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Superligas para lâminas de turbina

Silício para painel solar fotovoltáico

Ferrovanádio para aço estrutural

Tântalo funciona como um capacitor

Os minerais que se 
valorizam em nichos 
de mercado

Na medida em que analistas colocam a recuperação do mercado de commodities 
para 2017, parece ser uma boa hora para se pensar quais serão os minerais do fu-
turo. Os minerais tradicionais já sofreram diversas ameaças nas décadas recentes 

que não se materializaram. O advento da fibra ótica “acabaria” com a mineração de cobre 
— mas o metal vermelho nem se abalou. A chegada dos automóveis elétricos encerraria a 
hegemonia do motor a explosão, consumidor voraz de uma série de metais — esse sonho 
dos ambientalistas ainda tem muitos quilômetros pela frente para se concretizar.  

A redução da demanda por minerais e metais em tempos recentes na China é um inimigo 
formidável da indústria de mineração — a sorte dela é que matematicamente a demanda 
reprimida no gigante asiático se sobrepõe a esses fenômenos cíclicos de ajuste da economia 
local, e garante literalmente um sólido mercado comprador no futuro. O PIB do país, mesmo 
avançando no patamar de 6% a 6,5% ao ano, ainda bate de longe o resto do mundo.

A China consome uma cesta diversificada de minerais e metais para atender as suas vas-
tas e variadas indústrias -- que ainda constituem uma “usina global” cuja competitividade 
encontra pouquíssimos rivais.  O noticiário econômico recente na imprensa mundial é 
dominado pelo minério de ferro, ouro, cobre — fora o mergulho dos preços do petróleo, 
dando uma falsa impressão de que a mineração global se resume a esses minerais.

Fizemos uma pesquisa aleatória na internet sobre metais especiais e deparamos com a 
AMG holandesa, que produz cinco metais críticos de acordo com estudo da União Euro-
péia: nióbio, antimônio, grafite, crômio e silício metálico.  Embora a empresa tenha sido 
incorporada em 2006, sua origem na produção de metais especiais remonta a 1870, com 
a mineração de grafite na Alemanha. Estas ligas têm aplicações específicas que tornam os 
metais comuns e seus produtos finais mais eficientes, além de reduzir a emissão de gases 
poluentes como CO2. 

O silício metálico com pureza acima de 99% é a matéria-prima dos silicones usados em 
material de construção; o polisilício se encontra nos wafers dos painéis solares e semi-
condutores, além de atuar como agente de liga do alumínio. O subproduto microsílica se 
aproveita na fabricação do cimento, cerâmicas e refratários.

O grafite natural de alta pureza é conhecido por suas propriedades de condutividade, 
lubrificação, resistência ao calor e como ligante.  Daí a sua aplicação em isolante térmi-
co, lubrificantes, materiais à prova de fogo, baterias recarregáveis e componentes como 
escovas de carbono.

O trióxido de antimônio tem característica de retardar as chamas e tornou-se compo-
nente essencial de borracha, tecidos e polímeros usados como proteção contra o fogo.  
Funciona ainda como catalisador na produção do PET.

AMG possui plantas e minas em diversos países, inclusive no Brasil. A mina conhecida 
como Mibra, originária da antiga Cia.Estanho Minas Brasil e depois absorvida pela CIF - 
Cia. Industrial Fluminense, extrai do seu depósito polimetálico tantalita, nióbio, feldspato, 
estanho, lítio e caulim, que são processados na sua planta química, via tecnologias pro-
prietárias, para obter produtos químicos de alto teor. A empresa aperfeiçoou os processos 
de reciclagem de rejeitos, obteve recuperação substancial de tântalo e aproveitamento de 
90% do material como feldspato, passando a abastecer 80% da demanda da indústria 
cerâmica no País.  Em 2009, ao concluir uma expansão para processar 50 mil t/mês de 
pegmatito, tornou-se um dos principais produtores globais de tântalo.

Esse exemplo singelo mostra doses de pioneirismo em tecnologia, visão mercadológica 
e intuição por nichos de mercado de alto valor agregado. Que sirva de inspiração às 
mineradoras brasileiras que pretendam deixar de produzir apenas produtos primários, de 
menor valor, e partir para as etapas secundária e terciária de industrialização do elemento 
mineral, obtendo melhores preços e demanda em nichos de mercado.
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José Mendo Mizael de Souza* 
mendodesouza@jmendo.com.br

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto. 
Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda. Fundador e Presidente do Ceamin - Centro de Estudos Avançados em 
Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas e Presidente do Conselho 
Empresarial de Mineração e Siderurgia da Entidade. Coordenador, como Diretor do BDMG, em 1976, da fundação 
do Instituto Brasileiro de Mineração - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb - 
Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro 
de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

A hora é de superação

Desafios não nos faltam.
A Exame (Edição 1094), em sua capa, alerta: “Prepare-se: a crise vai ser longa” e acres-

centa: “A crise não para de piorar. A previsão de queda no PIB deste ano (2015) já chega a 
2,5% - com mais recessão em 2016. O crescimento, quando voltar, será baixo”.

Por seu turno, André Lara Resende, no “Valor Eu & Fim de Semana”, abre seu artigo “Corrupção 
e Capital cívico”, enfatizando que “A extração e a profundidade da corrupção no Brasil atual cau-
sam perplexidade até aos mais calejados observadores, sempre fomos complacentes em relação às 
pequenas transgressões, sempre houve corrupção, aqui como em toda parte [...]. A gravidade da 
(nossa) situação paralisa a política e a economia”.

O desafio de “desatar o nó” da situação política também não é pequeno: quando, em apenas 6 
(seis) meses de segundo mandato, o principal título da primeira página da Folha de São Paulo é 
“Dilma passa a ser mais impopular, diz Datafolha: Reprovação de petista supera a de Collor pré-
-impeachment e é a maior da série histórica do Instituto, iniciada em 87”, o fato é que temos uma 
Presidente com enorme desafio a ser superado.

Daí a conclusão da Exame: “É bom se preparar”.
E exatamente aí temos um ponto positivo do cenário acima: a Mineração está preparada - claro 

que à custa de fortes ajustes - para a retomada, tão logo esta nossa situação apresente rumos e 
tendências de melhorias.

Olhando a médio e longo prazo, não se vislumbra nenhuma razão de o nosso País não vir a des-
lanchar, evidentemente desde que nos capacitemos mais em Educação (Capital Humano) e abando-
nemos posturas arcaicas (ideológicas?) em nosso modo de enfrentar os nossos desafios.

E temos excelentes casos de sucesso aqui mesmo entre nós, do qual é um excelente exemplo a 
empresa catarinense de motores WEG, a “Empresa do Ano” da “Exame Maiores & Melhores 2015”, 
que, fundada em 1961 pelo eletricista Werner Voigt, o administrador Eggon da Silva e o mecânico 
Geraldo Werninghaus, chega hoje (2015) com números absolutamente sensacionais, tais como, 
32.000 funcionários, receita líquida de US$ 2,7 bilhões, tendo crescido sua receita 42% nos últimos 
cinco anos, registrando presença global em 17 países, fábricas em 11 deles e vendendo para os 5 
continentes, bem como com um Plano para, até 2020, ter receitas que superem 20 bilhões de reais, 
ao tempo em que entra no negócio de equipamentos para a geração de energia eólica”.

E quantas crises viveu a Weg neste período e não só sobreviveu a todas elas, como cresceu e 
internacionalizou-se?

Quanto à Mineração, nesta mesma Edição da “Exame Maiores & Melhores 2015”, a Samarco, a 
“Melhor da Mineração”, conforme bem destaca a citada Revista, “Em um ano de preço do minério 
de ferro em baixa, a Samarco lucrou mais de 1 bilhão de dólares. Sua cartilha: controle rígido dos 
custos e gestão focada na preservação dos clientes”. Daí decorre, naturalmente, nossa principal 
agenda, a meu ver, para a qual temos de estar atentos e trabalharmos local, regional e nacional-
mente, para, em especial, contribuirmos para que venhamos, enquanto País, resolver o gargalo 
dramático da Infraestrutura: ou, como enfatiza o Valor, vencer o desafio de tirar do papel obras no 
valor de R$ 198,4 bilhões. 
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Tractebel Energia confirmou a cons-
trução da Usina Termelétrica (UTE) 
Pampa Sul, batizada de Miroel 

Wolowski, no município de Candiota, no 
Rio Grande do Sul. Sua implantação está 
no estágio inicial, sendo que um escritó-
rio pioneiro foi aberto na Vila do Seival no 
começo de julho. As primeiras máquinas 
para a terraplenagem já foram mobiliza-
das e as equipes que atuarão no resgate 
de fauna estão começando seu trabalho, 
segundo informa José Laydner, diretor de 
Desenvolvimento e Implantação de Negó-
cios da Tractebel Energia. O investimento 
total do empreendimento é de R$ 1,8 bi-
lhão. Até agora foram desembolsados R$ 
77 milhões. A UTE terá capacidade insta-
lada total de 680 MW, composta por duas 
unidades geradoras de 340 MW cada uma. 

A Tractebel Energia participou e vendeu 
no leilão A-5 de 2014 com apenas a pri-
meira fase do projeto, composta por uma 
unidade de 340MW. A energia vendida no 
leilão foi contratada por um período de 
25 anos a partir janeiro de 2019, quando 
a usina entrará em operação comercial. 
Nesse leilão, o preço teto para UTEs a 
biomassa, GNL e carvão atingiu R$ 209/
MWh. A Tractebel comercializou a energia 
ao preço de R$ 201,98/MWh.

Segundo a empresa, a decisão de ins-
talar apenas uma unidade na 1a fase está 
relacionada ao elevado volume de recur-
sos financeiros. Sendo assim, a primeira 
etapa criará uma infraestrutura que facili-
tará a implantação da segunda unidade, 
e ainda a conexão ao sistema elétrico. 
Em junho, a usina recebeu a Licença de 
Instalação do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama). Serão gerados cerca de 
2 mil postos de trabalho diretos e outros 
indiretos durante a fase de obras. A partir 
da operação, serão criados aproximada-
mente 300 empregos diretos. “Seguindo 
sua estratégia de inserção nas comuni-
dades onde atua, a Tractebel está promo-

Tractebel inicia construção de 
termelétrica a carvão em Candiota

Copelmi será a fornecedora do carvão mineral, por meio da Seival Sul Mineração

Marcelo de Valécio

vendo cursos de preparação de mão de 
obra nos municípios da região, tanto para 
a implantação quanto para a operação da 
usina. Os parceiros são o Senai, o Sine 
e a Fundação Gaúcha do Trabalho e As-
sistência Social, órgão do governo do Rio 
Grande do Sul”, afirma José Laydner.

A principal razão pela escolha da loca-
lidade de implantação da usina é que a 
região de Candiota possui a maior jazi-
da conhecida de carvão do Brasil e a que 
apresenta menores custos de produção. 
Além da proximidade de unidades minei-
ras, a região apresenta adequada malha 
rodoviária, solo favorável à instalação das 
estruturas e proximidade de subestação e 
de linhas de transmissão. De acordo com 
dados da Aneel, as reservas brasileiras 
ocupam o 10º lugar no ranking mundial, 
totalizando sete bilhões de toneladas. 
Desse volume de reservas, o Rio Gran-
de do Sul responde por 89,25%; Santa 
Catarina, 10,41%; Paraná, 0,32% e São 
Paulo, 0,02%. Somente a Jazida de Can-
diota (RS) possui 38% de toda a reserva 
de carvão mineral nacional. 

O carvão será fornecido pela Seival Sul 
Mineração, empresa controlada pela Co-

pelmi. “O contrato já foi assinado e a quan-
tidade máxima estipulada é de 235 mil to-
neladas por mês. Contudo, considerando 
a expectativa de despacho médio a plena 
carga de cerca de nove meses por ano, a 
expectativa de fornecimento é de 2 milhões 
de toneladas anuais”, explica José Laydner. 
A Copelmi possui licença para extrair um bi-
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José Luiz Jansson Laydner, Diretor  
de Desenvolvimento e Implantação  
de Projetos da Tractebel Energia

Investimento total da Tractebel em nova 
usina termelétrica é de R$ 1,8 bilhão
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lhão de toneladas de carvão na mina Seival 
Sul Mineração. Para atender à UTE a Copel-
mi estima investir perto de R$ 70 milhões, 
e as obras devem ficar prontas em 15 me-
ses. A construção da infraestrutura deve ter 
início no primeiro semestre de 2016. Para 
a operação da mina serão contratadas en-
tre 200 e 300 trabalhadores. A expectativa 
é que sejam extraídas 245 mil toneladas de 
carvão por mês. A Copelmi foi fundada em 
Arroio dos Ratos (RS), em 1883. Pioneira 
na exploração do carvão mineral no Brasil, a 
empresa é responsável por mais de 80% do 
carvão de uso industrial no País.

Em sua maior parte, o carvão será pro-
duzido na mina e imediatamente consu-
mido na usina. A UTE Pampa Sul conta 
com silos de carvão, com poucas horas 
de capacidade, para acomodar variações 
no fornecimento. O carvão será levado 
por correia transportadora do sistema de 
britagem da mina até o pátio de carvão na 
usina. Também haverá um pequeno es-
toque de carvão em uma área contígua à 
usina, para permitir o seu funcionamento 
em determinadas situações, por exemplo, 
manutenções nas correias transportado-
ras, início de operação enquanto a mina 
não começar a produzir. 

Já o calcário que será utilizado na UTE 
Pampa Sul virá de minas existentes na 
região de Candiota, Hulha Negra e Bagé, 
no Rio Grande do Sul. A estimativa é de 
consumo de 7 mil toneladas por mês de 
calcário, que serão utilizadas na caldeira 
e no dessulfurizador. O fornecedor ainda 
não foi escolhido, pois a empresa está 
avaliando a melhor alternativa de forne-
cimento. O calcário ficará depositado em 
área contígua à usina.

Com 27 usinas hidrelétricas, termelétri-
cas e de fontes complementares operan-
do em 12 estados de todas as regiões do 
Brasil, a Tractebel Energia é líder em ge-
ração privada de energia elétrica no País, 
totalizando capacidade instalada própria de 
7.027 MW. Sediada em Florianópolis (SC), 
pertence ao grupo GDF Suez, player global 
de energia e especialista em eletricidade, 
gás natural e serviços de energia. O grupo é 
o maior produtor independente de energia 
do planeta, com 113,7 GW de capacidade 
instalada em 70 países. No Brasil, a Tracte-
bel Energia possui experiência na operação 
e manutenção de usinas a carvão. 

Do total de seu portfólio de 7.027 MW 
próprios, 1.119 MW são provenien-
tes de termelétricas a carvão. Afirma ter 
sido responsável, em 2013, por 7% do 

suprimento do mercado nacional e uma 
das líderes em negócios com clientes 
livres. De acordo com a Tractebel, todas 
as suas usinas apresentam altos índices 
de performance, sendo que as unidades a 
carvão têm desempenho acima da média 
nacional, mesmo se comparadas a novas 
usinas que usam carvão importado, de 
melhor qualidade que o nacional.

A principal diferença tecnológica da UTE 
Pampa Sul em relação a outras usinas ter-
melétricas a carvão em operação no Bra-
sil é a utilização de caldeira do tipo Leito 
Fluidizado Circulante (em inglês, Circula-
ting Fluidized Bed – CFB), que apresenta 
maior flexibilidade a variações na quali-
dade do combustível e é a mais adequada 
ao carvão da região, segundo revela José 
Laydner.  Esse tipo de caldeira resulta em 
menores emissões de NOx e de SOx. “A 
tecnologia de Leito Fluidizado Circulan-
te está enquadrada como tecnologia de 
combustão limpa do carvão (Clean Coal 
Technology)”, destaca Laydner. Os outros 
equipamentos da usina (turbina, gera-
dor, condensador, torre de resfriamento, 
bombas) utilizam tecnologia semelhante 
às demais usinas a carvão existentes no 
Brasil. “Ressalta-se que, por serem equi-
pamentos mais modernos, apresentam 
melhor desempenho operacional e redu-
zem, ao máximo, as emissões de material 
particulado, SOx e NOx”, salienta Laydner.

Segundo o executivo, a caldeira CFB 
apresenta menores emissões de NOx e 
SOx, quando comparada com as tradi-
cionais caldeiras de carvão pulverizado 
(utilizadas nas demais usinas a carvão 
do Brasil), porque opera com menor 
temperatura de combustão, o que resulta 
em menor emissão de NOx. E por ter um 
maior tempo de reação em função da re-
circulação do material em reação (carvão 
+ calcário) para a fornalha, via ciclone. A 
adição de calcário na fornalha junto com o 

carvão permite a captura de grande parte 
do enxofre existente no carvão, reduzin-
do as emissões de SOx. Com relação às 
emissões de SOx, além da captura citada 
na caldeira CFB, a usina ainda conta com 
um dessulfurizador, onde será feita cap-
tura adicional do enxofre, permitindo a 
redução das emissões de SOx abaixo dos 
limites estabelecidos. Além disso, filtros 
de manga e precipitadores eletrostáticos 
filtram e retêm o material particulado, 
evitando que cheguem à chaminé. Em 
relação às emissões de GEE, como essa 
tecnologia possui uma maior eficiência, 
há menor consumo de carvão resultando 
em uma menor emissão desses gases.

Como o Brasil não fabrica caldeiras, 
turbinas e geradores do porte que se-
rão utilizados em Pampa Sul, parte dos 
equipamentos será importada. No caso 
de Pampa Sul, os principais equipamen-
tos virão da China (caldeira), Alemanha 
(turbina) e EUA (gerador). Por outro lado, 
uma parte dos componentes e serviços 
utilizados para a implantação da usina 
será produzida no Brasil. O índice de na-
cionalização – percentual em termos de 
custos da implantação da usina de pro-
dutos e serviços de origem nacional – é 
da ordem de 60%, afirma a Tractebel. A 
água usada para resfriamento da usina 
virá do reservatório que será construído 
no Rio Jaguarão. A área total alagada pelo 
reservatório será de 382,35 hectares, sen-
do que a Área de Proteção Permanente no 
entorno do reservatório será de 162,75 
ha, totalizando 545,1 ha nos municípios 
de Candiota e Hulha Negra. O estudo de 
diagnóstico ambiental constante do Es-
tudo de Impacto Ambiental indicou que 
a mata ciliar a ser suprimida será de 195 
ha, que serão recuperados como medidas 
compensatórias constantes do Estudo de 
Impacto Ambiental, que inclui plantio da 
vegetação no entorno do reservatório. 
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çã
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Para atender a geração de 
energia da nova termelétrica, 

Copelmi irá fornecer 245 mil 
toneladas de carvão por mês
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O grupo TransGas Development 
Brazil, dos Estados Unidos, pre-
tende implantar no município 

gaúcho de Candiota, seu primeiro inves-
timento no País – uma fábrica de fertili-
zantes a partir da gaseificação do carvão 
mineral. O projeto, orçado em US$ 2,7 bi-
lhões, tem previsão de entrar em operação 
em meados de 2018. A unidade extrairá do 
carvão o syngas, mistura de monóxido de 
carbono e hidrogênio, matéria-prima para 
elaboração do fertilizante. De acordo com 
a TransGas, serão gerados 5 mil empre-
gos temporários durante as obras. Depois 
de concluída, a fábrica terá 300 postos fi-
xos de trabalho. Fornecedores e parceiros 
da planta criarão outros 300 empregos e 
nas áreas da infraestrutura e mineração, 
mais 600 postos serão abertos. 

A Transgas está em processo de viabili-
zação do projeto, ou seja, em busca de off 
taker – comprador contratual da produção. 
A meta inicial é produzir 2,1 milhões t de 
ureia por ano, porém os detalhes do pro-
jeto ainda podem ser ajustados. As obras 
ainda não tiveram início, mas a previsão 
para a conclusão da usina está mantida em 
39 meses a partir do protocolo de inten-
ções, que foi assinado em março, no Palá-
cio Piratini, e reuniu o governador José Ivo 
Sartori, o presidente da TransGas, Adam 
Victor, e o diretor presidente da Compa-
nhia Riograndense de Mineração (CRM), 
Edivilson Meurer Brum. 

No plano estratégico, a implantação da 
nova fábrica no Brasil deve-se à cres-
cente demanda mundial de alimentos, 
situação em que o País tem participa-
ção privilegiada, segundo avaliação da 
TransGas. Some-se a isso a participação 
preponderante do carvão nesse cenário. 
Aproximadamente 25% dos alimentos 
são cultivados no planeta a partir dos fer-

TransGas vai investir  
US$ 2,7 bilhões para produzir 

ureia a partir do Syngas
Acordo com a empresa norte-americana prevê o fornecimento  

de 2,5 milhões t de carvão mineral por ano pela CRM, que passarão por gaseificação

Marcelo de Valécio

tilizantes oriundos do carvão mineral. O 
mercado previsto para a TransGas no Bra-
sil seriam as cooperativas de produtores 
de grãos e consórcios de compradores 
de fertilizantes. De acordo com a Trans-
Gas, a tecnologia de extração do syngas 
por processo químico e não pela queima 
do carvão mineral, feita em parceria com 
a alemã ThyssenKrupp, é considerada 
limpa. A gaseificação do carvão é feita a 
partir das cinzas que são submetidas a 
altas pressões combinadas com oxigênio 
puro. A reação química que ocorre nesta 
mistura produz o syngas que é constituí-
do por monóxido de carbono, hidrogênio 
e vestígios de outros gases. “O sistema 
TransGas, ao contrário de outros proces-
sos dos combustíveis fósseis, captura o 
dióxido de carbono e purifica a qualidade 
do ar”, afirma Edivilson Meurer Brum.

A preferência por instalar a unidade fa-
bril de fertilizantes no Rio Grande do Sul 
está relacionada à presença, no Estado, 
de 80% das reservas de carvão do Bra-
sil. A CRM, concessionária das jazidas de 
Candiota e Minas do Leão, será a forne-
cedora exclusiva de carvão mineral para 
a fábrica. Acordo firmado entre CRM e 
a TransGás prevê o fornecimento de 2,5 
milhões t de carvão ao ano. “A CRM in-

vestirá na abertura de uma nova mina de 
carvão para atender à demanda gerada 
pela planta da Transgas”, revela Brum. 
Para tanto, a abertura de uma área de mi-
neração para produção de carvão, tendo 
em vista as condições geológicas da mina 
de Candiota, pode ser feita em um prazo 
estimado de 120 dias. Contudo, explica 
Brum, para a preparação do carvão, tendo 
em vista a necessidade de instalação de 
britagem, transporte e outros requisitos 
dentro do projeto, o prazo será em torno 
de 30 meses. Serão gerados mil empre-
gos temporários durante as obras e, de-
pois de pronta, a planta da CRM terá 300 
postos fixos de trabalho.

De acordo com o secretário de Minas e 
Energia do Rio Grande do Sul, Lucas Rede-
cker, além da geração de renda e emprego 
que o empreendimento irá proporcionar, o 
acréscimo de oferta de fertilizante no merca-
do regional poderá baixar seu custo para o 
setor agrícola. O secretário afirmou durante 
a assinatura do protocolo de intenções que 
o Estado possui espaço para outros projetos 
de gaseificação do carvão, como é o caso 
das iniciativas da Copelmi com o grupo co-
reano Posco e da norte-americana Synthe-
sis Energy Systems (SES) e sua represen-
tante no Brasil, a Vamtec.

O syngas, também conhecido como gás de síntese, consiste em uma mistura de monóxido 
de carbono, dióxido de carbono e hidrogênio. O conteúdo de carbono provém da gaseificação 
de um combustível que o contenha, por exemplo, carvão ou biomassa. A tecnologia para 
obtenção do syngas não é nova: o primeiro aparelho para a produção deste gás, o gasogênio, 
foi inventado nos anos 1920 pelo francês Georges Imbert. 

O processo foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial como substituto do pe-
tróleo. Atualmente, o syngas é utilizado para geração de energia elétrica e na indústria. A prin-
cipal vantagem da gaseificação é que ela permite maior aproveitamento do poder calorífico 
do carvão ao passo que reduz as emissões ao meio ambiente, segundo especialistas. Plantas 
de gaseificação de carvão para geração de energia operam em países como França, Suécia, 
Alemanha, Países Baixos, Coréia do Sul e Estados Unidos.
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Nova fábrica da Brennand, iniciada em agosto, 
recebeu investimentos de R$ 500 milhões

O Grupo Ricardo Brennand deu o start-
-up da sua nova fábrica de cimento, 
localizada em Pitimbu (PB), em 

agosto. A unidade segue os moldes da planta 
de Sete Lagoas (MG), com a instalação de 
máquinas e equipamentos modernos com 
baixo consumo de energia, como moinhos, 
fornos e filtros. 

O empreendimento, que recebeu investi-
mentos de mais de R$ 500 milhões, terá ca-
pacidade produtiva de 4.000 t/dia de clínquer 
e 1,5 milhão t/ano de cimento. Os produtos 
CP II-F-32, CP II-F-40 e o CPV-Ari-Max 
levarão a marca Cimento Nacional e serão 
comercializados em todos os estados do 
Nordeste. 

De acordo com José Eduardo Ferreira Ra-
mos, presidente da Brennand Cimentos, 
com a unidade, o grupo pretende conquis-
tar novos mercados, já que atualmente suas 
vendas se concentram nas regiões Sudeste, 
Sul e Centro-Oeste do Brasil. “Os mercados 
visados abrangem as cidades do Maranhão 
até a Bahia. A escolha de Pitimbu se deve à 
quantidade e qualidade do calcário, alta dis-
ponibilidade de matérias primas (argila, ges-
so e coque de petróleo) e proximidade aos 
portos. A oferta de mão de obra na região, fa-
cilidade logística, incentivos governamentais 
e a localização no Nordeste também foram 
essenciais para a escolha”, ressalta Ramos, 
que conversou com exclusividade com a Mi-
nérios & Minerales.

Em relação aos equipamentos, a fábri-
ca opera com um forno de última geração 
com pré-calcinador de 5 estágios, filtros de 
manga e resfriador de clínquer, moinho de 
cru vertical de rolos com baixo consumo de 
energia e sistema pré-homogeinização cir-
cular contínuo. 

Para obter a padronização e homogenei-
dade do produto, um analisador de nêu-
trons on line, que também é utilizado na 
planta de Sete Lagoas, assegura um con-
trole químico constante da matéria-pri-

Brennand aciona fábrica  
de cimento na Paraíba

Estratégia do grupo pernambucano com a nova unidade 
é expandir atuação na região do Nordeste, com uma produção eficiente e de baixo custo

Guilherme Arruda

ma, com gerenciamento em tempo real. 
Na mina de calcário, a lavra é a céu aberto, 

constituída por três bancadas com 10 m de 
altura, realizada em cava e meia encosta. O 
depósito possui vida útil em torno de 140 
anos, formado por rochas sedimentares de 
baixa abrasão. 

A etapa de perfuração é feita por equipe 
própria da cimenteira, com o apoio de três 
perfuratrizes PW 5000, que são acopladas ao 
compressor Atlas Copco XAS 420. Os furos 
possuem diâmetro de 7,62 m e a malha atu-
al tem dimensão de 4 m x 2,5m. Na mina, a 
empresa conta com duas escavadeiras Cater-
pillar 336, três pás carregadeiras Caterpillar 
966 e 10 caminhões fora de estrada Randon 
430M para transportar o minério para a planta 
de britagem. 

A etapa de desmonte das rochas fica a car-
go da Dinacon – a empresa contratada utiliza 
explosivo do tipo emulsão bombeável. Atu-
almente, estão sendo testados no desmonte 
retardos eletrônicos e tampão dos furos com 
brita/plug para maior eficiência. Segundo os 
engenheiros da companhia, a maior dificul-
dade do processo refere-se à alta umidade 
das matérias-primas no inverno.

O material extraído na mina, cerca de 9 
mil t por dia, segue para um britador de 
impacto de barras Hazemag HPI1600. O 
beneficiamento é feito pelo processo de pré-
-homogenização circular, com a utilização 
de equipamento da FLSmith. 

A FLSmith, empresa dinamarquesa que 
atende a indústria de cimento desde 1882, 
forneceu os principais equipamentos da 
nova fábrica, como o moinho vertical de 
cru ATOX AM-R40 (farinha composta pelo 
calcário moído mais aditivos), forno rotati-
vo de 5 estágios Rotax 4 (onde é produzi-
do o clínquer), moinho de coque Tirax e a 
retomadora FLS RE300. As correias trans-
portadoras foram adquiridas da Zanella e a 
ensacadeira da Haver & Boecker.

As compras de suprimentos, peças de 

reposição e materiais de desgaste das uni-
dades de Minas Gerais e Paraíba são con-
solidadas por uma única equipe, situada em 
Recife. A determinação de quantidade de 
cada item é feita de acordo com a necessi-
dade e histórico de uso. A empresa faz uso 
do ERP Protheus da Totvs, para o controle 
de estoque e processos.

Manutenção
A companhia estima gastar em torno de R$ 

15 milhões por ano com a manutenção da 
nova fábrica, que envolve a troca dos refratá-
rios dos fornos, revestimentos dos moinhos 
e troca de componentes da frota móvel, como 
freios, pneus, sistemas hidráulicos. 

Para obter uma melhor eficiência e dispo-
nibilidade dos equipamentos e otimizar os 
trabalhos de reparo, as atividades de manu-
tenção, feitas com mão de obra própria com 
cerca de 50 funcionários, recebem o suporte 
de softwares. Com os programas computa-
cionais da Engeman e SKF, a empresa faz o 
gerenciamento de toda a manutenção preven-
tiva e preditiva, respectivamente. Nas grandes 
paradas de manutenção, a companhia opta 
pela contratação spot de mão de obra.

“Profissionais capacitados é um dife-
rencial da Brennand Cimentos. Portanto, 
toda a mão de obra responsável pela ma-
nutenção recebe treinamentos constantes 
visando as melhores práticas da área”, res-
salta José Eduardo Ferreira Ramos, presi-
dente da Brennand Cimentos.

A capacidade total de produção de cimento 
da unidade, de 1,5 milhão de t por ano, deve-
rá ser atingida ao longo de 2016. Além de ci-
mentos, o Grupo Ricardo Brennand atua nos 
segmentos de construção imobiliária e gera-
ção de energia elétrica através da Brennand 
Empreendimentos Imobiliários e Brennand 
Energia. A unidade de Sete Lagoas possui 
jazidas de calcário e argila e uma unidade in-
dustrial estabelecida às margens da BR 040, 
o que facilita o escoamento da produção. 
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Com o objetivo de atender as 
obras da Rodovia dos Tamoios 
e estar preparada para uma reto-

mada do mercado de agregados, prevista 
para 2016, a Serveng está investindo R$ 
15 milhões na modernização e expansão 
da sua unidade de Jambeiro, localizada 
na cidade de mesmo nome a 180 km 
da capital paulista. O projeto, que a sua 
primeira etapa deve ser concluída em 
setembro, contemplou a aquisição de 
britadores e equipamentos móveis mais 
robustos, que elevará a capacidade de 
produção da planta de 80 mil para 140 
mil t/mês. 

Após alguns estudos, que incluíram 
análises de fabricantes de máquinas, a 
mineradora optou em reduzir a frota de 
mina de três caminhões de 27 t para dois 
caminhões de 45 t, todos Mercedes Benz, 
aumentando o volume de material trans-

Sistema supervisório vai 
gerenciar lavra e beneficiamento

Além de aumentar capacidade, Serveng melhorou a eficiência das atividades da sua unidade  
de agregados de Jambeiro (SP), investindo em novos equipamentos e soluções de automação

Guilherme Arruda

portado e obtendo economia de com-
bustível e maior produtividade. Na nova 
planta, a Sandvik forneceu os britadores 
1213 (mandíbulas) e o CS 440 (cônico), 
para as etapas de britagem primária e 
secundária, com capacidades de 520 e 
450 t/hora, respectivamente. Já a Metso 
entregou o britador HP 400, utilizado na 
britagem terciária, com capacidade de 
380 t/hora. 

“Mais do que aumentar a produtivida-
de, este projeto irá otimizar as nossas 
operações. Com os novos caminhões, 
por exemplo, teremos uma produtivi-
dade maior, economia de combustível e 
redução dos custos de manutenção. Na 
planta, que tem um layout totalmente 
novo, os britadores adquiridos são mais 
eficientes em relação ao consumo de 
energia”, afirma o engenheiro de minas 
Romualdo Farias da Silva, gerente-geral 

de Mineração da Serveng, que tem mais 
de 17 anos de empresa.

Ainda no escopo da redução de cus-
tos, a empresa priorizou a utilização de 
mão de obra própria para montagem e 
instalação dos equipamentos, sendo 
já uma tradição na companhia. Duran-
te a visita da Minérios & Minerales 
à unidade, Romualdo destacou que os 
funcionários atuam até na fabricação 
das estruturas dos sistemas de correias 
transportadoras. “Temos uma mão de 
obra capacitada, com experiência de 
décadas. O Vicente Lamparina Enias é o 
nosso professor Pardal (inventor do de-
senho do Pato Donald, da Walt Disney), 
e o Antônio Gaúcho foi o responsável 
pela montagem dos novos equipamen-
tos. Com eles, tivemos uma economia 
de aproximadamente R$ 2 milhões neste 
projeto”, comenta. 

Serveng irá aumentar para 140 mil t por mês a capacidade 
de produção de agregados da unidade de Jambeiro (SP)
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Para escoar a nova produção entre as 
plantas de britagem, foi necessário au-
mentar a largura das correias transporta-
doras, de 42 para 48’ (britagem primária), 
e de 30’ para 36’ (secundária). As bandas 
das correias são produzidas pela Maxbelt 
e os roletes pela Oliven. Já as estruturas 
e suportes metálicos são fabricados pela 
equipe de caldeiraria da Serveng. 

Além dos ativos físicos, a pedreira irá 
adquirir, até dezembro, um sistema su-
pervisório para gerenciar e conciliar as 
atividades de lavra e beneficiamento. Para 
a automação da planta, a empresa está em 
contato com os fornecedores de sistemas 
de automação Install (Cotia, SP), Ma-estro 
(São Paulo, SP) e Beckers (Chapecó, SC). 

“Estamos trabalhando num projeto piloto 
de automação para implementar um pro-
grama que nos auxilie no controle e geren-
ciamento da produção da mina e da planta, 
trazendo uma sinergia operacional. Hoje a 
maioria das nossas atividades são contro-
ladas de forma manual”, explica o gerente. 
A previsão de instalação do sistema super-
visório é para início de 2016.

Em 2015, a previsão de produção da 
planta de Jambeiro é de 2,8 milhões t de 
agregados, ficando abaixo das 4 milhões 
t produzidas em 2014. Durante as obras 
de expansão, a planta antiga, que opera 
desde 1972, funcionou normalmente, in-
clusive, a usina de asfalto que funciona 
no mesmo local.

Após a conclusão do projeto, a ideia é 
expandir a pedreira de Barueri, na Grande 
São Paulo, de 100 mil para 200 mil to-
neladas/mês. As duas unidades (Barueri 
e Jambeiro) são as principais do grupo, 
que tem ainda as pedreiras em Aparecida 
(SP),  Arujá-São Bento (SP), e São Luís-
-Rosário (MA).

Em busca de eficiência
Para as atividades na mina de gnaisse, 

que envolve um depósito de 40 milhões 
de m3 de rocha granítica com uma vida 
útil de mais de 70 anos, a empresa con-
tará com dois caminhões MB 4448 e uma 
escavadeira, todos de 45 t. Os equipa-
mentos substituirão os três caminhões 
rodoviários MB, de 27 t (a empresa ainda 
estuda qual modelo de escavadeira de 45 
t irá adquirir). 

“Essa nova disposição irá otimizar o 
consumo de combustível, aumentar a 
produtividade e melhorar o fluxo de esco-
amento da produção. Com três máquinas 
iremos movimentar 450 t/h, contra 380 

t/h quando tínhamos cinco equipamen-
tos”, ressalta Romualdo Farias.

Para tirar o máximo proveito da nova 
frota, a Serveng irá investir em um sis-
tema integrado de gestão. Atualmente, a 
pedreira está conversando com a Dimep e 
Sitech, empresas fornecedoras de tecno-
logias de monitoramento remoto. “O ob-
jetivo é criar um mapa de atuação “cerca 
virtual”, com o detalhamento de todas as 
atividades de perfuração, cargas de ma-
terial desmontado, carregamento e trans-
porte (ROM), e gerir isso remotamente”, 
afirma Sidney Morais, engenheiro de mi-
nas da unidade de Jambeiro.

O processo produtivo se inicia com a 
execução dos furos por uma perfuratriz 
ECM 585 Ingersoll Rand – são realizados, 
em média, 6.000 m lineares de furos por 
mês. Em seguida, efetua-se o carrega-
mento dos furos com explosivos (do tipo 
emulsão), fornecidos pela IBQ/Pilar quí-
mica – a razão de carga é de cerca de 370 
g de explosivo por tonelada desmontada 
e utiliza-se tecnologia de acionamento 
eletrônico para iniciação do fogo. A Pilar 
Química atualmente é a responsável pelo 
plano de desmonte.

Após o fogo, realizado em média uma 
vez por semana, a escavadeira 336 Ca-
terpillar entra em ação para realizar o 
carregamento dos caminhões. Os mata-
cos que sobram, cerca de 1% do volu-
me desmontado, são quebrados por um 
rompedor hidráulico Montabert V1800, 
acoplado em uma escavadeira Cater-
pillar 320. 

Os caminhões carregados seguem para 
a planta, distante cerca de 400 m da mina, 
e alimentam o britador. “Com o sistema 
supervisório, queremos melhorar o pro-
cesso de enchimento. A ideia é instalar 
balanças nas câmaras dos britadores e 
nas caçambas dos caminhões e assim 
monitorar o que sai da mina e o que entra 
na planta. Atualmente, esse transbordo é 
controlado pelo feeling do operador”, co-
menta Morais. 

Em seguida, os volumes passam pelo 
britador secundário e parte do volume 
é direcionada para pilhas de estoque. O 
material com granulometria acima de 30 
mm é processado no britador terciário, 
onde é produzido pedra 1, pedra 2, brita, 
pedrisco e pó de pedra. Para diminuir o 
pó em suspensão gerado pelo processo, 
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Para escoar produção entres as unidades 
de britagem foi necessário aumentar a 
largura das correias transportadoras
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Pedreira de Barueri vai  
dobrar de capacidade

Localizada a apenas 32 km da capital paulista, a Pedreira Barueri deverá ser próxima con-
templada por um projeto de expansão. A unidade, que opera desde 1972, terá sua capacidade 
aumentada de 100 mil para 200 t de agregados por mês. Os investimentos serão direcionados 
para aquisição de novos equipamentos e atualização do sistema de automação e gerencia-
mento de frota. 

Atualmente, a empresa utiliza o sistema de gerenciamento remoto Sitech. Após a sua im-
plantação, a pedreira obteve um aumento em torno de 20% da produtividade e retirou um 
caminhão do processo. “Com o programa, conseguimos uma economia de aproximadamente 
R$ 150 mil em 2014. A ideia é implementá-lo na unidade de Jambeiro até o começo de 2016”, 
afirma Sidnei Ferreira de Morais, gerente da unidades de Jambeiro e Barueri.

A mina de gnaisse granítico, que tem vida útil de mais 50 anos, está localizada a cerca de 
1.000 m da planta de britagem e tem reservas inferidas de 54.285.070 t. Nas atividades de 
lavra, a empresa utiliza, após a etapa de perfuração e desmonte, uma pá carregadeira 980 H 
e uma escavadeira 336 D, ambos da Caterpillar. O carregamento das rochas é feito por cinco 
caminhões Mercedes Benz. 

Morais conta que os itens que mais demandaram manutenção em 2014 foram o rompedor 
hidráulico, cilindros, diferencial, caçambas e câmbio na frota móvel e a recuperação das 
peneiras e dos chutes da unidade industrial. Os gastos com manutenção da frota móvel e da 
planta somaram R$ 120.000 e R$ 95.000, respectivamente. 

Em 2014, a unidade de Barueri investiu R$ 560 mil, sendo R$310 mil para a compra de um 
caminhão Mercedes Benz 4844 e R$ 250 mil para aquisição de três correias transportadoras. 
Houve aportes também para adequação do sistema elétrico da planta e R$ 120 mil foram 
direcionados para a área de exploração geológica. 

a empresa utiliza um sistema de aspersão 
de água, fornecido pela Rasper. 

O transporte dos produtos é realizado 
por aproximadamente 1000 m de cor-
reias, que levam o material até a área 
de expedição. Quanto ao transporte do 
produto até os clientes, esse é feito 
40% por transporte próprio e 60% por 
empresas terceirizadas. Além de aten-
der veículos de entrega de terceiros, a 
empresa possui uma frota de 33 cami-
nhões Mercedes Benz, modelos 2428 e 
2429, utilizados para o escoamento da 
produção. 

As pilhas dos produtos são estrategi-
camente formadas para aproveitar o des-
nível topográfico do terreno e facilitar o 
carregamento dos caminhões de entrega 
(sistema delivery). “Esse formato, já utili-
zado na unidade de São Bento, dispensa 
o uso de carregadeiras. O motorista es-
taciona o caminhão embaixo da pilha do 
produto desejado e ele mesmo faz o en-
chimento”, completa Farias. 

Manutenção e suprimentos
Com a troca da frota da mina, novos 

equipamentos da planta e sistemas de 
automação, a empresa pretende elevar a 
disponibilidade física dos equipamentos 
móveis de 78% para 90%. Na planta, a 
ideia é aumentar dos atuais 85% para 
95% de disponibilidade física

“Com este investimento queremos 
atingir o índice de produtividade na ex-
tração de 1.800 a 2.000 (tonelada ROM/
homem-mês), níveis obtidos em países 
desenvolvidos. Além das tecnologias, 
trabalhamos na capacitação da mão de 
obra. Estamos em contato com os fabri-
cantes para viabilizar cursos e treina-
mentos nas áreas de operação, carrega-
mento, britagem e manutenção”, afirma 
Romualdo Farias.

A empresa está testando ainda o pro-
grama Protheus, da Totvs, para auxiliar 
na programação e gestão da manutenção 
dos ativos. Em paralelo, a pedreira pre-
tende reduzir o número de funcionários 
da manutenção de seis para três pessoas. 
“Nosso programa de redução de custos 
envolve o investimento em tecnologias 
de automação, que nos proporcione uma 
melhora da produtividade com alta efi-
ciência dos equipamentos e redução de 
mão de obra”, destaca.

Os sistemas hidráulicos, pneus e freios 
dos equipamentos móveis são os itens 
que mais demandam manutenção. Para 

aumentar a vida útil e conservação dos 
pneus, a unidade faz um rígido controle 
das suas vias de acesso, visando deixá-
-las planas e desobstruídas. Além disso, 
utiliza o tipo OTR (fora de estrada), das 
fabricantes Goodyear, Firestone e Pirelli 
(dependendo da aplicação e custos).  A 
empresa obtém índices de utilização aci-
ma de 1.500 horas.

Na planta, a Serveng tem uma atenção 
especial com as ferramentas de desgas-
te, que envolvem os revestimentos dos 
britadores e os bits das perfuratrizes. A 
empresa possui um contrato de forne-

cimento de aço manganês (material de 
revestimento) com a Máquinas Furlan, 
que já entrega as peças customizadas 
para os britadores, como mandíbulas, 
revestimentos, cunhas e mantas. A Fur-
lan, já amplamente conhecida no setor 
de mineração, mantém um estoque com 
mais de 10.000 modelos para peças de 
desgaste em sua fábrica de Limeira, em 
São Paulo.

Também em Jambeiro funciona a cen-
tral de compras da Serveng (negócios de 
Mineração), responsável em efetuar os 
pedidos para as cinco unidades do grupo. 
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Durante as obras de expansão, a planta antiga, 
que opera desde 1972, funcionou normalmente
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Com a previsão de obter a licença 
preliminar para instalação do pro-
jeto até o final do ano, a canadense 

Amarillo Gold espera iniciar a construção 
do empreendimento Mara Rosa, localizado 
no município de mesmo nome, em Goiás, 
no terceiro trimestre de 2016. Com a nova 
unidade, que envolve investimento de US$ 
180 milhões, a empresa planeja comercia-
lizar ouro a partir de 2018. 

“A Amarillo Gold visa ser a principal em-
presa júnior de exploração e mineração de 
ouro no Brasil. Os líderes da companhia 
estão focados na sustentabilidade dos ne-
gócios e no desenvolvimento socioeconô-
mico de Mara Rosa”, ressalta Arão Portugal, 
diretor de Estratégia da Amarillo Gold.

Segundo os diretores da empresa, o proje-
to sofreu alguns atrasos em função das no-
vas regras na área ambiental que entraram 
em vigor em 2012 no Estado de Goiás. Além 
disso, as recentes desvalorizações dos pre-
ços do ouro foram gargalos para uma maior 
rapidez para implantação da unidade. 

“A empresa está no Brasil desde 2005. Os 
empreendimentos de mineração possuem 
muitas etapas, que vão da pesquisa mineral 
à produção comercial. Temos feito todos os 
esforços para que o projeto Mara Rosa seja 
implementado com consistência, visando 
gerar valor aos acionistas, além de empre-
gos e renda à população”, disse Portugal 
– a vida útil da mina está estimada em sete 
anos, período que pode ser ampliado com a 
continuidade da pesquisa geológica.

A previsão é que na fase de construção 
seja gerado 830 empregos diretos e 2 mil 
indiretos. Na etapa de operação espera-se 
a criação de 400 empregos diretos e 1,6 
mil indiretos. Com a finalidade de estimu-
lar o crescimento econômico do município 
e região, a empresa júnior irá priorizar a 
contratação de mão de obra e fornecedores 
locais. Para isso, a companhia tem apoia-
do a oferta de cursos técnicos na cidade e 
implementará um Programa de Desenvol-
vimento de Fornecedores (PDF). 

Os principais projetos da companhia são 

Mara Rosa planeja iniciar 
construção da unidade em 2016

Projeto de ouro, controlado pela Amarillo Gold, deve receber licença prévia  
ainda este ano e agilizar implementação da planta em Goiás

Mara Rosa e Lavras do Sul, no Rio Gran-
de do Sul. O depósito de Posse, em Mara 
Rosa, contém 1.174.900 onças de ouro 
medidas e indicadas, contidas em 20,85 
TM a 1,75 g/t Au, e 156.400 onças inferi-
das de ouro de 3,63 TM a 1,38 g/t Au (0,5 
g/t em cut-off grade em recursos dentro do 
parâmetro NI 43-101 como determinado 
de forma independente pela  Australian 
Exploration Field Services Pty., AEFS). O 
projeto recebeu uma avaliação econômica 
positiva de um estudo de pré-viabilidade e 
atualmente está sendo preparado um estu-
do de viabilidade em termos bancários.

O depósito de Posse foi descoberto por 
um funcionário da BHP Billiton após rea-
lizar perfuração em uma área minerada por 
garimpeiros locais. Em 1988, a BHP Billi-
ton obteve licença para explorar a área e se 
comprometeu com atividades de pequena 
escala, com a parceria da empresa Western 
Mining. Em 1992, a propriedade foi vendi-
da para a Western Mining, que por sua vez, 
operou uma mina entre 1992 a 1995.

O depósito de Posse está localizado em 
uma área com boa infraestrutura: aproxi-
madamente 35 km da operação de cobre e 
ouro a céu aberto de Chapada, da Yamana, 
a cerca de 80 km do projeto de ouro Pilar, 
da Yamana (em fase de viabilidade), 95 km 
da mina de laterita de níquel de Niquelân-
dia, da Votorantim, a 105 km NE da mina 
subterrânea de ouro de Serra Grande e a 
105 km da projeto de laterita de níquel Bar-
ro Alto, da Anglo American. 

No total, estima-se que 80.000 onças 
de ouro foram extraídas de Posse. Deste 
volume, cerca de 31.000 onças pela Wes-
tern no início da década de 90, utilizando 
o processo de lixiviação em pilha por um 
planta de capacidade de 600 t/dia (as áreas 
já exploradas estão excluídas dos números 
apresentados pela Amarillo).

O projeto Lavras do Sul é uma proprieda-
de no estágio de exploração avançada (190 
km2) compreendendo mais de 19 garimpos 
de ouro históricos, com mineralizações de 
ouro encorajadoras já descobertas e defi-
nidas por mais de 16 mil m de sondagens. 
Os recursos iniciais estimados no garimpo 
de Butiá reportaram 215.000 onças de ouro 
indicadas de 6,4 tm a 1,05 g/t e 308.000 
onças de ouro inferidas de 12,9 tm a 0,74 
g/t, usando um cut-off grade de 0,3 g/t 
como recurso nos parâmetros NI 43-101, 
como determinado de forma independente 
pela Atticus Consulting em 2010. 

Reservas 
Projeto Mara Rosa

Percentual  
de ouro (g/t)

Onças de ouro

Comprovadas 1.87 339.600

Prováveis 1.60 606.600

Comprovadas 
e prováveis 

1.72 945.200

Inferidas 1.34 156.400

Fonte: Amarillo Gold  

Amarillo Gold esperar obter 
licença preliminar para instalação 
do projeto até o final do ano
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A Sibelco, multinacional do setor 
de mineração de origem belga, 
vai investir cerca de R$ 150 mi-

lhões em uma fábrica de carbonato de 
cálcio a ser construída no Estado de São 
Paulo nos próximos 18 meses. Além de 
ampliar a capacidade produtiva da com-
panhia, a planta contribuirá na estratégia 
de posicioná-la como líder de mercado 
do produto no País. O projeto faz parte 
do programa de investimentos da Sibel-
co América do Sul, que destina recursos 
ainda para outros dois países da região. 
Na Argentina serão aplicados US$ 100 
milhões na construção de uma nova linha 
de calcinação de cal completa; e no Chile, 
US$ 23 milhões num centro de distribui-
ção de cal.

Na nova unidade no Brasil, que ocupará 
um terreno de 255 mil m2 em Jarinu (SP), 
serão realizados os processos de calci-
nação de calcário e de carbonatação para 
fabricação de carbonato de cálcio preci-
pitado, moagem, secagem e preparação 
da carga mineral líquida (slurry) para a 
indústria de tintas. O slurry, um banho 
aquoso de minerais que usam minerais 
industriais fabricados pela Sibelco – ma-
térias-primas para os fabricantes de tin-
tas, representa um desafio técnico. Nesta 
formulação de minerais a empresa usa 
a mesma tecnologia da indústria de tin-
tas – em que a mistura dos minerais em 
cada lote é feita in line (na hora exata do 
processamento), o que possibilita flexibi-
lidade, agilidade de produção, qualidade 
e precisão na carga mineral. 

A capacidade da fábrica está projetada 
para 200.000 t de carga mineral líquida e 
35.000 t de carbonato de cálcio ultrafino 
para a indústria de plástico, o qual con-
tribuirá na redução de importações desta 
matéria prima pelo País. 

De acordo Paulo Wandenkolk, presi-
dente e CEO da Sibelco América do Sul, 
a unidade brasileira a ser construída “será 
referência mundial em qualidade e susten-

Sibelco investe R$ 150 milhões 
em nova planta no Brasil

Unidade será construída em São Paulo, num prazo de 18 meses

Evanildo da Silveira

tabilidade”. Ainda de acordo com ele, com 
instalações mais modernas, automatizadas 
e mais sustentáveis, a companhia reforça 
sua posição de fabricante de alta qualidade 
de produtos de carbonatos de cálcio.

Para o desenvolvimento do projeto, em 
conformidade com a tecnologia proprie-
tária da Sibelco, foi contratada a Promon 
Engenharia. Segundo o diretor de Negó-
cios no segmento de mineração desta 
empresa, Álvaro Bragança, para a planta 
no Brasil o contrato foi efetivado na mo-
dalidade EPCM (Engineering, Procure-
ment and Construction Management). 
Nessa forma de acerto, o contratado é 
responsável pela elaboração do projeto 

de engenharia, por especificar e comprar 
os materiais e equipamentos (tubulações, 
estruturas metálicas, por exemplo) e ge-
renciar o processo de construção como 
um agente do proprietário do projeto. Du-
rante a fase de pico da obra serão gerados 
cerca de 500 empregos.

A Promon é responsável ainda pela 
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Capacidade da nova fábrica da Sidelco em São 
Paulo será de 200.000 t de carga mineral líquida 
(slurry) e 35.000 t de carbonato de cálcio

Álvaro Bragança diretor de negócios 
no segmento de mineração da Promon
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aquisição de equipamentos e materiais, 
além do gerenciamento das empresas 
contratadas para a fase de construção e 
montagem do empreendimento. Ela tam-
bém está envolvida nos projetos da mine-
radora em Santiago, no Chile, e em San 
Juan, na Argentina. Bragança destaca que 
a flexibilidade que caracteriza o modo de 
atuação da sua empresa foi determinante 
para a maior integração com os projetos 
da Sibelco. “Sempre vislumbramos as 
nossas operações com ela de modo in-
tegrado, como um portfólio de negócios 
envolvendo os três empreendimentos, no 
Brasil, Chile a Argentina. “E isso nos traz 
a flexibilidade necessária para conduzir 
cada projeto individualmente sem perder-
mos a visão do todo”, ressalta o diretor.

De acordo com ele, dos três empreen-
dimentos, o que está mais adiantado é 
o novo centro de logística chileno, onde 
as obras físicas já tiveram início e devem 
estar concluídas no começo do ano que 
vem. “No Brasil, estamos na fase de aqui-
sição de equipamentos e início de im-
plementação da planta”, conta Bragança. 
“Estamos ainda na preparação do terreno 
e nos serviços preliminares da constru-
ção propriamente dita.” As obras físicas 
devem começar no início de 2016. Já a 
fábrica de cal na Argentina prevê prazos 
mais estendidos, dada a dimensão do 
empreendimento, que compreende, na 
primeira fase, a construção de um forno 
rotatório, com a conclusão prevista para 
o fim de 2016.

Segundo Bragança, entre os principais 
desafios do projeto está o de construir 
uma fábrica mais eficiente e mais am-
bientalmente adequada, com a geração 
de energia elétrica dentro da própria 
planta e reaproveitamento de água e 
de resíduos, por exemplo. As próprias 
obras também são planejadas para evitar 
desperdícios de recursos e impactos ao 
meio ambiente. 

A movimentação e instalação de equi-
pamentos sofisticados, fabricados por 
fornecedores especiais da Sibelco, são 
outras dificuldades da construção da 
nova fábrica. “Os problemas de logísticas 
no Brasil são conhecidos e a chegadas 
de equipamentos e materiais ao local das 
obras exige planejamento detalhado”, diz 
Bragança. “Para evitar isso, nós temos, 
desde a fase em que especificamos os 
equipamentos, principalmente os que 
chamamos de itens críticos, um processo 
completo de acompanhamento, que co-

meça na compra e vai até o que denomi-
namos de internação no Brasil.”

De acordo com ele, outra estratégia para 
evitar problemas de logística é desenhar 
o projeto em peças, em segmentações, 
de tal forma que as dificuldades previs-
tas sejam vencidas. “Então não temos, 
por exemplo, um grande item com 200 
m de comprimento”, explica. “Nós faze-
mos uma segmentação de tal maneira que 
ele possa ser levado ao local e montado 
adequadamente. Ou seja, fazemos pré-
-planejamento. Por isso, podemos dizer 
que todos as dificuldades de logísticas 
identificados foram adequadamente tra-
tados num planejamento de aquisição e 
internação de materiais para as plantas no 
Brasil e no exterior.”

Expansões
Independentemente da construção 

dessas fábricas, a Sibelco vem se ex-
pandindo no Brasil já algum tempo. Em 
2014, por exemplo, a empresa tornou-
-se sócia minoritária da EDK Mineração, 
pertencente ao grupo Fairway, com ênfase 
em logística. Esta mineradora está pre-
sente em Cachoeiro do Itapemirim (ES), 
região conhecida pelas grandes reservas 
de calcita e dolomita. Atua na produção 
de carbonatos de cálcio natural e recente-
mente expandiu seus negócios para Per-
nambuco (Moreno) visando ao mercado 
do Nordeste, com uma unidade completa 
de fabricação de massa corrida. 

A EDK também atua nos mercados de 
carbonatos para as indústrias de tinta, 
papel, plástico, agricultura e siderurgia. 
Esta associação faz parte do projeto es-
tratégico de fortalecimento da Sibelco na 
América do Sul, para complementação da 
linha de produtos da companhia. As duas 
empresas possuem administrações inde-
pendentes e próprias.

A Sibelco, por sua vez, atua na América do 
Sul fabricando e comercializando sílica para 
a indústria de vidro, cerâmica e fundição, 
além de cal para metalurgia, mineração e 
construção civil e carbonato de cálcio para 
os mercados de alimentos e higiene pes-
soal. A companhia possui 26 plantas na 
região e a soma do volume de negócios da 
subsidiária e associadas em 2014 superou 
os US$ 220 milhões. No Brasil, tem 16 
fábricas, entre próprias, associação com o 
Grupo Fairway e com o Grupo Saint-Gobain 
na Mineração Jundu. No mundo, está pre-
sente em 43 países e sua receita global no 
ano passado foi de € 3,3 bilhões.
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A empresa mineira Gar Mineração 
Comércio Importação e Expor-
tação, que possui um histórico 

desde 2003 na produção e venda de dia-
mantes em pequena e média escala, com 
comercialização e exportação para países 
estrangeiros, se prepara para expandir 
suas operações. A Gar acaba de anunciar 
que irá realizar investimento inicial de 
R$10 milhões na implantação e desenvol-
vimento de uma nova mina em Romaria, 
localizada no perímetro urbano da cidade 
famosa pelas festas religiosas da região 
oeste de Minas Gerais. 

Desde a metade do século XIX, as minas 
diamantíferas da cidade atraem a atenção 
de importantes centros europeus, que 
tornaram a região uma das pioneiras na 
utilização de processos mecanizados de 
recuperação de diamante. Depois de dé-
cadas rendendo uma boa lucratividade e 
sendo referência na exploração do dia-
mante no país, a jazida foi desativada em 
1984, devido um débito deixado pela an-
tiga detentora, a empresa AB – Extratífera 
de Diamantes Brasil S/A. 

“Como cresci na região e minha família 
tem tradição na atuação da exploração de 
diamantes, acompanhei de perto toda a his-
tória das minas de Romaria. O conhecimen-
to da qualidade do mineral e do grande po-
tencial de exploração da região, nos levaram 
a apostar na implantação de uma mina na 
cidade”, revela Francisco de Assis Ribeiro, 
um dos diretores da Gar Mineração. 

Confiante na estabilidade jurídica dos 
direitos minerários, concedidos à empre-
sa desde 2012, Ribeiro conta que a em-
presa tem realizado um amplo trabalho de 
pesquisas do corpo geológico presente e 
do desenvolvimento dos ativos minerá-
rios. “O local é um dos poucos do Brasil 
onde o diamante não é aluvionar, sendo 
lavrado a partir de um conglomerado cre-
táceo. Além dos clássicos depósitos se-
cundários, a equipe da Gar identificou a 
ocorrência de um diamantífero Kimberlite, 

Gar Mineração se prepara para 
reativar mina de Romaria

Empresa irá investir R$10 milhões na região. As operações serão iniciadas até o final de 2015

Flávia Rodrigues Nunes

a fonte primária dos diamantes”, explica. 
O diretor da empresa afirma ainda que a 
expectativa é de que as operações em pe-
quena escala iniciem até o final deste ano.  

Ribeiro identificou outra oportunidade 
de negócio na região. Como sub-produto 
da exploração no local, a Gar Mineração 
pretende investir na comercialização da 
argila, uma matéria-prima especial para 
a produção de areia, telhas e outros pro-
dutos para a construção civil. Como Ro-
maria está próxima de um grande polo 
cerâmico de Minas Gerais, a cidade de 
Monte Carmelo, é grande e recorrente a 
demanda por argila no entorno. 

 
Mina São Gonçalo do Abaeté

Enquanto o projeto na Mina de Romaria 
vem sendo implantado, a Gar Mineração 
dá continuidade aos trabalhos na mina 
São Gonçalo do Abaeté, no município de 
mesmo nome, também em Minas Gerais. 
A empresa possui concessões ao longo 
do rio e suas margens, onde tradicional-
mente são encontradas pedras com cores 
especiais, entre elas o diamante rosa.

Presente na pesquisa publicada na 
edição “200 Maiores Minas Brasilei-
ras 2014”, a mina teve investimento 
no ano passado de aproximadamente 
R$3 milhões, sendo R$1 milhão para 
operações já existentes e R$2 milhões 
na implementação de novos projetos. 
Grande parte deste recurso foi utilizado 
em estudos de geofísica para a otimiza-
ção do planejamento de lavra. O diretor 
Francisco de Assis Ribeiro destaca tam-
bém investimentos na manutenção e na 
aquisição do maquinário da mina, além 
da identificação de novos corpos secun-
dários e o aumento de capacidade na 
planta de beneficiamento.

“Acima de tudo, acreditamos no grande 
potencial das reservas naturais do Brasil. 
Por isso estamos focados no desenvolvi-
mento de projetos para a exploração de 
forma sustentável, tanto do ponto de vista 
econômico quanto do social e ambiental. 
O importante é sempre mantermos nosso 
alto grau de profissionalismo, superando 
as barreiras burocráticas que se apresen-
tam para o empreendedor”, afirma.

Gar opera mina São Gonçalo do Abaeté. 
em Minas Gerais, onde tradicionalmente 
são encontrados os diamantes rosa
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Com melhorias no 
processo de recuperação e 
beneficiamento de ouro, Brio 
Gold planeja recomissionar 
projeto C1 Santa Luz

A Brio Gold, subsidiária da Yamana, 
apresentou dados positivos em 
relação ao volume de recursos 

minerais e testes metalúrgicos do proje-
to C1 Santa Luz, localizado em Santaluz, 
na Bahia. Por meio de um novo processo 
de beneficiamento, que elimina a neces-
sidade de um circuito de flotação e do 
concentrado de sulfeto para lixiviação, a 
empresa pretende produzir 100 mil onças 
de ouro por ano, totalizando 1,03 milhão 
em dez anos de operação, que é a vida 
útil da mina. A planta piloto foi paralisada 
em agosto em função dos altos custos de 
recuperação de ouro. Os testes, que du-
raram cinco meses, foram realizados pela 
Brio Gold em conjunto com a Yamana.

Os dados obtidos foram incorporados 
no estudo prévio de viabilidade econômi-
ca (Preliminary Economic Assessement 
Report - PEA), que inclui detalhes do cro-
nograma do projeto, assim como informa-
ções sobre as atuais estimativas de custos, 
recursos minerais e parâmetros de recu-
peração metalúrgica. O PEA está sendo 
elaborado pela Roscoe Postle Associates. 

“Chegamos a um marco importante 
para o reinício do C1 Santa Luz. O novo 
fluxograma da planta possui uma recu-

Yamana anuncia avanços no 
projeto C1 Santa Luz, na Bahia

Unidade, controlada pela Brio Gold, subsidiária da empresa, foi paralisada em 2014  
e busca reduções de custo no processo para viabilizar produção comercial

peração média de ouro de 83%. Com os 
resultados destes testes metalúrgicos e o 
sucesso da planta piloto, avançamos para 
a próxima fase do nosso plano de reco-
missionamento.”, afirmou em nota Gil 
Clausen, CEO da Brio Gold. 

Para reiniciar a produção de C1 Santa 
Luz e colocá-la em escala comercial, a 
mineradora terá que investir US$ 47,9 mi-
lhões para adequação da planta, além de 
um aporte de contingência de US$ 4,9 mi-
lhões. O montante já contempla os ajustes 
necessários para a barragem do projeto, 
assim como investimentos relacionados à 
comunidade. A empresa trabalha com um 
custo de recuperação de ouro de US$ 898 
por onça – o preço da onça de ouro consi-
derado pelo estudo é de US$ 1.200.

A empresa também atualizou a estima-
tiva de recursos minerais do projeto C1 
Santa Luz. Na mina a céu aberto, os re-
cursos indicados são de 28,2 milhões t 
de minério com um teor médio de 1,61 
gramas de ouro por tonelada, para 1,46 
milhão de onças de ouro. Os recursos in-
feridos totalizam 1,5 milhão t de minério 
com teor médio de ouro de 1,6 g/t, para 
70 mil onças de ouro.

Na mina subterrânea, os recursos indicados 

são de 2 milhões t com teor médio de ouro 
de 2,25 g/t, para 144 mil onças de ouro. Os 
recursos inferidos do depósito no subsolo 
somam 10,8 milhões t com teor médio de 
ouro de 2,5 g/t, para 865 mil onças.

Abertura de capital
Com o objetivo de levantar recursos para 

desenvolver os seus projetos, a Yamana 
Gold pretende abrir o capital da sua sub-
sidiária Brio Gold, criada em dezembro 
2014. A empresa é formada pelas mine-
radoras Fazenda Brasileiro de Desenvol-
vimento Mineral, C1 Santa Luz e Pilar de 
Goiás de Desenvolvimento Mineral, loca-
lizadas em Teofilândia (BA), Pilar de Goiás 
(GO) e Santa Luz (BA), respectivamente.

No segundo trimestre deste ano, as mi-
nas de Pilar e Fazenda Brasileiro produzi-
ram 35.211 onças de ouro, com um custo 
médio de US$ 773 por onça. Juntas, as 
minerações produziram 66.389 onças de 
ouro no primeiro semestre. A meta da Brio 
Gold é chegar a 130 mil onças em 2015, 
com um custo médio de produção de 
US$ 730 por onça. Para o ano que vem, a 
estimativa é ter um incremento considerá-
vel no volume produtivo em função do re-
comissionamento do projeto C1 Santa Luz.
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A Sayona Mining anunciou que fe-
chou um acordo de opção (Term 
Sheet) com a Brasil Grafite S.A para 

a compra do projeto de grafite Itabela, lo-
calizado no município de mesmo nome no 
sul da Bahia. Com isso, a Sayona tem um 
prazo de quatro meses para realizar a due di-
ligence e efetivar a compra. Além disso, pelo 
contrato a mineradora irá pagar mensalmen-
te US$ 15 mil, durante os quatros meses de 
análise dos ativos, e um adicional de US$ 
3,5 milhões a ser pago após a conclusão 
do processo. A Brasil Grafite terá ainda uma 
participação de 2% nos direitos minerários 
do projeto. 

De acordo com informações da Sayona, 
o empreendimento, que está em estágio 
avançado de exploração, tem dados subs-
tanciais de sondagem e possui uma rota de 
processo simples. Os testes pilotos, feitos 
com mais de 30 toneladas de minérios de 
grafite e avaliados pela Fundação Gorceix 

Sayona adquire mina na Bahia
Empresa australiana quer acelerar implantação da unidade, após resultados positivos da planta piloto

(Ouro Preto, MG), indicaram que altas ta-
xas de recuperação, com elevados graus de 
concentração, podem ser obtidas com tec-
nologia de flotação, .

Os trabalhos metalúrgicos foram reali-
zados no Centro de Tecnologia Nuclear 
(CDTN), localizado na Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, em Belo Horizonte. As 
empresas Lyndtek (Lakewood, EUA), Hazen 
Research (Denver, EUA) e SGS-Geosol 
(Belo Horizonte, MG) também contribuíram 
com as pesquisas. Os testes na planta piloto 
foram concluídos no início de 2015 e con-
templaram amostras de três pontos diferen-
tes do depósito. Durante o período de due 
diligence, a mineradora pretende completar, 
de forma independente, as avaliações técni-
cas de sondagens e os testes metalúrgicos.

Em torno de 1.000 furos foram feitos na 
etapa de sondagem e mensuração das re-
servas, com uma profundidade média de 
9 m, abrangendo uma área de 8.000 m2. A 

O primeiro semestre de 2015 foi de 
novidades para a Brazil Minerals, 
empresa com sede em Pasadena, 

na Califórnia, e que opera no Brasil por meio 
da BMIX Participações e da Duas Barras 
Mineração. Além da concessão de lavra de 
ouro e diamante na mina, localizada no mu-
nicípio de Olhos D’Água, em Minas Gerais, 
a empresa passou a extrair e vender areia de 
Duas Barras. Já no início deste semestre, a 
Brazil Minerals anunciou a Hercules Brasil 
como a nova subsidiária no país, objetivan-
do assim entrar no negócio de produção e 
comercialização de materiais de construção, 
como argamassa, reboco e outros materiais 
industrializados a base de areia.

O coproduto, adquirido em larga escala na 
mina, que está localizada há 130 km de Dia-
mantina, já foi, inclusive, objeto de permuta 
para a aquisição de dois equipamentos que 
faltavam para concluir a frota inicial das 

Brazil Minerals forma subsidiária dedicada a 
industrializar produtos de construção 
Além de diamante e ouro, mina de Duas Barras se destaca pela produção de areia,  

base para outros materiais industrializados da construção

operações, composta por uma pá carrega-
deira e um caminhão de porte. Metade do 
custo da mineradora, um montante de apro-
ximadamente US$ 55 mil, foi pago em areia. 
Na época da transação, ocorrida no início 
de 2015, a Brazil Minerals ressaltou que a 
areia utilizada como permuta representou 
uma “quantidade muito pequena” do volu-
me disponível em Duas Barras. A compra 
gerou para a empresa uma economia de no 
mínimo US$ 10 mil por mês com o aluguel 
dos equipamentos. 

O investimento faz parte do total previsto 
de R$3 milhões anunciados na pesquisa 
publicada na edição “200 maiores minas de 
2014”. Deste valor, estariam reservados R$2 
milhões para as operações já existentes e R$1 
milhão para a expansão e novos projetos. Os 
principais que receberiam recursos, de acor-
do com informações enviadas pela empresa 
à pesquisa, são a expansão da “cava 2”, o li-

cenciamento de processo minerário adjacen-
te e a compra de caminhões e escavadeiras. 

No ramo dos materiais de construção
Em comunicado enviado ao mercado re-

centemente, a Brazil Minerals informou que 
já está em operação uma planta da Hercules. 
De médio porte, o empreendimento produz 
argamassa, reboco e outros materiais para o 
setor de construção. A planta está localizada 
a 30 km de Duas Barras, facilitando assim o 
transporte da matéria-prima. 

Uma equipe de três pessoas opera a plan-
ta, que possui energia de baixo custo e tem 
capacidade para produzir até 25 mil sacos 
de argamassa por mês. De acordo com a 
empresa, um saco de argamassa possui 
entre 80% e 90% de areia. A organização 
norte-americana afirmou ainda que o valor 
agregado realizado das vendas recentes de 
argamassa é de dez a 40 vezes maior que o 
da areia bruta.

zona de depósito oxidado estende-se desde 
a superfície até uma profundidade mínima 
de 40 m, é friável e está prevista para ser 
extraída sem a utilização de explosivos. Ao 
todo, o projeto envolve 13 direitos minerá-
rios, totalizando 13.316 hectares.

A empresa pretende acelerar a implantação 
do projeto dando maior agilidade ̀ a conclu-
são do estudo de viabilidade econômica e 
obtenção das licenças ambientais. A previ-
são para início da construção da unidade é 
de 12 a 18 meses.

O projeto Itabela está localizado perto de 
três minas de grafite (Pedra Azul, Maiquini-
que e Salto da Divisa). O local possui boa 
infraestrutura, com fácil acesso a estradas, 
porto (Ilhéus) e aeroporto (Porto Seguro). O 
Brasil é o segundo maior produtor de grafite 
no mundo e possui a maior jazida do mi-
nério de alta qualidade fora da China, com 
uma história de mais de 60 anos de produ-
ção contínua.
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No começo de junho, o Projeto S11D 
recebeu o seu 55° módulo, atingindo 
50% da movimentação das peças

A Vale vem investindo na substitui-
ção de materiais de menor teor 
por produtos de alta qualidade, 

em paralelo ao aumento da capacidade 
instalada, que em 2016 atingirá 376 mi-
lhões t de minério de ferro. Em Carajás, 
a mineradora obteve ano passado a licen-
ça para N4WS, que já tem a decapagem 
completa e iniciou a lavra da “canga”. E 
recentemente, em maio, conseguiu tam-
bém a licença para a mina N5S. A mine-
radora conseguiu ainda dar o start-up de 
Conceição Itabiritos II no segundo trimes-
tre desse ano. Já Cauê Itabiritos tem 86% 
de avanço físico e deverá ser concluído no 
segundo semestre. 

Mas o seu maior investimento é S11D, 
que terá capacidade inicial para 90 mi-
lhões t/ano de minério de ferro com teor 
de 66,7% e custo total na casa dos US$ 
17 bilhões, sendo US$ 6,868 bilhões para 
a parte da mina e o restante para a logís-
tica de transporte do minério até o porto.

Em agosto o avanço físico das ativida-
des desenvolvidas para a mina de S11D 
já registra 67% e a parte de logística 
alcança 41%. A previsão é que o início 
de operação de S11D ocorra no segundo 
semestre de 2016. Com processo produ-
tivo inovador que inclui o sistema truck-
less (sem caminhões na mina) e proces-
samento a base de umidade natural, que 
dispensa a necessidade de barragem de 
rejeitos, o custo estimado de produção 
incluindo mina, planta, ferrovia, porto e 
royalties será de US$ 10/t. Para compa-
ração, desde junho Carajás já opera na 
faixa de US$ 12/t.

Em agosto foi finalizado o posiciona-
mento do último módulo da britagem 
terciária da linha 1 da futura usina no 
Sudeste do Pará. Esse é o primeiro prédio 
de processo da planta que está com todos 
os módulos instalados. Formado por qua-
tro estruturas, o edifício de 36 m de altura, 
45 m de largura e 60 m de comprimento, 
pesa 3 mil t, levando em conta apenas a 
estrutura metálica e a mecânica. Os pró-
ximos passos serão a montagem de todos 
equipamentos eletromecânicos, a cober-
tura e o revestimento lateral do prédio.

S11D terá custo recorde de US$ 10/t
Teor de 66,7% de ferro é um dos diferenciais do projeto, que tem cerca de 70% de avanço físico  

na parte da mina e deverá entrar em operação no segundo semestre de 2016

Na fase de operação, a britagem terciária 
receberá os minérios que não passaram 
pelas peneiras secundárias para que se-
jam britados novamente, reduzindo-os ao 
tamanho máximo de 16 mm. O material 
retorna para o peneiramento secundário 
até que esteja dentro das especificações 
de comercialização.

Aumento de produtividade
A mineradora vem investindo em diver-

sas ações para reduzir custos e aumentar 
a produtividade, com iniciativas que vão 
desde a venda de ativos não essenciais, 
que renderão de US$ 6 a 7 bilhões em 
2015, a gerenciamento do perfil de sua 

dívida, passando por ações de caráter 
técnico (ver quadro).

Com esse pacote de medidas, a Vale 
quer criar uma base que permita obter 
uma forte geração de fluxo de caixa em 
2018. Nesta etapa, a expectativa é que seu 
Capex seja de aproximadamente US$ 4 
bilhões. O cenário projetado pela mine-
radora inclui volumes de produção maio-
res, na casa dos 40% no minério de ferro, 
20% no cobre e 15% no níquel. Os custos 
irão diminuir com o aumento de produti-
vidade e reestruturação organizacional e a 
qualidade de minério do minério de ferro 
deverá sustentar um aumento de preços, 
enquanto o valor do frete deverá diminuir. 

Iniciativas para aumento de produtividade nas operações 
Mina - Melhora na disponibilidade da frota de transporte no Sistema Norte

- Redimensionamento da infraestrutura e dos equipamentos de perfuração 
e transporte
- Otimização de planos de lavra

Beneficiamento - Ramp-up do projeto itabiritos
- Melhoria na produtividade das plantas de concentração
- Extensão do processo de peneiramento natural para as plantas mais 
antigas em Carajás

Corredores 
logísticos

- Operação de reclaimers inteiramente automatizada
- Automação da operação dos trens
- Implementação de tecnologias inovadoras: tração distribuída, sistemas 
de controle de energia e rotas reversas nos portos

Fonte: Vale
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Em razão da grande importância da in-
dústria de minério de ferro para o de-
senvolvimento da economia da Aus-

trália na última década, o governo daquele 
país encomendou um estudo, desenvolvido 
pela consultoria Port Jackson Partners, que 
tem como objetivo mostrar caminhos para 
manter o crescimento do setor nos próxi-
mos anos. O trabalho, que detalha a evo-
lução da produção australiana de minério 
de ferro, aponta medidas que podem ser 
adotadas em relação à produtividade, uso 
de tecnologias, capacitação da mão de obra 
e políticas de mercado. 

De acordo com Brendan Pearson, CEO do 
Conselho de Recursos Minerais da Austrá-
lia, a estratégia política tem como alicerce 
dar condições para que todas as minerado-
ras do país operem de forma competitiva no 
mercado global, com negócios sustentáveis, 
mesmo em um cenário volátil de preços e 
não somente nos períodos de alta. Segundo 
ele, nos últimos meses o governo austra-
liano tem discutido mais fortemente o atual 
cenário da indústria de minério de ferro e se 
o seu desempenho pode ser melhorado. 

“Essa questão exige uma compreensão 
profunda sobre a evolução do setor e o atual 
cenário de mercado. Isso nos faz avaliar de-
cisões passadas e tendências futuras, assim 
como abordagens políticas a partir de uma 
perspectiva de interesse nacional. Este rela-
tório vai ajudar todos os interessados nesta 
indústria vital para o país”, afirma Pearson. 

Segundo o levantamento, a indústria de 
minério de ferro da Austrália contribuiu com 
cerca de A$ 45 bilhões em negócios para a 
sua economia nos últimos 10 anos e poderá 
gerar A$ 78 bilhões em igual período futuro, 
considerando previsões modestas e conser-
vadoras em relação ao preço do produto. 
Em 2014, as receitas do setor alcançaram 
A$70 bilhões, quase cinco vezes mais do 
que os A$ 14 bilhões de 2005.

Outro fato relevante é que cerca de 80% 
da capacidade produtiva da Austrália possui 
um custo produtivo baixo (menos de 50% 
do custo médio global), o que contribui 

Austrália traça estratégias de 
longo prazo para minério de ferro

Com a desvalorização do preço da commodity, principal concorrente do Brasil  
estuda medidas para se manter competitivo

para manter a competitividade do setor. “O 
desempenho e as perspectivas da indústria 
de minério de ferro da Austrália têm atraído 
maior atenção nos últimos anos. O setor é 
uma das maiores histórias de sucesso eco-
nômico deste país. Este sucesso não reflete 
apenas a qualidade e volume dos depó-
sitos de Pilbara, mas a determinação das 
mineradoras e profissionais envolvidos no 
desenvolvimento da produção”, ressalta o 
executivo.

A maior parte da produção de minério de 
ferro da Austrália vem de Pilbara – a região, 
localizada no oeste da Austrália, possui 
depósitos de minério de ferro globalmente 
significativos, tanto em tamanho quanto em 
teor de ferro. 

Um dos principais pontos abordados no 
estudo é se o forte crescimento da produção 
australiana, que saltou de170 milhões t em 
2000 para mais de 650 milhões t em 2014, 
foi crucial para a desvalorização dos preços 
da commodity, contribuindo para uma forte 
oferta do produto no mercado global. 

Segundo o estudo, a queda dos preços 
transcende o mercado de minério de fer-
ro, sendo resultado de uma generalizada 
desvalorização das matérias-primas, como 
petróleo, cobre e ouro, assim como algu-

mas commodities agrícolas. Além disso, o 
aumento da participação da Austrália neste 
mercado, indo de 34% em 2000 para 50% 
em 2014, trouxe riquezas substanciais para 
o país, como arrecadação (royalties), em-
pregos e desenvolvimento das cadeias de 
suprimentos, que superam o impacto de 
qualquer ciclo de baixa. Impostos e taxas 
pagos ao governo totalizaram quase A$ 100 
bilhões de 2005 a 2014, dez vezes mais 
dos que os A$ 9 bilhões pagos entre 1995 
e 2004.

Por fim, o estudo aponta que intervenções 
no mercado, por meio de ações do governo, 
como controle da oferta, tendem a ser inefi-
cazes e prejudiciais à produção. O trabalho 
cita as medidas para o controle da expor-
tação em 1970 e 1980, que influenciaram 
o Japão em escolher o Brasil, ao invés da 
Austrália, para realizar seus investimentos 
– no início de 1980, o governo japonês fe-
chou um acordo com a Vale para investir na 
construção de portos e na malha ferroviária. 

O relatório defende ainda um mercado 
livre internacional, já que a concorrência 
entre players globais estimula o apareci-
mento de novas tecnologias e processos 
de redução de custos e aumento da produ-
tividade. Nesse sentido, os autores ressal-
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minas em Pilbara (Austrália), é a produtora 
mais lucrativa do mundo, com um custo 
por tonelada em torno de US$ 30
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tam que os projetos australianos devem ter acesso às soluções dos 
fabricantes de todo mundo e não somente priorizar os produtos e 
serviços do país. 

A conclusão é de que o governo australiano deve manter o foco no 
aumento da competitividade do setor por meio do investimento em 
novas tecnologias, treinamento da mão de obra e redução de custos. 
Os autores sugerem ainda que é preciso buscar constantemente as 
boas práticas de uso de energia e água, assim como melhorar as 
condições e serviços de infraestrutura, visando a sustentar o desen-
volvimento de longo prazo. Por outro lado, o relatório alerta que as 
indústrias, voltadas para exportação, são menos capazes de absorver 
altas cargas de impostos gerados por legislações e políticas públicas 
mal formuladas, que alavancam os custos de produção e reduzem 
as receitas. 

Preço alto  
e produção crescente

De 2000 a 2010, a produção anual de minério de ferro da Austrália 
cresceu, em média, 10%, saindo de170 milhões t em 2000 para mais 
de 650 milhões t em 2014. Com as vastas e ricas reservas de Pilbara, 
as mineradoras aproveitaram o boom dos preços e colocaram em 
operação novos projetos e expansões.

Durante o período, os preços subiram para um pico de mais de US$ 
190 por tonelada em 2011, antes de diminuir para os atuais US$ 54. 
De 2000 a junho de 2015, os preços tiveram uma média de US$ 74 
por tonelada, mais do que o dobro da média de 1966-2000.  “Sobre 
a última década, o preço do minério de ferro atingiu um pico de 5,6 
vezes o seu preço médio de 1980 a 2005. Ao mesmo tempo, outras 
commodities triplicaram ou “apenas” dobraram de preço em relação 
aos níveis anteriores”, aponta o estudo.

Os investimentos em novos projetos ou/e para manter as capacida-
des totalizaram A$ 100 bilhões de 2005 e 2014, nove vezes mais do 
total gasto entre 1995 e 2004.  No entanto, as despesas de operação 
com as plantas atuais também cresceram, em média, US$ 1,5 bilhão 
por ano, a cada ano.

 
Brasil – maior concorrente

O estudo destaca que o Brasil é o principal concorrente da Aus-
trália no mercado global de minério de ferro. Com reservas volu-
mosas, de alta qualidade e custos de logística em queda, o País 
se iguala aos níveis produtivos da região de Pilbara. Segundo o 
estudo, a Austrália falhou no atendimento das necessidades dos 
clientes, principalmente alguns clientes da Ásia, o que fez o Brasil 
construir a sua posição. 

Desde o início dos anos 1960, o desenvolvimento da indústria de 
minério de ferro da Austrália ocorreu graças à parceria com empresas 
japonesas. No entanto, entre 1970 e 1980, os controles das expor-
tações australianas, bem como uma relação difícil entre governo e 
indústria, incentivou a indústria siderúrgica e trades japonesas a 
apoiar o desenvolvimento da produção de minério de ferro brasileira. 
A partir daí, o rumo das indústrias foram nitidamente diferentes: a 
estagnação da Austrália e o rápido crescimento do Brasil.

Nos últimos anos, os dois países implementaram planos de de-
senvolvimento de suas atividades, fundamentadas em altas taxas 
de produtividade e redução de custos. O estudo destaca que a Vale, 
maior produtora de minério de ferro do Brasil, tem uma abundância 
de projetos de expansão em andamento e que até 2018 irá colocar 
mais volume no mercado do que a Rio Tinto e BHP Billiton juntas 
(principais produtoras da Austrália). 
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Boa parte das mineradoras do País 
adota a terceirização como forma de 
reduzir custos e focar na produção, 

visando ao aumento da competitividade. A 
maioria delas delega a empresas contrata-
das a operação e manutenção das frotas de 
caminhões, carregadeiras, escavadeiras e 
veículos off road. Nesses casos, a gestão é 
da contratada, que se responsabiliza desde 
a garantia de disponibilidade dos veículos e 
equipamentos até a produtividade da frota, 
monitorando paradas e falhas que podem 
ocorrer. Também a terceirização da lavra é 
uma prática que tem sido adotada por mine-
radoras, com o mesmo objetivo de redução 
de custos de manutenção e de pessoal.

Dados da pesquisa sobre as 200 Maiores 
Minas Brasileiras (edição 2014) revelam que 
em 50 minas selecionadas o investimento em 
manutenção da frota consumiu recursos da 
ordem de R$ 317,7 milhões em 2014. Para 
2015 esse montante atinge, para 41 minas 
selecionadas, a cifra de aproximadamente 
R$ 308 milhões. São números expressivos 
que levam as mineradoras estarem sempre 
atentas a procedimentos que possam redu-
zir os custos de transporte e logística, como 
destaca Lúcio Rampazzo, diretor de Minas e 
Jazidas da Mineração Caldense: “A terceiri-
zação do transporte ocorreu há mais de 15 
anos devido à racionalização das operações. 
Cuidar de frota de caminhões, manutenção, 
motoristas, mecânicos, seguros, não é o foco 
da mineradora. As vantagens estão no preço 
do frete pré-estabelecido, na colocação de 
um número mínimo de veículos por mina 
operada, na reposição imediata dos veículos 
que sofrem alguma avaria, na diminuição da 
mão de obra da mineradora e dos encargos 
trabalhistas.” 

Da mina à planta da Caldense, localizada 
no planalto de Poços de Caldas, a distância 
é de cerca de 15 km. Os equipamentos de 
extração alocados na atividade envolvem 
seis escavadeiras Caterpillar, modelo 320 
BL C; três pás carregadeiras 958G; um trator 
de esteira D6; uma retroescavadeira Case 1 
Patrol; 25 caminhões Iveco, com capacida-
de para 20 t, quatro eixos e basculante; 15 
caminhões Mercedes trucados, com capa-

Terceirização é alternativa econômica
Delegar a terceiros frota e lavra é opção para redução de custos que mineradoras adotam

Marcelo de Valécio

cidade para 16 t, três eixos e basculante; e 
dez carretas Volvo, com capacidade para 
27 t, com quatro eixos e basculante. Todos 
os veículos são terceirizados. Para Lúcio 
Rampazzo, praticamente só há vantagens 
na terceirização da frota. “Nossa empresa 
é mineradora e não transportadora. Toda a 
manutenção e reposição de veículos cabe 
à contratada fazer. Se a mineradora precisa 
de mais caminhões, apenas requisita. Se ela 
não tem na sua frota, terceiriza.”

Já para a lavra, a empresa pensa diferente, 
ela é executada pela própria mineradora. Isso 
ocorre por motivos técnicos, segundo Ram-
pazzo, considerando a variedade de produtos 
e a necessidade de extrair os minérios de 
acordo com a quantidade desejada. “A lavra 
exige critérios técnicos e de racionalização 
das operações. O minério e os produtos 
demandam conhecimento específico, e a 
empresa forma seus operadores e seus téc-
nicos considerando as particularidades da 
operação.” Para o executivo, a desvantagem 
da terceirização da lavra está relacionada ao 
custo da operação e à qualidade do minério 
que chega na unidade industrial. “Extrai-se 
muito com qualidade aquém da necessidade 
do controle de qualidade. Além disso, pode 
ser equacionada pela maior movimentação 
do minério internamente para a formação dos 
lotes compatíveis com os produtos a serem 
obtidos. Também pelo tempo despendido na 
formação dos lotes para produção, desgastes 
dos equipamentos, consumo de óleo e baixa 
produtividade”, avalia.

Entre as principais melhorias introduzidas 
na lavra e no transporte desde 2014, Ram-
pazzo revela que houve o uso da blindagem 
e se faz a homogeneização granulométrica 
na frente de lavra. No transporte, a aquisi-
ção dos caminhões da Iveco, que hoje ro-
dam com quatro eixos e caçamba para 20 
toneladas, podendo atingir qualquer frente 
de operação por mais difícil que seja o tra-
jeto – terreno íngreme, relevo de colinas. 
Com isso, segundo ele, houve diminuição 
do fluxo de caminhões nas estradas rurais e 
o cumprimento das metas diárias de entra-
da de minério, com qualidade, na unidade 
industrial.

Outro exemplo de terceirização é realizado 
pela Mineradora Apoena. Quando assumiu 
o controle da mina São Francisco (SF), em 
2010, ela já era operada por terceiros e a 
Apoena decidiu manter a operação dessa 
forma. Segundo José Eduardo Correa, ge-
rente de Operações da mineradora, isso se 
deu devido à menor necessidade de novos 
investimentos e o curto período de operação 
restante – naquele momento a previsão de 
operação seria somente até 2013. O acordo 
foi feito com a empreiteira Fagundes e se 
dá por produção e faixas de DMT. A grande 
vantagem da terceirização da lavra, de acor-
do com Josemar Clemente da Silva, geólo-
go sênior da Apoena, é evitar investimentos 
iniciais e a oportunidade de poder avaliar, 
logo no começo, as dificuldades e acertos 
para uma análise da realidade da operação, 
que pode significar um aprendizado opera-

Mineradoras têm optado pela terceirização 
de lavra e transporte de minérios
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cional para o caso de preparação de uma 
equipe local para uma futura primarização. 
“Quando passamos de primarização para 
terceirização a possível redução de custos 
está diretamente ligada à diminuição dos 
custos de manutenção e de pessoal, princi-
palmente com encargos em geral”, diz Silva.

Para Adilson Pedro Celestino, supervisor 
de mina da Apoena, entre as desvantagens 
da terceirização da lavra, estão a maior difi-
culdade em manter o controle direto com a 
equipe de operação (as metas das empresas 
não são as mesmas) e o contato ocorre so-
mente com o nível de supervisão, impossi-
bilitando o acesso direto à operação, o que 
pode causar dúvidas e retrabalhos. “Isso 
pode gerar maior dificuldade para atuar nas 
questões de segurança, produção e qualida-
de”, diz Celestino. “A melhor maneira para 
evitar essas situações é trabalhar junto da 
subcontratada como parceiros, procurando 
deixar bem claro as metas de produção e 
acompanhar sempre de perto, amarrando 
bem as questões em contrato”, completa 
Thiago Vitali Pignaton, coordenador de Be-
neficiamento da Apoena.

No caso da frota da empresa, a terceiriza-
ção atinge toda a parte de carregamento e 
transporte, sendo própria somente a perfu-
ração. A DMT é de 3,5 km  para a alimen-
tação da planta (minério) e de 2,5 km para 
o transporte de estéril até o depósito. Entre 
os equipamentos que fazem parte da frota da 
empresa, estão 35 caminhões rodoviários 
8x4 Mercedes Benz Actros 4844K, com ca-
pacidade de carga para 36 t; três escavadei-
ras EC 700 Volvo, 8,1 t; duas pás carrega-
deiras Caterpillar 966 H, 6,3 t; um trator de 
esteira D8 T, 15,7 t; um trator de esteira D6 T, 
5,7 t; uma moto niveladora 150 K; dois ca-
minhões pipa Mercedes Benz 3340K, com 
capacidade para 20.000 l; uma escavadeira 
320 D Caterpillar, com rompedor acopla-
do para quebra de blocos; e um caminhão 
comboio de abastecimento. No total, são 
aproximadamente 30 veículos terceiriza-
dos, incluindo também uma caminhonete e 
carros pequenos. Já entre os veículos pró-
prios, fazem parte duas ambulâncias, uma 
caminhonete, um caminhão comboio, um 
caminhão pipa, um caminhão munk, um 
caminhão caçamba, uma motoniveladora e 

uma retro de pneu. “A maior vantagem da 
terceirização da frota é manter o foco na pro-
dução e promover uma redução de custos 
com manutenção, além de equalizar o valor 
do contrato com a disponibilidade dos veí-
culos”, revela José Eduardo Correa.

Entre as principais melhorias na lavra 
e no transporte introduzidas desde o ano 
passado na Apoena, estão a redução da 
distância da mina aos depósitos de estéril e 
novas áreas mais próximas à mina; melho-
ria e padronização das rampas (máximo de 
10%); melhorias nas rampas de acesso; e 
treinamento e conscientização das equipes 
da empresa parceira, com foco contínuo na 
produtividade. Isso incluiu a padronização 
das etapas de carregamento, transporte e 
descarga, além da melhoria no desmonte 
por explosivo, buscando melhor quebra do 
material e consequentemente aprimorando 
a operação de carregamento. Outra medi-
da adotada foi a unificação do contrato de 
carregamento e transporte (mina e pilha de 
lixiviação), passando a operação para uma 
única contratada, conseguindo, com isso, 
reduzir o custo final do contrato.
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Congresso abre em clima  
de expectativa

Com demanda estagnada e preços em queda no mercado global, 
novas tecnologias para aumento da produtividade, redução de custos, gestão de ativos, 
controle operacional e ambiental serão apresentadas durante os quatro dias de evento

Com objetivo de apresentar e promover novas tecnologias 
e serviços para a indústria de mineração, o Instituto Bra-
sileiro de Mineração (Ibram) irá promover, entre os dias 

14 e 17 de setembro, em Belo Horizonte (MG), a 16a Exposição 
Internacional de Mineração (Exposibram). Distribuído em uma 

área com 15 mil m2, o evento irá apresentar novidades nas áre-
as de tecnologia, gestão e investimentos, softwares, máquinas e 
soluções ambientais.

Em paralelo a exibição, o Ibram promove o 16º  Congresso Bra-
sileiro de Mineração com especialistas do País e internacionais 
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esque vão debater sustentabilidade e desenvolvimento na indústria 
mineral. O evento, que este ano tem como tema A Mineração no 
Mundo da Inovação, irá contemplar palestras, workshops, deba-
tes e um talk-show sobre desafios, tendências e oportunidades 
no setor nas próximas décadas. A pauta de palestras leva em 
conta o contexto político e socioeconômico global, bem com as 
perspectivas dos negócios para as próximas décadas.

“Esta é um oportunidade para reunir dirigentes e representantes 
das principais mineradoras do mundo para darem sua contri-
buição, no formato de análises e debates a respeito do cenário 
da mineração, um dos principais motores da economia global”, 
afirma Rinaldo Mancin, diretor de Assuntos Ambientais do Ibram.

Com 500 expositores e a previsão de receber mais de 50 mil 
visitantes, a feira, realizada a cada dois anos, irá reunir profissio-
nais de mineração, empresários, organizações governamentais 
ligadas à mineração e estudantes.

Durante a solenidade de lançamento da Exposibram, em Belo 
Horizonte, José Fernando Coura, presidente do Ibram, afirmou 
que o evento contribuirá para futuros negócios. Ele ressalta que 
durante os quatro dias de feira e congresso, os participantes po-
derão estreitar o relacionamento com fornecedores e empresas 
de consultoria e engenharia, no intuito de promover uma minera-
ção brasileira mais competitiva com o resto do mundo.

 “Belo Horizonte é a capital nacional da mineração, este 
setor emprega mais de 2,5 milhões de pessoas. Além de 
propiciar a retomada dos investimentos na indústria, preten-

demos debater sobre questões fundamentais, como as ino-
vações necessárias para o desempenho de nossa atividade”, 

A estimativa dos organizadores é de que o evento movimente 
R$ 500 milhões em negócios futuros.

Setor de mineração emprega mais de 2,5 
milhões de brasileiros, segundo dados do Ibram
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Argus destaca sistema  
de proteção a fogo embarcado

A Argus irá apresentar os seus sistemas de proteção contra 
fogo para caminhões articulados, fora de estrada, draglines, 
escavadeiras, compactadoras, motoniveladoras, tratores, 
pás-carregadeiras e retroescaveiras utilizados em operações 
em minas a céu aberta ou subterrânea.

O equipamento, que pode ser acionado automaticamente ou 
manualmente, abrange um painel de controle, rede de detec-
ção, acionador (manual ou elétrico), cilindros de agente ex-
tintor, agente extintor, redes de distribuição e difusores de pó, 
atuador manual pneumático e cilindro de nitrogênio. 

O painel modular de controle é robusto e compatível com as 
condições agressivas do ambiente e do trabalho dos equipa-
mentos  de mineração. O painel supervisiona o circuito de ali-
mentação elétrica, proveniente da bateria elétrica do veículo; 
o circuito de detecção; os circuitos de disparo (release) e o 
circuito da bateria reserva interna. O acionador manual elétrico 
tem como função permitir que o operador do veículo consiga, 
do interior da cabine, acionar manualmente o sistema, caso 
perceba um princípio de incêndio, antecipadando-se à opera-
ção do cabo sensor linear de temperatura – o acionador manual 
elétrico é instalado em local de fácil acesso para o operador.

Já o acionador pneumático poderá ser atuado manualmente, 
através do acionador pneumático instalado do lado externo do 

veículo, em local de fácil acesso para o operador. Esta possi-
bilidade é eficaz caso o operador se encontre do lado externo 
do veículo e perceba um princípio de incêndio.

Os sistemas são fabricados pela Amerex Corporation, de 
acordo com as normas da NFPA – National Fire Protection 
Association (NFPA) e são certificados e aprovados pela Fac-
tory Mutual.

“Veículos off road são altamente suscetíveis a incêndios 
porque trabalham em condições severas e combinam em sua 
arquitetura e operação fluídos combustíveis com diversas 
fontes de ignição”, afirma o engenheiro José Barbosa Mo-
reira, Diretor de Engenharia de Sistemas da Argus Produtos e 
Sistemas Contra Incêndio. 
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contra fogo da Argus 

é robusto e suporta as 
condições agressivas 

das áreas de mineração
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  Alguns veículos, dado seu porte, requerem um sistema de 
supressão de incêndio adicional. Nestes casos, a fabricante 
disponibiliza um sistema de supressão por agente líquido, 
também chamado de Sistema de Agente Duplo (Duo Agent). 
O equipamento utiliza dois agentes extintores: o pó químico 
seco ABC à base de fosfato monoamônico siliconizado e um 
agente líquido (ice liquid), que tem a capacidade de resfriar as 
áreas protegidas, penetrar em áreas de difícil acesso e evitar 
a reignição – “reflash”. 

Aumund traz equipamentos  
para transporte e estocagem

O grupo Aumund irá expor seus equipamentos para transporte 
e estocagem de granéis, que incluem transportadores metálicos 
e arrastadores de corrente, elevadores de canecas, alimenta-
dores de sapatas, sistemas de descarga e retomada de silos, 
empilhadeiras, entre outros.

A empresa dará destaque ao alimentador rotativo RDM, desen-
volvido para descarregar granéis sólidos de difícil manuseio de 
moegas retangulares, pilhas a céu aberto e grandes silos cilín-
dricos. A roda do equipamento tem diâmetro de descarga de 2 
até 5 m, com capacidades que variam de 40 t/h a 4.000 t/h. A 
operação é automática e pode ser inclusive usada para blend de 
materiais em diferentes posições da pilha. Tem alta resistência 
ao desgaste devido ao revestimento nos braços de descarga. 

As máquinas estão também disponíveis na versão à prova de 
explosão Atex.

A empresa também apresentará o alimentador móvel Sansom 
Boom Feeder. O equipamento foi projetado para receber ma-
terial a granel diretamente de caminhões basculantes ou pás-
-carregadeiras, oferecendo grande capacidade de recebimento 
e uma taxa de descarga regulada de até 625 m3/h. As guias 
laterais da unidade de recebimento são retráteis, assim como 
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Alimentador rotativo RDM foi desenvolvido 
para descarregar sólidos de difícil manuseio

Ex
po

si
br

am

46 | Agosto 2015



a lança, permitindo que a máquina atenda às restrições de lar-
gura para transporte rodoviário. Os movimentos de elevação 
e giro permitem uma descarga flexível e ampla capacidade de 
empilhamento. O equipamento é fornecido sobre esteiras e é 
totalmente auto propelido. 

Ausenco destaca soluções de 
engenharia para minas e portos

Ausenco apresentará as suas atividades voltadas para os 
setores de mineração e portos, que envolvem a prestação de 
serviços de engenharia e gestão de projetos nas áreas de in-
fraestrutura, energia e recursos naturais, no formato EPCM 
(Engineering, Procurement and Construction Management).

Para Paulo Libânio, executivo da Ausenco do Brasil, o even-
to é uma excelente oportunidade para a empresa fortalecer 
ainda mais a sua participação na América Latina. “A Expo-
sibram é um excelente fórum para mostrarmos toda a nossa 
oferta global de serviços, nossos cases de sucesso e de como 
proporcionamos redução de custos de investimento e despe-
sas operacionais entregando resultados aos nossos clientes, 
mesmo em condições desafiadoras de mercado, no Brasil e 
no mundo”.

“Apesar de vivermos um ano muito desafiador, em vários dos 
setores que operamos, executamos projetos importantes, no Bra-
sil, nas mais diversas fases de engenharia. Estamos confiantes 
na nossa capacidade de transferir nossa vasta experiência e know 
how, dos escritórios pelo mundo e continuar gerando valor aos 
nossos clientes,” destaca o executivo.

BGL exibe linha de buchas, 
porcas e arruelas 

A BGL (Bertoloto e Grotta Ltda) irá expor a sua linha de compo-
nentes para fixação de rolamentos de furo cônicos, como buchas de 
fixação ou desmontagem, porcas de fixação e arruelas de trava, além 
de ferramentas como, chaves de gancho, porcas hidráulicas, tubos de 
extensão e bombas hidráulicas. Com atuação desde 1957, os produtos 
da empresa são fabricados com uma liga especial (desenvolvimen-
to próprio), o que dá maior resistência a tração para as buchas, por 
exemplo. A empresa se destaca pelo total domínio da tecnologia de 
transformação, desde a fundição do material bruto até a usinagem e 
acabamento da peça, sendo a produção totalmente verticalizada e os 
produtos rastreáveis, cumprindo todos os requisitos exigidos por um 
controle de qualidade rígido.
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Ausenco participou de importantes projetos 
da indústria de mineração do País
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Beumer apresenta 
transportadoras de  

longa distância 
A Beumer Latinoamericana Equipamentos, que atua no for-

necimento de equipamentos, tecnologia e serviços de manu-
tenção para os setores de transporte e carregamento; pale-
tização e embalagem; classificação e distribuição, irá exibir 
os seus sistemas de transporte para materiais granulados ou 
em partículas. O destaque da empresa será os transportado-
res com correia curvilínea para longas distâncias, tanto para 
execução aberta, como o transportador de correia côncava; 
quanto para execução fechada, como o transportador de cor-
reia tubular.  

Além dos transportadores de longa distância, a empresa irá 
apresentar uma evolução do transporte vertical com elevado-
res de caçamba. Desenvolvido para transportar grãos mais 
grossos (de até 120 mm) e abrasivos, o equipamentos possui 
correias ao invés das tradicionais correntes. Com maior vida 
útil, as correias permitem maior capacidade de transporte 
e alcançar alturas maiores. “Durante o desenvolvimento do 
elevador Heavy-Duty, a resistência à ruptura por tração das 
correias com zonas livre de cabos foi reforçada. A nova cor-
reia (com zonas livre de cabos) tem uma carga de tração de 
3300 N/mm2”, explica José Arsénio, diretor geral da Beumer 
Latinoamericana Equipamentos. “As caçambas também foram 

reformuladas; sua nova geometria permite que grãos grandes 
não fiquem presos no processo de alimentação e torna a ope-
ração mais suave e silenciosa”, completa. 

Borpac traz linha  
de correias anti-rasgo

A Borpac, com sede em Contagem (MG), irá destacar sua uma 
linha de correias anti-rasgo Extrabelt Anticut. A esteira tem re-
forços internos feitos de camadas de malha de aço que dão pro-
teção à correia, oferecendo resistência a cortes, rasgos e outros 
danos. Indicadas para serviços pesados e condições severas, o 
equipamento possui alta assimilação das tensões da operação e 
é imune à umidade e ao mofo. 

“A meta das empresas é reduzir o número de paradas para tro-
cas e também as perdas de produção por acidentes com rasgos 
das correias. Neste sentido, atuamos com soluções customiza-
das para prover maior resistência nas suas aplicações, sempre 
dirigidas ao atendimento dos pontos mais críticos de cada clien-
te.” afirma Célio Santos, diretor da Borpac. 

Atuando no fornecimento para novos projetos e para o mercado 
de reposição, a empresa oferece uma extensa linha de correias, 
como correias alimentadoras com emenda Flexco para troca rá-
pida, correias resistentes a temperaturas de materiais até 4000C, 
correias anti-chama, correias elevadoras sanfonadas e elevado-
ras tipo cabo de aço, entre outras.
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EMH expõe alinhadores 
inteligentes para correias 

transportadoras
A EMH, empresa associada ao grupo alemão EMG, irá expor 
seus produtos e serviços para movimentação de materiais e 

automação de processos, como freios industriais, grampo de an-
coragem, enroladores de cabos e de mangueiras, pantógrafos e 
carros porta-cabos.

O destaque da empresa será os Alinhadores Inteligentes 
para Correias Transportadoras (AITC´s), desenvolvidos para 
minimizar o número de paradas por falhas provocadas por 
desalinhamento de correia. Os equipamentos aumentam a 
vida útil das correias, reduzem o custo de manutenção e os 
riscos operacionais com um menor número de intervenções 
nos transportadores.

Os sensores de posição monitoram de forma contínua a borda 
da correia e disponibilizam este sinal para o controlador montado 
dentro do painel de controle. Este controlador por sua vez, com 
um software específico, interpreta o sinal de posição e comanda 
atuador eletro hidráulico HKAL, que movimenta de forma con-
trolada um rolete auto alinhador da seção de carga ou retorno. 
Como o rolete de carga ou retorno está constantemente em con-
tato com a correia, sua movimentação angular controla a posição 
da correia e sua centralização.

Já o grampo de ancoragem da empresa, desenvolvidos para 

assegurar que máquinas de 
movimentação de car-

ga não se desloquem 
involuntariamente 
quando submeti-
das a forças exter-
nas (ventos), pos-
suem construções 

compactas, com 
poucos componen-

tes, de fácil instalação 
e seus modelos diferem 

em função da Força de Atraca-
ção, que pode variar de 50kN a 400kN.

Furlan mostra britadores cônicos  
e moinho de bolas

A Furlan, que tem uma linha com mais de 120 itens de equipa-
mentos para mineração, irá destacar os britadores cônicos e os 
moinhos de bolas durante a Exposibram. 

Os moinhos de bolas, utilizados preponderantemente por clien-
tes das áreas de mineração e química, são utilizados na moagem 
fina, de até 325 mesh. “O equipamento normalmente opera em 
circuito fechado, tanto na via úmida como seca”, afirma Valter 
Furlan, presidente da empresa. 
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barriletes) com mais segurança e qualidade operacional.
O manipulador de hastes tem como características principais 

a operação dinâmica e simplificada com a eliminação do con-
tato direto de tubulares por parte de operadores e seus auxilia-
res, utilizando-se de magazines horizontais que permitem carga 
e descarga destes ferramentais e integração total ao mastro de 
perfuração, independente de sua posição de trabalho. 

Já os britadores cônicos possuem alta versatilidade, podendo aten-
der plantas móveis, semimóveis e fixas. “Nossa linha apresenta sete 
configurações diferentes de cavidades de britagem”, diz Furlan. 

A empresa destacará também um medidor digital, que monitora 
o desgaste dos revestimentos e evita interrupções não programas. 

Geosol apresenta novo manipulador 
de hastes automatizado 

A Geosol, que anunciou investimentos na modernização 
de frotas de sondas, irá apresentar seu novo manipulador 
de hastes automatizado. O equipamento está dentro da es-
tratégia da empresa de desenvolver soluções para uma ma-
nipulação de ferramentas tubulares (hastes, revestimentos, 
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Henkel apresenta soluções 
de reparo e adesão 

A Henkel irá exibir o sistema Loctite Pipe Repair, solução de 
reparação para tubulações de aço em plantas químicas ou de 
efluentes. O sistema, uma alternativa rápida e econômica à subs-
tituição de métodos de reparo tradicionais, fornece componentes 
para preparação de superfícies, reforço e revestimento superior e 
é aplicado diretamente na superfície da tubulação. Seu sistema 
de reparo reforça e sela os tubos de aço desenvolvidos para alta 
pressão, temperatura e resistência química. 

A solução pode ser aplicada em tubos com corrosão externa, 
com danos químicos ou desgaste mecânico, e pode ser utiliza-
da em usinas de energia e instalações hidráulicas. O sistema é 
certificado pela norma ISO/TS 24817 e certificado por DNV-GL.

A empresa irá expor também o adesivo híbrido Loctite 4090. 
O produto é uma combinação de epóxi e um cianoacrilato, que 
oferece alta resistência ao impacto e vibração e elevada adesão 
em grande variedade de substratos - como metais e a maior 
parte de plásticos e borrachas -, resiste a temperaturas de até 
150ºC e a umidade, além de preencher folgas de até 5 mm. O 
adesivo híbrido apresenta rápido tempo de fixação até mesmo 
em baixas temperaturas (5ºC), baixo Blooming (embranqueci-
mento), boa resistência aos raios UV e fornece a versatilidade 
necessária para resolver grande parte dos desafios de projeto, 
montagem e reparos.

Inbras aposta em separador 
magnético via seca 

A Inbras irá apresentar um separador magnético duplo, com 
dois estágios de separação, composto por um separador de 
tambor de alta velocidade e um separador de rolos, de 4” de 
diâmetro, desenvolvido para testes de separação magnética, de 
minérios secos, em laboratórios ou plantas-piloto.

Usualmente esses equipamentos são montados em plantas in-
dustriais, que podem utilizar 1 estágio de separação magnética, 
ou 2 estágios (que será apresentada durante a feira), ou ainda, 

com 3 estágios, na qual pode se processar ao mesmo tempo, mi-
nerais ferrosos fortemente magnéticos (magnetita), mediamente 
magnéticos (martita e outros) e fracamente magnéticos (hemati-
ta e outros). A empresa dispõe dessas plantas industriais, para 
quatro diferentes capacidades de processamento -- 25, 50, 75 ou 
100 toneladas de minério, por hora.

Segundo a empresa, no passado, especialmente para o tratamen-
to de minério de ferro, havia uma maior preferência pelos equipa-
mentos para operar em via úmida. Nos últimos anos, com a neces-
sidade de reduzir o consumo de água, muitas das mineradoras têm 
procurado o tratamento de minérios por processos secos.

Indurad aposta em soluções em 3D
A Indurad irá expor os seus equipamentos e serviços em 2D, 

3D e GPS para o gerenciamento das atividades da mina, planta 
e portos. As soluções são customizadas e abrangem sistemas 
anti-colisão, automação de máquinas, mapeamento de pátio, po-
sicionamento de equipamentos, medição de volume em correias 
transportadoras, controle de nível e inventário com visualização 
2D/3D. 
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é uma opção para a redução do 

consumo de água na indústria
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Segundo a empresa, as soluções, desenvolvidas para 
ambientes agressivos como a indústria de mineração, si-
derurgia e de movimentação de cargas, geram ganhos de 
produtividade, informação, disponibilidade e segurança na 
operação de equipamentos.  

Minas-Rio obtém melhor 
resultado de frenagem na frota 

de caminhões Komatsu
O Sistema Minas-Rio, operação da Unidade de Negócio Mi-

nério de Ferro Brasil da Anglo American, apresentou o melhor 
resultado com relação ao uso do freio de serviço dos caminhões 
Komatsu modelo 830E-1AC no mundo. Enquanto a média de 
tempo para a troca da pastilha de freio e disco é de até 2 mil 
horas rodadas, os caminhões da operação da Anglo American já 
ultrapassam 6 mil horas, um valor três vezes maior que o usual. 
Esse mecanismo é utilizado quando existe a necessidade de rea-
lizar a parada completa do caminhão. 

 Os principais motivos que levaram a empresa a alcançar este 
resultado foram treinamentos especializados para operadores, 
investimentos em campanhas de otimização do uso do compo-
nente e monitoramento da equipe de operação. Atualmente, 21 
caminhões desse modelo atuam no Sistema Minas-Rio e cerca 
de 150 empregados estão aptos a dirigi-los. 

 “Estamos bastante satisfeitos com a atuação da equipe de 
operação do Sistema Minas-Rio. Esse resultado reforça a im-
portância do investimento em treinamento e indica que estamos 
no caminho certo. Vamos continuar trabalhando para manter a 
excelência na operação dos caminhões fora de estrada ao longo 
da operação do empreendimento”, afirma o diretor de Operação, 
Rodrigo Vilela. 

 O uso adequado do freio de serviço significa redução de cus-
tos e manutenção, maior segurança na operação, economia de 
combustível e prolongamento da vida útil do caminhão. O mo-
delo 830E-1AC da Komatsu também possui um dispositivo que 
registra o modo como ele está sendo utilizado, o que permite 
a equipe de manutenção verificar e corrigir caso o componente 
seja manejado de forma inadequada. 
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Klüber exibe linha de 
lubrificantes de alta tecnologia

A empresa irá destacar durante a feira o seu portfólio de lubrificantes 
especiais de alta tecnologia. Este ano, estarão expostos: Klüberfluid 
C-F 3 ULTRA, lubrificante de serviço para grandes acionamentos de 
coroa dentada, Klüber Summit SH 32, 46, 68, 100 -- óleos sintéti-
cos para compressores de ar para intervalos de troca de óleo de até 
10.000 horas de operação, Klüberlub BE 41-1501, graxa lubrificante 
isenta de chumbo para rolamentos submetidos a elevadas cargas e 
baixas rotações, Klüberlub BVH 71-461, graxa lubrificante para rola-
mentos e válvulas a altas temperaturas, Klüberlub HE 71-701 SAM, 
graxa lubrificante para atrito de deslizamento, altas cargas e altas 
temperaturas e Klübersynth GH 6, óleos sintéticos para engrenagens 
e altas temperaturas baseados na Tecnologia KlüberComp Lube.

“Nossas parcerias com indústrias de mineração têm gerados re-
sultados animadores. Manter esta relação é muito relevante para 
futuros negócios. A Exposibram tem se mostrado, ao longo dos 
anos, uma grande oportunidade para contato e relacionamento 
com esses clientes”, comenta Francesco Giuseppe Lanzillotta, 
gerente de Mercado de Indústria Pesada. 

Além dos produtos, a empresa irá apresentar dois conteúdos 
técnicos durante o congresso do evento, as palestras “Eficiência 
energética com a utilização de lubrificantes especiais” e “Como 
fazer a diferença nas operações com o uso de lubrificantes”, que 
serão proferidas pelos executivos da empresa Irajá Ribeiro e Da-

niel Narnhammer, gerente de Mercado Sustentabilidade e Efici-
ência Energética e líder do Centro Global de Competência em 
Mineração, respectivamente. 

O executivo, que possui o certificado de medição CMVP (Certified 
Measurement and Verification Professional), explicará como a apli-
cação do produto aliada ao serviço de consultoria proporciona uma 
economia que, em muitos casos, pode chegar a 4%, em média.  

Com foco específico na indústria de mineração, a apresentação 
de Daniel Narnhammer demonstrará que a contaminação abrasiva, 
as temperaturas extremas, os movimentos oscilantes e as cargas 
extremamente elevadas corroem os equipamentos no dia a dia.  

Um dos casos de sucesso da empresa foi uma aplicação de 
lubrificante nos redutores que fazem o acionamento dos rolos 
de uma prensa de rolos. O projeto consistiu na utilização do lu-
brificante sintético Klüber Lubrication, de base Poliglicol, e no 
acompanhamento do desempenho do produto, durante pouco 
mais de seis meses. 

Para a comparação, a troca de óleo mineral ocorria a cada 12 
meses, em média. No entanto, o novo lubrificante sintético tem 
uma vida útil cinco vezes maior. Com isso, o novo período de 
troca passa a ser de a cada 60 meses (cinco anos).  Além disso, 
há um ganho energético anual de 6% (redução média de aproxi-
madamente 135 KW de potência nos motores ou 0,14 KWh/ ton), 
comparados a um lubrificante mineral convencional. Segundo a 
empresa, essa economia faz com que todo o investimento feito 
no produto seja recuperado em menos de um ano.
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Além do benefício da redução de mais que 6% no consumo de energia, há também a 
vantagem de redução de mão de obra, devido à extensão do período – a troca passa a ser 
a cada cinco anos, adicionalmente gerando menos descarte de óleo e, principalmente, 
diminui problemas mecânicos (menor coeficiente de atrito = menor desgaste das peças 
e menos problemas com a oxidação do óleo), com isto aumentou os índices de confia-
bilidade e da disponibilidade do equipamento.

Liebherr testa caminhão de 220 t nos Estados Unidos
A Liebherr, que estará presente na feira, irá destacar  sua linha consolidada de escava-

deiras, pás-carregadeiras, betoneiras, guindastes de torre e guindastes offshore. Recen-
temente, a empresa completou com sucesso a série de testes de quatro caminhões da 
classe de 220 toneladas em duas minas nos Estados Unidos, no Arizona e em Wyoming, 
sob diferentes aplicações e condições climáticas. 

Os primeiros testes foram realizados no Arizona (EUA), com dois caminhões T 264, 
que tiveram que operar sob condições climáticas extremas, com temperaturas de até 45º 
C, em uma mina com pit profundo. Com o conforto e o baixo nível de ruído dentro da 
cabine todos os operadores queriam experimentar o novo equipamento. 

Os dois equipamentos, junto a outros dois, agora estão operando em um acordo de 
locação na cidade de Gillette, em Wyoming (EUA) e já somam mais de 20.000 horas de 
operação. Nessa região, também enfrentam condições climáticas adversas, com um cli-
ma imprevisível, sujeito a fortes ventos e temperaturas extremamente baixas que podem 
chegar a qualquer época do ano.

O objetivo dos testes em campo era validar o novo modelo em um ambiente real 
de mineração. A velocidade do novo caminhão e sua eficiência de carregamento 
foram monitoradas, a fim de estudar os tempos de ciclo e a produção, nas opera-
ções com minérios e carvão, nas minas de Arizona e Wyoming, respectivamente. 
Ao longo dos testes, a Liebherr analisou o consumo de combustível e de lubri-
ficantes, e realizou pesquisas com os operadores sobre o conforto e impressões 
sobre a operação do equipamento. Nas duas minas, os caminhões foram testados 
em conjunto com a frota já existente no local, a fim de avaliar o desempenho ideal 
do caminhão.  

Os caminhões da classe de 220 t voltaram ao portfólio da companhia para operarem 
em conjunto com as escavadeiras da classe de até 800 toneladas. As escavadeiras da 
empresa que casam perfeitamente com esse caminhão são as R 9800 e R 996 B. 

O sistema de acionamento Litronic Plus determina a melhor forma de extrair a energia 
do motor diesel. A potência adequada do  motor é fundamental para minimizar o consu-
mo de combustível e aumentar o desempenho. O T 264 foi projetado para, dependendo 
do uso, operar por até 24 horas sem reabastecimento. A operação prolongada se deve ao 
baixo consumo de combustível e à capacidade de 4.920 l nos tanques.

A frenagem do T 264 é dinâmica, sem atrito e de alta potência. O sistema de aciona-
mento CA proporciona até 4425 HP/ 3300 kW de frenagem dinâmica, reduzindo a carga 
sobre o mecanismo de acionamento e o consumo de combustível.
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Martin destaca sistema 
inteligente de raspadores

A Martin irá apresentar seu sistema inteligente de raspadores 
desenvolvidos para reduzir custos com consumo de lâminas 
e também desgaste nas correias transportadoras por atrito do 
sistema de limpeza. O equipamento consiste na automação dos 
tensionadores pneumáticos dos raspadores. Isso pode ser feito 
através de um painel, que receberá sinais de “correia operando 
com carga” ou “correia operando em vazio” e transformará em 
ações para ativar ou desativar os raspadores automaticamente.

Quando o transportador estiver operando sem carga, o sistema 
inteligente irá desativar os raspadores automaticamente, e quan-
do o transportador estiver operando com carga, ocorrerá o con-
trário, os raspadores serão ativados automaticamente. O sistema 
funciona por meio de um sinal emitido pelo sensor de presença 
enviado para a central do sistema pneumático localizado dentro 
do painel. 

O equipamento foi instalado em uma mina, localizada próxima 
ao Porto de Itaqui (MA). Antes da aquisição do novo sistema, a 
mineradora tinha um alto consumo de lâminas e sofria com des-
gastes prematuros nas correias transportadoras. A vida útil das 
lâminas era de aproximadamente cinco meses e os custos ultra-
passavam R$ 3 milhões anuais, sem contar os possíveis custos 
com acidentes de trabalho.

Com a implementação a empresa obteve um aumento da pro-

dutividade da inspeção e manutenção de raspadores (redução no 
tempo de inspeção e regulagem dos raspadores); aumento de 
vida útil da correia transportadora; aumento de vida útil das lâmi-
nas raspadoras; redução da exposição dos empregados a riscos 
para a saúde e segurança na área operacional (redução da quan-
tidade de inspeção realizada mensalmente).
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ção das plantas, a empresa conseguiu atingir a meta de produção 
mensal entre 50 e 60 mil m³ de brita e de subprodutos como pó 
de pedra e pedriscos mistos, e atender às construtoras e concre-
teiras da região e do Grande Recife. 

Atualmente, a pedreira Vitória emprega mais de 85 pessoas e 
possui uma frota de mais de 25 equipamentos móveis, incluindo 
caminhões e máquinas de linha amarela como pás-carregadei-
ras. Esse parque é responsável pela movimentação e transporte 
de parte da produção da pedreira para atender os clientes do gru-
po. A unidade abastece ainda a frota de caminhões terceirizados 
que buscam os vários tipos de brita diretamente na empresa. 

Metso exibe de equipamentos  
à gestão de frota

A Metso irá apresentar os britadores cônicos GP7 e HP5, o moi-
nho Vertimill, revestimentos para báscula de caminhões e uma li-
nha de equipamentos Faço para a mineração e processamento de 
fertilizantes. Além disso, os visitantes da feira poderão conhecer 
as tecnologias de controle de malhas de processo (Expertune) e 
de controle de frota (Fleet Management). 

A empresa dará destaque ainda aos produtos da divisão Flow 
Control, que oferece válvulas, posicionadores e bombas de polpa 
para a indústria de mineração. “A Metso acredita que a Expo-
sibram será uma oportunidade de apresentar soluções para um 
mercado que vem passando por um profundo ciclo de ajuste”, diz 
Anderson Brini, vice-presidente para Serviços no Brasil.

 Segundo o executivo, a empresa está preparada para atender 
às demandas atuais de redução de custos por meio de tecnolo-
gia e excelência operacional. “O evento nos dará a chance de 
conversar com o mercado, ouvir nossos clientes num ambiente 
diferente e demonstrar o que temos feito para otimizar a produção 
de minérios diversos”, complementa Brini. 

Pedreira otimiza britagem
O Grupo Almeida conseguiu melhorar sua produção com a 

aquisição de dois novos britadores de mandíbula Metso, que 
foram instalados nas pedreiras de Vitória de Santo Antão e de 
Caruaru, em Pernambuco. Com os equipamentos e moderniza-

Fo
to

: M
et

so

Desempenho dos britadores e moinhos da 
Metso serão apresentados durante o evento

Ex
po

si
br

am

56 | Agosto 2015



Com uma área de 40 mil m², a pedreira adota um desmonte de  rochas controlado, com 
tecnologias recentes e menos poluidoras. A detonação, por exemplo, é feita de forma 
controlada, evitando o lançamento excessivo de fragmentos de rocha. Já o transporte do 
minério desmontado até a planta de processamento é feita pela frota de cinco caminhões 
com capacidades de 16 m³ cada, gerenciados para atender a britagem de forma inteli-
gente. Com a atual operação, a unidade está preparada para explorar a cava, de forma 
segura e ambientalmente responsável, pelas próximas duas décadas. 

Para processar o minério extraído, a unidade possui uma linha de britagem que inclui 
um alimentador vibratório MV 60128, de 6 x 1,20 metros, um britador de mandíbulas 
C-140, dois britadores cônicos, HP-400 e HP-300 e duas calhas vibratórias. O final do 
processamento inclui dois conjuntos de peneiras vibratórias de 2,40 x 8 metros. 

“São equipamentos excelentes e todos estão em plena operação”, comenta Severino 
Genaro Félix de Almeida, presidente do grupo. Segundo ele, a nova estrutura de britado-
res cônicos e de mandíbulas – a grande mudança da operação – possibilitou a ativação 
de um circuito completo de britagem, ou seja, primária, secundária e terciária, aumen-
tando a produtividade e o portfólio de produtos. 

Conhecido na região como “Genaro da Pedreira”, o empresário pernambucano ingressou 
no ramo de agregados em 1986, ano em que montou sua primeira pedreira. Esta em 2005, 
passaria a se chamar Pedreira Vitória.  Tendo identificado o crescimento da construção civil 
no estado, ele tomou a decisão de ativar o novo britador de mandíbula C-140 na pedreira, 
instalação que passou a funcionar no final de 2013. O desempenho do equipamento foi 
decisivo para a compra do C-125, o outro britador de mandíbulas adquirido para a unidade 
de Caruaru. As duas compras fecharam o pacote de novas aquisições no biênio 2013-14. 

Segundo Genaro, as aquisições se explicam pela parceria com a Metso, iniciada em 1998. 
Naquele ano, o grupo adquiriu o primeiro britador da marca, instalado em Caruaru. O forne-
cimento foi antecedido pelo planejamento feito em conjunto com a distribuidora Britamaq, 
representante da Metso na região. O processo envolveu, inclusive, a consultoria de Roosevelt 
Fonseca, diretor da Britamaq e executivo local à frente do atendimento do Grupo Almeida. 

Putzmeister fornece bombas  
para sólidos de alta densidade

A Putzmeister irá exibir a sua linha de bombas de sólidos de alta densidade, capazes 
de bombear materiais com elevado teor de sólidos secos. O equipamento permite um 
controle do processo e gera uma redução na ocupação de terra, economizando signifi-
cativamente água e energia. 

Segundo a empresa, utilizando as bombas de alta densidade, o material pode ser bom-
beado com teores de água a partir de 15%, taxa substancialmente inferior a dos métodos 
de bombeamento convencionais. Os equipamentos, que trabalham com pistão de acio-
namento hidráulico, foram projetados para o bombeio de materiais altamente viscosos, 
com alta concentração de sólidos ou ainda aqueles extremamente secos. 

De acordo com representantes da companhia, a crescente demanda por recursos mine-
rais vem forçando as mineradoras a explorarem áreas mais profundas ou locais onde a 

concentração dos mesmos é 
baixa, gerando um aumento 
na quantidade de resíduos 
produzidos. No entorno de 
muitas minas, os resíduos 
do processamento do miné-
rio são levados para locais 
dedicados exclusivamente 
ao descarte. Os grandes 
volumes de materiais pro-
cessados e posteriormente 
estocados resultam, no en-
tanto, em uma maior ocu-
pação de terra e impactos 
sobre o meio ambiente. 

Bombas para sólidos de alta densidade auxiliam nas 
atividades de mineração em áreas mais profundas
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Ourominas faz pré-análise  
nas minas de ouro

Com o objetivo de conferir agilidade ao negócio da mineração de ouro, a Ourominas 
irá destacar na feira seu conjunto de serviços de pré-análise do ouro para exportação. A 
empresa propõe soluções nas áreas de análise de minério, finanças, logística, tributação 
e exportação. Por meio de equipe capacitada, a empresa inicia a análise do minério na 
própria mina. 

Segundo Aquiles Salerno, diretor de operações de ouro da Ourominas, mineradoras 
dos principais estados produtores – Pará, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais –, 
que antes levavam o minério para ser aferido nos principais centros urbanos, em uma 
operação que podia durar muitos dias, passam a contar com a pré-análise no local de 
produção. “Além de reduzir os gastos com transporte, aumenta a capacidade de giro de 
capital e fácil administração do fluxo de caixa, compra da mercadoria para exportação 
logo após a realização da pré-análise”, afirma Salerno.

 A empresa dispõe de todas as vantagens tributárias vinculadas à exportação da mer-
cadoria. Tais como isenção do ICMS, PIS, Cofins IPI, entre outros. E, no caso da im-
portação, oferece o melhor custo-benefício para a compra de maquinário no exterior. 
“Como empresa de exportação, tem condições de estender os benefícios tributários de 
importação e exportação para os seus clientes”, comenta Salerno. 

 Para auxiliar o cliente na busca pela competitividade, a empresa faz um estudo de to-
das as atividades logísticas existentes na região com o objetivo de oferecer à mineradora 
a melhor operação, com seguro internacional. “A Ourominas possui parceria com diver-
sas empresas de agenciamento de carga e, por isso, consegue proporcionar o transporte 
de maneira rápida e segura tanto no Brasil como no exterior”, ressalta. 

Na área industrial, a empresa oferece serviço de laudos de análise, além de purificação 
e de refino do ouro, preparando o minério para os padrões do mercado internacional, 
seja na venda de ouro bruto (bullion doré) ou de lingote de ouro (24k). 

Pöyry reforça conceito  
“da mina ao porto”

A Pöyry, multinacional finlandesa de consultoria e serviços de engenharia, irá reforçar 
o conceito “da mina ao porto” durante a feira. No estande da empresa, os visitantes 
poderão conhecer os serviços, que abrangem desde a concepção e planejamento, os 
estudos de pré-viabilidade e exploração mineral até a logística de embarque no porto, 
passando pelas análises ambientais, estudos econômicos, projetos de beneficiamento e 
transformação mineral, logística, ferrovias, estradas e até portos.

“Nosso conhecimento do mercado e expertise acumulados em diversos projetos 
de mineração, siderurgia, metalurgia, fertilizantes, cimentos e agregados nos per-
mitem oferecer o conceito ‘da mina ao porto’ aos nossos clientes”, destaca Marcelo 
Xavier, diretor de mineração e metalurgia da Pöyry, ao acrescentar que, desse modo, 
as empresas podem contar com uma consultoria única para coordenar todas as 
fases do projeto. 

Segundo Xavier, esta estratégia elimina problemas como a necessidade de revisões das 
fases implementadas por diferentes fornecedores, situação que tem impactado muitas 
mineradoras em função de falhas, falta de integração entre as fases e, consequentemen-
te, a necessidade de refazer etapas dos projetos.

Definido o projeto, a empresa também pode planejar toda a instalação da mina e unida-
des de beneficiamento, analisar os respectivos custos e gerenciar as obras em seu con-
junto (na modalidade EPCM – Engineering, Procurement, Construction Management).

A empresa conta ainda com uma área de consultoria habilitada a realizar estudos de 
mercado, de competitividade, logística de distribuição de produtos, matérias-primas 
e insumos, localização de empreendimentos, estimativas de investimento, estudos de 
viabilidade técnica e econômica, de sustentabilidade, avaliações econômicas e patrimo-
niais de empresas. Além disso, oferece consultoria em excelência operacional, que visa 
auxiliar qualquer tipo de indústria a implementar uma metodologia de trabalho baseada 
na melhoria de desempenho, sem a necessidade de investimentos em ativos ou mudan-
ças nas estratégias de negócios.
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Minexcell  produz filtros  
de disco a vácuo

A Minexcell é uma em-
presa estabelecida na 
Finlândia que oferece 
soluções técnicas para 
processos de desagua-
mento e filtragem mine-
ral. Os filtros de disco a 
vácuo da empresa são 
indicados para  filtragem 
de concentrados e rejei-
tos. Os filtros Minexcell 
operam com consumo 
de energia extremamen-
te baixo e permitem a 
obtenção de água filtra-
da extremamente limpa 
como subproduto. Um 
dos diferenciais da em-
presa é a elevada eficiên-
cia e baixos custos ope-

racionais devido à tecnologia de placa de filtragem patenteada. 
As aplicações são variadas, incluindo operações em diferentes 
tipos de minérios, como ferro, ouro, níquel, cobre e zinco.

A Minexcell produz e comercializa 17 tipos de filtros de 
disco a vácuo com capacidades unitárias que variam de 1m² 
a 200m². O nível de ruído é mínimo durante as operações 
e nossos filtros são totalmente fabricados em aço inoxidá-
vel. Os filtros são fáceis de operar, de manutenção segura e 
equipados com parte e componentes de marcas tradicionais, 
como motores SEW, bombas de vácuo Nash, bombas de água 
KSB, PLC Siemens, etc.

A Minexcell conta com um time de profissionais experientes 
que oferece suporte técnico em português e já entregou com su-
cesso 17 filtros para clientes brasileiros. 

Quimatic Tapmatic  
divulga conceito  

de “camada de sacrifício”
A Quimatic Tapmatic dará destaque à borracha reparadora a frio 

Plasteel Flex 80, que faz parte da linha de revestimentos desen-
volvida para manutenção preventiva e corretiva de equipamentos 
utilizados na mineração. 

Além de garantir recuperação total de superfícies danificadas, 
os produtos também são indicados para uso em equipamentos 
novos, formando uma camada de sacrifício que aumenta a vida 
útil das superfícies sujeitas à abrasão, impacto e corrosão por 
agentes químicos. 

Equipamento é indicado 
para a filtragem de 

concentrados e rejeitos
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Com a borracha, os rasgos e áreas desgastadas das correias transportadoras são re-
paradas sem a necessidade de desmontagem da esteira, tornando a manutenção muito 
mais rápida. Nas volutas vulcanizadas de bombas, o reparo é realizado com o Plasteel 
Diamantado Espatulável ou com o Flex 80, para redimensionar a área desgastada pela 
abrasão da polpa do minério.

Já o Plasteel Cerâmico Pintável Azul pode ser aplicado nos exaustores, que sofrem 
abrasão dos particulados de minérios e outras substâncias químicas da mina. Segundo 
a empresa, o produto garante aos exaustores uma superfície vitrificada mais resistente 
à abrasão e com menor rugosidade, o que melhora o fluxo do particulado ao diminuir o 
atrito sobre  o revestimento.

Geralmente, exaustores utilizados em minas são retirados anualmente para avaliação. 
Para conferir o desempenho do produto, foi efetuada uma primeira verificação após qua-
tro meses de uso, quando se constatou que o equipamento permanecia intacto. “Uma 
nova verificação está agendada para o final do ano, mas os resultados dos primeiros 
meses já comprovam a eficiência do produto, que proporciona rapidez na recuperação, 
resistência contra a abrasão e um custo bem inferior à troca do exaustor por um equipa-
mento novo”, enfatiza Walter Strebinger, diretor da Quimatic Tapmatic. 

A empresa também irá expor outros produtos da linha Plasteel, entre eles Plasteel 
Diamantado Espatulável, Plasteel Massa e Plasteel Cerâmico Espatulável. 

Rimex exibe rodas com sistema  
de calha dupla

A Rimex irá apresentar as rodas com sistemas de calhas dupla DGS para caminhões 
Caterpillar, Komatsu, Hitachi e Liebherr. De acordo com a empresa, com as rodas, os 
pneus duplos traseiros podem ser facilmente montados ou desmontados na vertical sem 
a necessidade de remover a roda exterior traseira, resultando uma redução de mais de 
50% no tempo de troca.
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Sistema de calha dupla agiliza 
troca e reparos dos pneus
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A troca de pneus, que utilizam as rodas DGS, é realizada com 
uma pequena quantidade de ferramentas. Os anéis de trava são 
facilmente removidos e reinstalados usando apenas ferramentas 
manuais leves. Os pneus com as flanges e assentos do talão são 
colocados sobre as bases das rodas, e em seguida os anéis de 
trava que são instalados antes da inflação.

Adicionalmente a agilidade de troca, este método de tem se 
mostrado mais seguro e reduzir o número de lesões por esfor-
ços de posições contorcionistas e chaves de impacto, de acor-
do com informações da empresa. Para as atividades de reparo, 
a empresa fornece ainda o descolador portátil e o anel trava de 
suporte de segurança.

Disponível em diâmetro 49-63 polegadas, as rodas DGS são 
usadas nas posições das rodas exteriores duplas. Já as rodas 
IGLR da empresa têm as características da DGS e são para uso 
nas posições internas de rodas duplas, ou nas posições das ro-
das do eixo dianteiro.

Rossetti apresenta portfólio  
de implementos rodoviários 

A Rossetti irá destacar na feira uma caçamba meia cana com 
balança embarcada. Segundo a empresa, o recurso, que afere o 
carregamento de carga em tempo real, tem ajudado a aumentar a 
produtividade e a reduzir custos na mineração.

“Operar com a capacidade de carga máxima é um dos maiores 

objetivos de toda a cadeia produtiva desse setor”, diz o superin-
tendente Industrial da empresa, Daniel Rossetti. 

Neste cenário, a fabricante desenvolveu a balança embarcada, 
que monitora a carga com precisão acima de 97%, permitindo o 
carregamento correto dos caminhões. “Por meio desse controle, é 
possível ter menores desvios de carregamento, mais produtividade, 
possibilitando maior segurança, garantindo disponibilidade física 
e diminuindo o custo por tonelada transportada”, destaca Rosseti.

Durante a feira, o dispositivo será exposto em uma caçamba 
meia cana de 20m3. O equipamento conta com uma caixa de car-
ga construída em aço especial, que proporciona alta resistência 
ao impacto e à abrasão, sem a necessidade de reforços (costelas) 
e longarinas – que tornam o centro de gravidade mais baixo. 
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Caçamba meia cana com 
balança embarcada será 
destaque da Rosseti
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Sistema de solda  
resistente à abrasão

A Saint Gobain apresentou o Tuf Cote, tecnologia de solda 
resistente à abrasão para aplicação em tubos e equipamentos 
utilizados pelos setores de mineração, cimento e óleo e gás. 
O revestimento, com elevada concentração de carbetos de 
tungstênio, tem como objetivo aumentar a vida útil das peças 
submetidas aos mais severos ambientes de trabalho, reduzin-
do as paradas das máquinas para manutenção e elevando a 
produtividade.

O produto foi aplicado em uma válvula de dosagem de mi-
nério de ferro, nas partes onde a abrasão é extrema.  De 
acordo com informações da empresa, a solda elevou a vida 
útil da peça em cinco vezes quando comparado com as sol-
das convencionais. Em outras aplicações, o Tuf Cote propi-
ciou bons resultados em atividades de solda com peças de 
desgaste, como placas, chutes, roscas e grelhas. 

Solução em automação industrial
Multinacional de origem alemã, a Sew-Eurodrive Brasil 

oferece solução completa em automação industrial, atra-
vés de suas linhas de motoredutores; conversores de fre-
quência; produtos eletrônicos; servo-acionamentos; siste-
mas descentralizados; redutores industriais de alto torque 
e serviços.

Sodep mostra gerenciamento  
em tempo real

A Sodep irá destacar as suas soluções para mineração, que en-
volve o Minetrack, sistema de gerenciamento da operação da mina 
em tempo real. A empresa finalizou em julho a implementação da 
tecnologia na unidade da Lafarge Holcim, em Cantagalo (RJ).

Segundo a empresa, a expectativa de ganhos com a gestão em 
tempo real da operação da mina e dados de produção confiáveis 
levará à maior produtividade via otimização dos recursos (pessoal 
e equipamentos) e redução de custos operacionais, tais como: con-
trole de velocidade, rastreamento dos pontos de origens e destinos 
dos materiais, monitoramento das filas no carregamento ou britador, 
controle de qualidade do minério, quadro de horas produtivas, etc. 
Um bom exemplo pode ser a checagem dos itens de segurança dos 
equipamentos no início da operação, conhecido como “check list”.

 “Trata-se de inovação em minas de calcário, as quais poderão 
equilibrar o jogo de informações com as unidades de produção 
de cimento, tomando-se ações assertivas com base nos indica-
dores de desempenho visualizados em tempo real pela web, tv´s, 
ou relatórios de produção enviados diretamente aos respectivos 
gestores”, Gerente Executivo da Sodep, Marcos Andrade.

O Minetrack é acessível à mineradoras de todos os tamanhos no 
conceito turn key e possui tecnologia com interface amigável, o que 
proporciona facilidade aos usuários, tal qual utilizar um smartphone.

“As oportunidades de ganho aconteceram de forma natural com a 
melhoria do padrão operacional, maior segurança e utilização otimi-
zada dos recursos; afinal trata-se de mudança cultural de todos os 

envolvidos”, Thiago Ferro, gerente de Mine-
ração da Lafarge Holcim. 

Steelrool: da 
britagem à moagem
A Steelrool fornece soluções completas 

para plantas de processamento de miné-
rios, da britagem primária à moagem, com 
uma linha de máquinas e equipamentos 
que podem ser aplicados a materiais com 
distintas durezas e granulometrias. Seu 
portfolio de máquinas inclui britadores 
em geral e peneiras vibratórias com ampla 
gama dimensional e estágios de peneira-
mento, projetados para atender plantas 
com capacidade produtiva de até 500 t/h. 

Na linha de movimentação de materiais, 
fornece transportadores de carga comple-
tos, incluindo roletes (rolos e cavaletes), 
tambores, passadiços, guia de material e 
chassi. Os mesmos itens estão disponíveis 
para fornecimento individual, sendo sua 
aplicação destinada à ampliação dos trans-
portadores de carga ou peças de reposi-
ção, atendendo as especificações de cada 
cliente. Possui amplo estoque de correias 
transportadoras de largura entre 16’ a 42’ 
com cobertura super extra abrasão. 

Com atuação em todo País, a Steelro-
ol mensalmente inaugura obras em di-
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versas regiões, como a da Cibe Pré Moldados, localizada em 
Primavera do Leste (MT). A obra compreende 850m de trans-
portadores de correia, possibilitando a produção de 1.500 t/h.

A Steelrool investe continuamente em pesquisa e desenvolvi-
mento de novos métodos de produção e melhoria de seus produ-
tos. Entre as melhorias desenvolvidas, destaca-se o processo pro-
dutivo na fabricação de rolos, onde não existe a usinagem interior 
nos tubos, aumentando sua resistência. Os mancais de fixação são 
calibrados com ajuste preciso e a solda é feita de forma concêntri-
ca, onde o braço do robô está fixo e o rolete gira em torno de seu 
próprio eixo, eliminando a excentricidade. As vedações de rola-
mento possuem duplo canal de labirinto gerando total eficiência.

A exigência atual é por produtos com maior durabilidade, pe-
ças que não geram desgaste prematuro e não apresentem sinais 
de travamento, como, por exemplo, rolos com menor coeficiente 
de atrito gerando menor consumo de energia na transformação 
do movimento, vedação com total eficiência bloqueando a pene-
tração de contaminantes ao rolamento, perfeito alinhamento da 
estrutura do transportador evitando o derramamento de material.

Existe uma demanda por rolos alternativos, como as peças fa-
bricadas em polímeros de engenharia, que possuem a mesma 
durabilidade. Essa busca consiste na praticidade de troca dos ro-
los nos equipamentos, pois são peças leves e de fácil manuseio.

Os equipamentos para processamento de materiais, bem 
como os itens que compõem os transportadores de correia, são 
produzidos sob a certificação IS0 9001.

Tega disponibiliza peças de 
desgaste e soluções para manuseio
A Tega oferece peças de desgaste especialmente para os seg-

mentos de mineração, siderurgia e construção, tendo como foco 
o fornecimento de soluções em revestimentos de moinhos em 
borracha/Polymet (Bolas, SAG, AG e Barras), descarregadores 
de polpa, trommels, telas de peneiras, componentes de trans-
portadores de correia, hidrociclones, e revestimentos de chutes, 
através de know-how acumulado em quase 40 anos de mercado. 

Suas fábricas estão distribuídas de modo a atender seus clien-
tes globalmente, sendo três plantas na Índia, uma na Austrália, 
uma na África do Sul e outra no Chile.

A Tega tornou-se uma das principais fornecedoras de peças no 
Brasil para minerações como a Vale (plantas de Itabira, mina do 
Pico, Vargem Grande, mina de Fábrica e Tubarão), Samarco, Mi-
rabela, Carpathian Gold e Yamana Gold (Maracá, Pilar de Goiás, 
Pontes e Lacerda e Jacobina) entre outras, além de ser parceira 
dos grandes fabricantes de equipamentos para moagem.

Em 2015, a Tega iniciou no Brasil o fornecimento de soluções 
para manuseio de materiais e peneiramento, tais como compo-
nentes para transportadores de correia, soluções para transferên-
cia de materiais e telas de peneiras.

Visando aproximar-se de seus clientes-chave, a Tega re-
centemente instalou sua força de vendas na cidade de Belo 
Horizonte (MG).
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Vimax: telas para peneiras vibratórias
A Vimax estará mostrando produtos das suas prin-

cipais linhas de fabricação, especial-
mente desenvolvidos para as 

indústrias de mineração. 
A empresa produz e for-
nece telas para peneiras 

vibratórias, fabricadas em 
aço de alto carbono, poliuretano e 

borracha, utilizando sempre as melhores 
matérias primas disponíveis no mercado. De 

acordo com o fabricante, a preferência que vem ob-
tendo das principais minerações do Brasil atesta a qua-

lidade de seus produtos. Contando com parceiros internacionais, a Vimax se mantém 
atualizada com as melhores técnicas de fabricação em nível mundial e melhorias que são 
introduzidas nos seus produtos, buscando sempre alto desempenho e durabilidade. 

Seus departamentos de Engenharia e Assistência Técnica contam com profissionais com 
grande experiência de campo para orientar e apresentar sugestões que melhor atendam às ne-
cessidades e prioridades dos clientes no processo de classificação dos minérios e agregados.

Carreta de perfuração hidráulica FOX 8-20  
tem inclinômetro digital

A Wolf Equipamentos de Perfuração produz uma linha completa de máquinas e equipa-
mentos de última geração no segmento de mineração e perfuração de rochas. Recentemente, 
lançou a Carreta de Perfuração Hidráulica FOX 8-20, compacta, sendo a primeira fabricante 
no Brasil a implantar no equipamento o moderno motor Cummins de 4 cilindros Série TIER 
3, além de trocador de hastes, inclinômetro digital, painel de fácil leitura e interativo.

Testes realizados e comprovados em clientes, indicam uma produtividade média de 33 
m lineares/hora, com consumo médio de diesel de 14 l/h em rocha de granito. 

A Motavi Demolições e Terraplenagem, atuando na área de prestação de serviços, se 
dedica a atividades como desmonte de rocha em pedreira para fornecimento de agre-
gados para obras de rodovias, demolições mecanizadas em estruturas de concretos, 
reforma e demolição de alto forno em siderurgia. A empresa adquiriu a carreta hidráulica 
da Wolf, a FOX 8-20. Segundo o proprietário da Motavi, Alisson Rodrigo Mota Vieira, 
com a FOX 8-20 o ganho em produtividade e economia tem sido muito acima da média 
em relação às perfuratrizes pneumáticas. 

Nova carreta de perfuração 
hidráulica da Wolf está 

equipada com motor 
Cummins de 4 cilindros
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Lubrificação

Lubrificante melhora 
desempenho de moinho de bolas
A norte-americana Bel-Ray trouxe para o mercado brasileiro o 

lubrificante sintético Clear Gear, desenvolvido para engrenagens 
abertas de moinhos, fornos, peletizadoras e outros equipamentos 

utilizados pela indústria de mineração. O 
produto possui elevado índice de vis-
cosidade, que assegura máxima espes-
sura da película nas temperaturas de 
funcionamento das engrenagens, dando 
sólida proteção aos dentes. Além disso, 
oferece proteção contra micro fissura-
ção e tem excelente escoamento e flui-
dez, facilitando a coleta nos recipientes 
apropriados
Devido à seu elevado índice de visco-

sidade, o produto é capaz de formar uma 
película de lubrificação espessa que 
impede o contato de metal-com-metal. 
Nesse sentido, o lubrificante eliminou 
a vibração de um moinho de bolas de 
uma mina de cobre no Chile.  Em outra 

aplicação para moinho, o produto deteve 

uma condição de macro fissuração progressiva. Durante mais de 
4.000 horas de uso do lubrificante, a fissura não progrediu e a tem-
peratura do pinhão foi reduzida em 12%. 

O Clear Gear foi testado em mais de 10.000 testes de campo. 
Em uma das maiores minas de cobre do mundo, o óleo reduziu 
a temperatura de engrenagem e de pinhão em 20% e diminuiu 
ainda a vibração e ruído da máquina. Um resultado ainda melhor 
foi obtido por uma mina de ouro nos Estados Unidos. Nela, a tem-
peratura do pinhão foi reduzida em 38%. Além disso, o consumo de 
lubrificante pela engrenagem baixou 22%. Um benefício adicional 
foi observado após 60 dias de uso na mina americana. A solu-
ção limpou completamente a engrenagem e o pinhão do resíduo 
de asfalto pesado deixado pelo lubrificante anterior. Ao mesmo 
tempo, amolecem e limpam o mesmo resíduo do revestimento 
progressivamente. 

O produto elimina ainda a necessidade de limpezas anuais ou 
bianuais. Uma vez que as impurezas dos dentes das engrenagens 
são limpos, ele forma uma película de cor clara, completamente 
transparente. A película formada permite que as inspeções visu-
ais dos dentes da engrenagem sejam realizadas diretamente, sem 
limpeza prévia.

O Clear Gear está disponível em cinco graus de viscosidade 
e pode ser aplicado em engrenagens abertas por gotejamento, 
aspersão ou imersão. Normalmente, os graus leve, médio, pa-
drão e pesado são recomendados para engrenagens de fornos 
e pinhões.
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Processo

CDE aprimora processo  
da Usina de Barreiro

A CDE Mining forneceu o sistema AggMax 151 à Vallourec que 
possibilitará um aumento da capacidade de processamento de 
minérios de baixa granulometria da Usina de Barreiro, localizada 
em Belo Horizonte (MG).  O sistema conta com peneira dimen-
sionável integrada a um único chassis, sendo integrado à unida-
de de processamento.

De acordo com as empresas, a introdução da tecnologia na usina 
irá eliminar a contaminação da argila dentro do minério de ferro gra-
nulado e a liberação de partículas de alumina no processo. O novo 
sistema também reduz o material friável, o que significa que uma 
proporção menor de partículas finas será encontrada do minério de 
ferro processado, antes de seu fornecimento para o alto-forno.

“Com a capacidade de solucionar a contaminação da argila, 
remover a alumina e reduzir a proporção de materiais finos no 
produto final, aumentaremos nossa presença no mercado, com a 
eficiência dos fornos”, afirma Reinaldo Brandão, Superintendente 
Técnico da Vallourec Mineração.

Antes do fornecimento do minério de ferro para o alto-forno, os 
equipamentos do local não conseguiam liberar ou separar as par-
tículas finas, altamente aderentes à argila, do minério granulado, 
nos ROMs mais difíceis. Esse fato fez com que o minério granulado 
final fosse enviado para o processo de fundição com retenção de 
maiores níveis de contaminação. O efeito indireto sobre o processo 

de fundição foi a necessidade de aumentar exponencialmente os 
fluxos e o carvão na remoção dessa contaminação, com o intuito 
de obter o aço de alta qualidade produzido pela usina.

 “Nossa tecnologia de limpeza foi testada e experimentada em vá-
rias aplicações de minério de ferro semelhantes em todo o mundo, 
tendo comprovado que lidaria efetivamente com os problemas que 
a mineradora enfrentava. Essa experiência permitiu que demons-
trássemos para a equipe da Vallourec que as melhorias resultantes 
da eficiência do forno garantirão um rápido retorno sobre o inves-
timento”, ressalta Stefan Hunger, da CDE Mining. 

Correias Transportadoras

Di-Elétrons apresenta  
medidor de velocidade  

para correias transportadoras
Di-Elétrons, fabricante de equipamentos eletrônicos para aplica-

ções industriais, apresentou seu novo medidor de velocidade de cor-
reia transportadora. Além de monitorar a velocidade da correia e do 
eixo do rolo de tração, com o equipamento, que tem um micro trans-
missor controlado programável com tacômetro digital incorporado, 
é possível supervisionar o sincronismo, ruptura ou deslizamento de 
correia, operando com velocidades iguais ou diferentes.

O medidor pode ser fornecido também com chave de veloci-
dade mínima ou máxima programável e temporizada, com uma 
saída digital de estado sólido e/ou relé que será acionado sempre 
que a velocidade da correia for inferior ou superior (programável) 
ao valor de referência. Independente do tipo de deteção a ser rea-
lizada, as saídas de 4 a 20mA dos medidores devem ser conecta-
das a um PLC que efetuará a comparação desses sinais entre si.

Além de ser um equipamento de construção robusta, compacto 
e de fácil instalação, contribui para a redução de custo de ope-

ração, uma vez que evita a parada inesperada do 
transporte de matéria-prima, devido à super-

visão contínua da velocidade da correia. 
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Sistema AggMax 151 visa eliminar a contaminação 
de argila dentro do minério de ferro granulado
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Por fornecer um sinal de saída analógica constante referente à ve-
locidade da correia, o sistema de aquisição de dados não precisa 
ser sincronizado com os vários medidores instalados na linha, 
permitindo a utilização de um PLC ou um computador supervi-
sório simples e de baixa velocidade de varredura.

ArcelorMittal, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 
(CBMM), Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Companhia 
Siderúrgica de Tubarão (CST) e Vale são algumas das empresas 
que utilizam o medidor. 

Estabilização de Encostas

Sistema de proteção  
de encostas para minas

A Geobrugg forneceu os sistemas de proteção e estabilização de 
encostas para uma mineradora localizada na região Norte. Com os 
serviços contratados, a empresa aumentou a segurança de seus 
funcionários e também evitou danos à correia transportadora. 

Em cavas a céu aberto, os taludes resultantes do processo pos-
suem elevada altura em comparação a obras civis tradicionais. 
Ao término da lavra em determinada região, o talude remanes-
cente deve ser operacional, ou seja, com as condições de segu-
rança condizentes com a vida útil esperada. 

Os sistemas instalados consistiram em malhas de aço de alta 
resistência do tipo Spider e Tecco, associadas ao grampeamento 

do talude, além de uma barreira dinâmica contra queda de rochas 
com capacidade de retenção de energia de 2000kJ (RXI 200) e al-
tura de 4m. Os sistemas são feitos com malhas de fios de aço de 
alta resistência (fy=1770MPa) com diâmetros de 3mm e 3x4mm, 
respectivamente, o que confere resistências de 150kN/m para a 
Tecco G65 3mm e 220kN/m para a Spider S4-230. 

Estas malhas são alternativas a obras de concreto projetado, 
com as vantagens de facilidade e velocidade executiva, maior 
segurança por permitir lançar o faceamento antes da perfuração 
no talude, e de possibilitar a drenagem pela face do talude. A 
barreira contra queda de rochas consiste em um sistema para 
frear impactos destes eventos. 

A barreira instalada na mineradora resiste a impactos de até 
7,2 t a 90km/h, que resulta em 2000kJ. A empresa implementa 
barreiras de 100kJ até 8000kJ.  
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Elevação

JLG amplia linha  
de manipuladores 

telescópicos
A JLG Industries, uma empresa da Oshkosh Cor-

poration e fabricante de plataformas de trabalhos aéreos 
e manipuladores telescópicos de materiais, apresentou 
os manipuladores telescópicos 4017RS e 3614RS. 
Os equipamentos foram projetados especificamen-
te para os mercados de locação da Europa/África/
Oriente Médio e para os mercados da América Latina 
e Ásia.  

O 4017RS apresenta uma capacidade máxima de elevação de 
4.000 kg e 17,10 m de altura máxima de elevação.  O 3614RS 
da JLG apresenta uma capacidade máxima de elevação de 3.600 
kg e 14 m de altura máxima de elevação. Os equipamentos apre-
sentam necessidades simplificadas de serviço e manutenção, 
tornando-os uma adição atraente a qualquer frota de locação. A 
cabine do equipamento pode ser limpa com lavadora de pressão 
antes da máquina ser locada para outro cliente. 

A manutenção é simplificada pelo acesso ao cilindro telescópi-
co externo e componentes eletrônicos localizados externamente 
ao invés de estarem dentro da lança. Um cilindro único de com-
pensação de elevação requer menos manutenção e um menor 
números de pontos de vazamento. Os clientes irão se beneficiar 
do baixo custo de propriedade, maior conforto e facilidade de 
manutenção.

A lança tem a capacidade de receber um dos vários acessórios 
acopláveis como garfos para paletes, caçambas, extensões de 
lança, ganchos de elevação e plataformas de trabalho. O equipa-
mento é usado para mover produtos em áreas onde as cargas não 
podem ser movidas por uma empilhadeira tradicional. 

A manutenção dos novos manipuladores telescópicos para 
locação é simplificada pelo fácil acesso a todos os componen-
tes do motor. O comprovado trem de força dos manipuladores 
telescópicos, que apresenta eixos e transmissão Dana com um 
motor Deutz, e a tecnologia da lança, que utiliza o design formato 
caixa de quatro placas, também contribui para a confiabilidade 
da máquina. Estes benefícios de serviços contribuem para um 
menor custo de propriedade, juntamente com um baixo custo de 
aquisição e a capacidade de transportar duas máquinas em um 
caminhão.

Terceirização

Sobel TBG expande nos setores 
cimenteiro e fosfatados

O grupo Sobel TBG atua na execução de serviços de movimen-
tação interna em atividades de produção cimenteira e de fosfata-
dos, prestando serviços de desmonte, carregamento, transporte 
e empilhamento de insumos e matérias-primas, pesagem e des-
carga de material de processo, escavação, dragagem e drenagem 
de lagoa, manutenção e conservação de acessos internos; trans-
porte de rejeitos, retomada de material britado, entre outros.

Para a realização dessas atividades, a empresa, que tem maior 
participação no setor de fertilizantes, possui uma frota de cami-
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nhões e equipamentos totalizando 441 ativos, sendo 74% adqui-
ridos nos últimos quatro anos. A companhia mantém uma oficina 
na matriz em Belo Horizonte (MG), que além de dar a manutenção 
preventiva e corretiva nos equipamentos, prepara para a venda no 
mercado secundário (leilões e vendas avulsas). 

O grupo possui um quadro funcional composto de 912 colabo-
radores, divididos em dez filiais, com ampla cobertura geográfi-
ca. Os contratos são via de regra de longo prazo, em média de 
3 a 5 anos, com cláusulas de renovação por prazos superiores, 
negociadas caso a caso. Atualmente, a empresa possui contra-
tos com Vale Fertilizantes, Cimpor/InterCement (Grupo Camargo 
Corrêa), Ultrafértil (Grupo Vale), Galvani (Grupo Yara), Anglo 
American e Timac. 

Frota

Somatec aprimora  
sistema de abastecimento  

rápido de combustível
A Somatec do Brasil, que atua no fornecimento de peças para 

equipamentos industriais, fornece o receptor STW2AX. O equi-
pamento, fabricado em aço inox, foi desenvolvido para melhor 
o sistema de abastecimento rápido de combustível, em uma 
frota de caminhões fora de estrada, de uma mineradora em Mi-
nas Gerais. 

Segundo a empresa, o diferencial do produto em relação aos 
outros fabricados em alumínio, é que o minério de ferro não 
agrega no receptor, o qual permanece limpo, evitando a conta-
minação, quando dos abastecimentos além de ser comprovada-
mente muito mais durável, (em torno de dez vezes mais) por ser 
mais resistente a abrasão.

 O receptor tem capacidade para 200 GPM e trabalha com os 
bicos de abastecimento rápido de combustível de todas as mar-
cas. O equipamento está presente nas principais mineradoras de 
ferro, com mais de 200 unidades em funcionamento.

Engenharia Ambiental

Sistema consome pouca água  
para supressão de poeira

Com o objetivo de minimizar o uso de água nas atividades 
de da indústria, a Supress fornece equipamentos de supres-
são de poeira, fabricados com bombas de alta pressão e bi-
cos de pulverização. O sistema gera uma névoa fina de água 
que, pela sua característica física, ao ser lançada sobre o local 
onde a poeira se encontra, permite a sua captura de forma 
extremamente eficiente.

Importados da Suécia, os equipamentos possuem tecnologia 
avançada e sub-conjuntos de alta confiabilidade. Com diversos 
portes, atendem locais fechados, com consumo de 3 l de água 
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por hora, e também distâncias de 80 m, com consumo de ate 3 
mil l/h. Os equipamentos podem ficar em pontos fixos ou não, 
permitindo elevada flexibilidade no combate da poeira. 

Segundo levantamentos da empresa, o lançamento de água na 
sua forma natural é ineficaz no combate à poeira em suspensão. 
As gotas lançadas não são capazes de capturar a fina poeira em 
suspensão, pois o fluxo simplesmente a desloca e não se adere a 
ela. Além disto, o consumo de água é muito elevado, resultando 
em um processo ineficiente e oneroso.

Planta

A modularização na fabricação 
de equipamentos para manuseio 

de graneis sólidos
A marca Takraf, representante da divisão Mining no Grupo 

Tenova, com 290 anos de experiência na fabricação de equipa-
mentos para manuseio de graneis sólidos, com base na inovação 
tecnológica e segurança na execução e operacional, adota o con-
ceito de modularização em seus projetos.

Aplicando conceitos modernos e tecnologia de ponta, tanto na 
parte mecânica e elétrica, quanto na estrutural, com alto nível de 
modularização, a Takraf Brasil comprovou a eficácia deste con-
ceito em recente projeto para fornecimento de uma empilhadeira 
para operação no Norte do País.

Nesta metodologia as peças foram projetadas com o intuito de 
serem fabricadas e agrupadas em conjuntos mais elaborados, os 
quais permitiram que toda a montagem estrutural fosse realizada 
em tempo recorde de 2,5 meses. 

Todo o processo desde a fabricação e pré-montagem na China, 
bem como no transporte marítimo e interno no Brasil, realizado 
do porto até o site do cliente, foi planejado e desenvolvido consi-
derando as características e especificidades desta metodologia. É 
um diferencial de projeto para o cliente em termos otimização de 
tempo e montagem. A modularização tem a vantagem de reduzir a 
complexidade dos problemas que possam surgir no site durante 
a montagem, assim como minimizar a exposição de pessoal em 
atividades críticas, como o trabalho em altura e em espaço con-
finado, dentre outros.  

Para a Takraf, a possibilidade de utilização deste conceito mi-
nimiza a detecção de problemas, principalmente no período de 
pré-montagem na fabricação. Os módulos, apesar de dependen-
tes, são limitados a poucos conjuntos, o que permite um maior 
controle durante os trabalhos de instalação.
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Versão completa do PI System 
passou a coletar dados de todos os 
ativos e processos das unidades de 
cobre da Anglo American no ChileEm 2013, cinco operações de cobre 

da Anglo American no Chile foram 
responsáveis por 26% da receita 

da empresa. Para se diferenciar de seus 
concorrentes (e aumentar a rentabilidade 
total), a unidade de negócios de cobre da 
Anglo American se concentrou no forneci-
mento de cobre de forma mais eficiente e 
com um menor impacto ambiental. “A úni-
ca coisa que podemos controlar é a pro-
dução e a qualidade. Precisamos ter uma 
maneira melhor de produzir cobre do que 
as outras empresas”, destacou Fernando 
Romero, gerente de Controle de Processos 
da unidade de negócios de cobre da Anglo 
American. “Nós treinávamos os nossos 
operadores para se concentrar no rendi-
mento e na qualidade, mas agora temos 
que mostrar, também, que somos respon-
sáveis no uso de água e energia.”

Para alcançar esses objetivos, a empresa 
investiu em ferramentas e processos desti-
nados a impulsionar melhorias no controle 
de processos. Os sensores e instrumentos 
no interior das operações alimentavam 
dados em uma ampla gama de sistemas, 
incluindo: controle de processos, monito-
ramento ambiental, monitoramento e aná-
lise de integridade de ativos, Distributed 

Acesso ampliado a dados traz 
melhor desempenho

Anglo American implantou o PI System, da OSIsoft, em cinco operações de cobre no Chile

Control Systems (DCS), PLC e SCADA. 
No entanto, os dados estavam espalhados 

em diferentes ferramentas de software e as 
informações, muitas vezes, estavam dis-
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poníveis apenas para alguns funcionários 
selecionados.

A fim de usar os dados para melhorar as 
operações, os gestores tinham que solicitar 
os dados arquivados de vários sistemas de 
TI, em vários departamentos e analisá-los 
após o acontecimento. Isso foi trabalhoso 
e lento. Os operadores, com conhecimento 
prático, não podiam responder aos dados 
de forma dinâmica e as poucas pessoas 
que eram responsáveis pela identificação 
de possíveis melhorias tinham uma visão 
limitada das operações.

Isso tornava difícil identificar oportuni-
dades para melhorar o desempenho em 
toda a empresa, o que significava que os 
padrões estavam sendo definidos sem o 
real conhecimento de quais eram as me-
lhores práticas no campo. A Anglo Ame-
rican queria padronizar as melhores prá-
ticas em toda a unidade de negócios de 
cobre e capacitar todos os funcionários 
para contribuírem com a otimização das 
operações. “Para chegar a esse ponto, 
necessitávamos colocar as informações 
que estavam em nossos diversos siste-
mas na mente de nossos operadores e 
gestores”, explicou Romero. Com uma 
meta inicial do projeto de redução de cus-
tos de manutenção em 1%, melhorando 
a eficiência energética em 1% e aumen-
tando a disponibilidade de equipamentos 
e processo em 0,2%, a Anglo American, 
em dezembro de 2010, assinou um En-
terprise Agreement com a OSIsoft e, em 
2011, começou a implantar o PI System 
em todas as operações no Chile.

 
Solução

Anteriormente, o PI System havia sido 
instalado em algumas das operações de 
mineração da Anglo American no Chile, 
mas apenas um número limitado de usu-
ários tinha acesso a esses dados. 

O PI System expandido coleta dados 
de todos os ativos e processos de cada 
instalação. Com o apoio do Centro de 
Excelência da OSIsoft, a Anglo American 
está desenvolvendo uma forma padrão de 
organização de seus dados corporativos 
usando o PI Asset Framework™ (PI AF), 
o que proporciona aos usuários uma es-
trutura de dados consistente. Isso facilita 
a localização de informações e permite que 
operações executem modelos sobre os ati-
vos em tempo real.

Os dados do PI System já estão dispo-
níveis para todos os funcionários através 
dos PI ProcessBook™ e PI DataLink™. Os 

usuários podem acessar esses dados para 
análise, visualização e apresentação de re-
latórios personalizadas, com base em suas 
próprias funções e responsabilidades. 
Além disso, todos têm a visibilidade em 
tempo real das operações da fábrica.

“Os operadores agora podem analisar 
os indicadores da fábrica, em tempo real, 
e diagnosticar o seu desempenho”, ob-
servou Romero. “Estamos treinando os 
operadores para serem mais ágeis – mais 
conscientes do impacto que suas decisões 
têm sobre o processo e o meio ambiente. 
Isso significa ter uma visão mais ampla de 
toda a operação”, diz Romero.

Por exemplo, os operadores de fundição 
estão usando ferramentas do PI System 
para criar exibições personalizadas do 
processo, que comparam o desempenho 
atual com as principais métricas opera-
cionais. Os operadores podem validar o 
seu desempenho, não apenas em termos 
de produção de fundição, mas em termos 
de energia e água necessárias para atingir 
essa produção, a qualidade da produção 
e as emissões associadas. Isso permite 
que os operadores adaptem seus esforços 
(com base em todas as informações) para 
otimizar os processos de forma dinâmica, 
ao mesmo tempo considerando restrições 
como as de emissões de SO2.

“A maneira como as pessoas usam a tec-
nologia não é previsível”, ressalta Romero. 
“Mais cedo ou mais tarde, elas começam 
a usá-la de maneiras novas e diferentes, 
combinando diversos dados. Elas come-
çam a se sentir no controle do processo.”

Com acesso às informações, a unidade 
de negócios de cobre da Anglo American 
agora pode aprimorar sistemas impor-
tantes de gestão e tomada de decisão em 
toda a empresa, impulsionando avanços 
em longo prazo no planejamento e nos 
processos. O EA é uma peça fundamental 
para ajudar a Anglo American a implantar 
a tecnologia de uma forma que permita a 
visão de uma abordagem mais dinâmica e 
democrática para a melhoria do controle de 
processos. “Você precisa de um parceiro 
que entenda suas necessidades e fale a sua 
língua para ajudá-lo a impulsionar a imple-
mentação”, destaca Romero. “Com o EA, a 
OSIsoft tem sido um parceiro estratégico, 
ajudando-nos a manter o ritmo e planejar 
com antecedência como essa tecnologia 
pode ser usada. Esse não é um projeto em 
curto prazo, e a tecnologia não é o nosso 
negócio. Precisamos de uma parceria nes-
sa jornada”.
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