flexibilidade tanto no horário de atendimento como na disponibilidade de estoque consignado”,
comenta Frederico Campos, coordenador de Desenvolvimento de Mercado de Peças da Sotreq.
“A Caterpillar é a única montadora de máquinas no
mundo que fabrica as próprias mangueiras hidráulicas. A
abertura de mais um nível de distribuição é o passo que
faltava para termos um sistema de produto 100% verticalizado, sem similares no mercado brasileiro”, afirma Nilso De Toni Jr., gerente Comercial de Sistemas de Fluidos
da Caterpillar para a América do Sul.

Conexpo acontece
em outubro no Chile
A Association of Equipament Manufacturers (AEM) irá
realizar, entre os dias 21 e 24 de outubro, em Santiago
(Chile), a Conexpo Latin America. O evento, que tem versão já consolidada em Las Vegas (EUA), trará as novidades em relação às tecnologias do setor de construção
civil, apresentadas por meio de exposição, demonstração,
seminários, conferências e workshops. Além disso, a
AEM, em parceria com o grupo KHL, organizará a Conferência Latino-Americana de Construção de Estradas.
Entre os temas que serão abordados na conferência estão: agregados, trabalho em altura, operações com guindastes, gerenciamento remoto (telemática), legislação e
certificação, entre outros.
A AEM é uma associação internacional, sem fins lucrativos, que reúne mais de 900 empresas que fabricam
máquinas, equipamentos, produtos e serviços para as
áreas de agricultura, construção, florestal, mineração e
serviços públicos.
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