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EDITORIAL

Embora os preços tenham dado sinais de ligeira recupe-
ração a partir de níveis vistos como críticos, os prognósticos 
continuam controversos sobre as perspectivas da economia 
da China, e diante da possível retomada econômica do País 
no início de um novo ciclo—o cenário vivido pela indústria 
de mineração continua complexo.

As grandes mineradoras parecem seguir uma estratégia 
de manter seus níveis de produção, a despeito dos preços 
baixos, para desalojar seus concorrentes menores cujos cus-
tos perderam competitividade.  Mas as ações listadas em 
bolsa dessas empresas globais tiveram perdas substanciais e 
os analistas começam a questionar como elas vão continuar 
a manter o serviço das suas dívidas nada modestas, contra-
ídas no ciclo anterior de supervalorização das commodities.

O caso do cobre é um exemplo.  As exportações do metal 
para China no 1º semestre de 2015 equivaliam à metade do 
volume comercializado em 2012—o pico da demanda.  O 
gigante asiático consome 45% da produção mundial.  A que-
da nos investimentos em infraestrutura nesse país afetou a 
demanda pelo cobre, que se agravou com o uso de cabos de 
alumínio nas redes de distribuição de energia, que é mais 
barato embora menos eficiente como condutor elétrico.  A 
construção habitacional, outra consumidora de cobre, tam-
bém caiu 15% em 2015.

Entretanto, no longo prazo, as perspectivas permanecem 
positivas.  Na medida que a renda média da população se 
eleva, intensifica-se o consumo de cobre. China ainda demo-
ra para alcançar a renda média do Japão. As indústrias emer-

As mineradoras se equilibram no fio da navalha
gentes de energia eólica, solar e carros elétricos na China, 
intensivas em cobre, também vão ajudar ao longo da déca-
da. Ademais, outros mercados emergentes estão crescendo, 
como a Índia, que consome por ora apenas 2% da produção 
mundial de cobre.

Há estimativas de que 500 mil t de cobre em excesso 
chegaram ao mercado em 2015, repetindo o fenômeno de 
2014, produzidas por minas novas ou em expansão iniciadas 
anos atrás. Países que tiveram moedas depreciadas, como 
Chile e Peru, têm estímulo adicional para manter suas pro-
duções de cobre.

Este fenômeno se repete no mercado de minério de ferro, 
onde quatro grandes produtores controlam 65% da oferta 
e continuam a expandir suas capacidades. Ao que parece, 
a indústria prefere manter as minas operando a longo pra-
zo, mesmo deficitárias por algum tempo, do que reduzir a 
produção e perder mercado, além de manter seus quadros 
técnicos.

Esta estratégia empresarial cria enorme pressão sobre 
as equipes operacionais das minas e plantas, na busca de 
maior eficiência e custo decrescente.  O 18º Prêmio de Exce-
lência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista 
Minérios & Minerales, cujos trabalhos eleitos estão publi-
cados nesta edição, mostra que os profissionais de minera-
ção no País estão respondendo à altura desse desafio –  que 
chegou como um terremoto na crise de 2008 e se tornou 
permanente.

Minérios de ferro e cobre sofrem dupla pressão: oferta em excesso e preço deprimido
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Operação na mineradora de ferro peruana Shougang Hierro
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 X Filtragem é a forma de eliminar o uso de 
barragens e melhorar a segurança nas 
minerações.

 X Os filtros fornecem maior aproveitamen-
to de água totalmente limpa para a  
reutilização no processo.

 X O consumo de eletricidade é muito baixo 
para um elevado volume de produção, 
reduzindo o custo operacional.

Excelência em Mineração

Minexcell
Endereço:  Avenida Luiz Paulo Franco, 500,  
  sala 1301, Belvedere - 
  Belo Horizonte/MG, 30.320-570.
Telefone:  (31) 3267-0037 
E-mail:		 info@minexcell.fi
Website:	 www.minexcell.fi

© 2016 Minexcell

Sistema KS 
é a solução para os 

seus rejeitos!
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COLUNA DO MENDO

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

Como bem sabemos, é da essên-
cia da Mineração vislumbrar seu 
negócio a médio e a longo prazos. 
E, também, ter sempre presente 
que momentos de crise, como o 
que estamos vivendo, com maior 
ou menor intensidade, nacional 
e internacionalmente, são, tam-
bém, aqueles nos quais devemos 
estar bastante atentos, para iden-
tificar negócios com excelente 
potencial, para imediata produ-
ção e/ou possibilidades de me-
lhoria, entre outras.
Um excelente exemplo da aplica-
ção de tais conceitos está refleti-
do em matéria do The Wall Street 
Journal Americas, publicada no 
Jornal Valor, intitulada “Com co-
fre reforçado por cortes de cus-
tos, BHP pode voltar às compras”.
Nela, o diretor-presidente da BHP 
Billiton Ltd., Andrew Mackenzie, 
diz que “a maior mineradora do 
mundo por valor de mercado 
está de volta às compras”: “Esta-
mos procurando muito em áreas 
onde podemos adquirir ativos 
que se enquadrem bem dentro do 
nosso portfólio e que aumentem 
a escala da empresa sem ampliar 
sua complexidade”.
Mesmo com esta sua visão, a BHP, 
segundo seu diretor presidente, 
enfatiza que “o plano A para a 

Está na hora da Mineração voltar às compras?

*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 Mi-
nas 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.

BHP continua sendo reduzir cus-
tos e elevar a produtividade, em 
parte cortando um número ainda 
não definido de empregos, es-
pecialmente em posições admi-
nistrativas”. E completa: “Nesse 
ponto do ciclo [das commodities], 
uma empresa como a nossa - que 
está fazendo um bom trabalho em 
relação à produtividade, que tem 

uma política de dividendos muito 
adequada e a flexibilidade finan-
ceira que a acompanha - pode 
muito bem se beneficiar de ou-
tras empresas que não estão tão 
bem posicionadas como a nossa. 
E certamente não vamos querer 
perder esses benefícios”.
“Nós vislumbramos uma empresa 
composta de um pequeno núme-

ro - certamente menos de dez - 
grandes ativos concentrados em 
cobre, petróleo, minério de fer-
ro e carvão”, disse. E “demons-
trou estar confiante de que sua 
estratégia pode ajudar a BHP a 
crescer, mesmo se a crise no se-
tor de commodities durar mais 
do que o previsto. ‘Sinto que 
tenho o total apoio do conselho 
sobre a forma como estamos 
vendo a empresa hoje’, disse. 
‘Nossa estratégia é elaborada 
para ser bem-sucedida mesmo 
se os preços da commodities 
não melhorarem”.
Assim como a BHP, todos os 
grandes players têm revisto, 
permanentemente, suas estra-
tégias e táticas e “criado muscu-
latura” para crescer mais no fu-
turo. Nossa líder, a Vale, tem se 
empenhado, diuturnamente, na 
melhoria contínua de sua pro-
dutividade, permitindo-nos 
antever, para a mesma, novos 
sucessos em futuro próximo, 
especialmente com a entrada 
em operação do S11D. Em que 
pesem todas as dificuldades 
por nós hoje vivenciadas, pa-
rafraseando Leo Valiani,  onde 
há l iberdade, há esperança. E 
eu acrescento: vamos concre-
tizá-la!!
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CORREIAS TRANSpORTADORAS 

LafargeHolcim planeja start-up de correia aérea
Equipamento instalado no ano passado, confor-
me noticiado por Minérios & Minerales, possui 

7,2 km de extensão e reduz drasticamente o 
impacto ambiental para transporte de calcário

Guilherme Arruda
A LafargeHolcim deve iniciar em maio o funcionamento da 

Flyingbelt, sistema de correia transportadora aérea. O equipa-
mento, com extensão de 7,2 km, faz parte do projeto de ex-
pansão da unidade de Barroso, em Minas Gerais, que elevará 
a produção anual de cimento de 1,3 milhão t para 3,6 milhões 
t. No total, a companhia está investindo cerca de R$ 1,7 bilhão 
na construção de nova fábrica, que engloba também a abertura 
de uma nova mina de calcário, a instalação de um amplo con-
junto de moinhos, alto-fornos, britadores, filtros, entre outros 
equipamentos.

Com a “correia voadora”, fornecida e instalada pela italiana 
Agudio, a empresa fará o transporte de calcário extraído na 
Mina de Mata do Ribeirão, localizada no município de Prados 
(MG), até a unidade de britagem secundária, inserida no perí-
metro da antiga mina Capoeira Grande, localizada ao lado da 
planta em Barroso. 

De acordo com informações da empresa, por ser uma cor-
reia aérea, a estrutura de sustentação é drasticamente menor, 
o que reduz o impacto ambiental ao longo de sua extensão. 
Além disso, a empresa considera que o sistema oferece um 
transporte limpo e seguro, visto que o material só tem contato 
com uma das superfícies da correia. Em correias tradicionais, 
ele tem contato com as duas superfícies e há risco de queda de 

material fino quando a correia retorna. 
A taxa de enchimento da correia será em torno de 40% com 

minério de granulometria até 250 mm. Serão transportadas 
cerca de 1.500 t/h, a uma velocidade de 4,1 m/s, para abas-
tecer a produção ampliada da unidade de Barroso. O sistema, 
que pode seguir curvas quando instalado sobre o solo, apre-
senta consumo nominal de 1890 KW. A estrutura é composta 
por quatro cabos de sustentação, separados a intervalos de 1,5 
m de altura x 2,0 m de largura. 

A correia é posicionada sobre seis roletes no percurso de ida 
à planta e sobre dois roletes na volta à mina, sendo coberta 
para proteger o material transportado de chuvas e fatores ex-
ternos. Na chegada do calcário à estação de carregamento, a 
correia é virada em 180° para despejar o material em sua to-
talidade e promover um desgaste igual de ambas as faces. A 
própria equipe de fábrica fará a manutenção da correia. Ape-
nas em grandes paradas da planta haverá suporte de empresa 
terceirizada.

Os principais itens a serem trocados a prazos regulares são 
roletes, lubrificantes e rolamentos. Com o tempo e dependen-
do do desgaste monitorado, será necessário realizar a troca de 
cabos de aço, a correia e eventualmente as estruturas metá-
licas. Para facilitar as atividades de reparo, os funcionários da 
cimenteira irão utilizar quatro carros especiais que se deslocam 
lateralmente pelo trajeto da correia, sendo tracionados por um 
anel de cabo independente.

No campo do monitoramento, os sistemas de controle ins-
talados são intertravados entre os equipamentos que fazem 
parte do sistema de transporte, sensores de desalinhamento e 
sensores de parada de emergência. Além disso, está prevista a 
instalação de câmeras ao longo da sua extensão.

As características da Flyingbelt a tornam uma opção melhor em relação ao impacto no meio ambiente local
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instalações de transporte em cabos desde 1861 www.agudio.com

TELEFÉRICOS & FLYINGBELT:

instalações com cabos para transporte 
de materiais a granel. Sistemas de 
transporte permanentes para situações 
morfológicas de terrenos difíceis, longas 
distâncias e elevadas necessidades de 
um alto  alcance. Custos mínimos de 
exercício e de manutenção.

Leitner S.p.A.   Leini Office   Via T. Agudio, 8   10040 Leini (Turin) ITALY   T. +39 011 9973355   info@agudio.com
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CORREIAS TRANSpORTADORAS 

A mais extensa correia suspensa do mundo

Para a expansão em Minas Gerais da fábrica de cimen-
to Barroso, da LafargeHolcim, foi necessário um projeto 
de correias transportadoras que correspondesse às exi-
gências desafiantes do mais extenso sistema transporta-
dor “suspenso” do mundo, o “Flyingbelt”. A LafargeHol-
cim Brasil e a Agudio (marca comercial da italiana Leitner 
S.p.A.) escolheram a Sempertrans como parceira para de-
senvolver uma correia transportadora para este projeto 
excepcional. 

Suspenso com cabos portadores através de 7,2 km e 18 
torres, este inovador sistema transportador conduz 1.500 
tph de calcário e argila desde a sede da fábrica de cimento 
da Lafarge Holcim, atravessando vales e várias áreas pro-
tegidas com vegetação densa sem nunca tocar o solo. 

De acordo com a Sempertrans, as correias suspensas 
oferecem muitas vantagens, já que são opções mais rentá-
veis, eficientes e ecológicas em comparação com correias 
convencionais e transporte por caminhão. Para elaborar a 
correia adequada, a equipe de engenharia de aplicações 
teve que lidar com muitos desafios. “Um deles foi o das 
curvas de raio muito pequeno nas torres. Nós encontra-
mos a solução perfeita na nossa correia Metaltrans, que 
apresenta uma exclusiva construção em carcaça de aço 
com um baixo módulo de elasticidade, de modo a alcan-
çar um alongamento ideal, disse Eric Virbel, engenheiro de 
Aplicações e Processos da Sempertrans.     

Ao todo, a Sempertrans forneceu 15.000 m desta correia 
transportadora especial, que foi posteriormente instalada 
por sua equipe técnica. Claude Crombez, diretor geral da 

SMFN, a empresa de serviços da Sempertrans sediada 
na França, disse: “A correia suspensa foi um dos projetos 
mais estimulantes nos meus 30 anos de experiência em 
emendas em comissionamentos de correias transporta-
doras. No entanto, desenvolver a tração, emenda e ins-
talação de uma correia que se encontra suspensa a 50 m 
acima do solo não foi fácil. Para realizar este trabalho, a 
Sempertrans enviou seis técnicos ao local, os quais realiza-
ram, junto com a equipe da Agudio, esta tarefa no tempo 
recorde de 75 dias, tendo executado 22 emendas.  

Vários projetos de referência na 
América do Sul

Na América do Sul, a Sempertrans já participou de pro-
jetos como o das extensas minas de cobre de Codelco e 
Los Pelambres, no Chile, ou o de Las Bambas, no Peru. A 
empresa tem mais de 50 anos de experiência e marcou 
presença em  complexas aplicações em setores de mine-
ração subterrâneos e terrestres, terminais de exportação, 
indústrias de cimento e aço, centrais nucleares, indústrias 
de transportes e de engenharia civil. 

Desde têxteis a cabos de aço de alta resistência de até 
3.200 mm de largura, seu portfólio inclui algumas constru-
ções exclusivas e inovadores graus de coberturas que ofe-
recem características antiabrasivas, resistentes ao fogo, 
resistentes ao óleo, com economia de energia e outras 
aplicações particulares. Possui instalações de produção 
estrategicamente localizadas na Polônia, França, China e 
Índia. 

A equipe de serviços da Sempertrans instalou a correia 
transportadora no tempo recorde de 75 dias.

Para lidar com as curvas de raio muito pequeno, foram utilizadas correias com 
carcaça de aço com baixo módulo de elasticidade, que permitiram o alongamen-
to necessário
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Sempertrans forneceu 15.000 m de correias, instaladas no tempo recorde 
de 75 dias



CORREIAS TRANSPORTADORAS 
DE ALTA QUALIDADE

PARA OS DESAFIOS MAIS EXIGENTES

A SEMPERTRANS
desenvolve, fabrica e instala correias transportadoras há 
mais de 50 anos, representando uma das empresas 
líderes mundiais na indústria de correias transportadoras.
Com o nosso conhecimento exclusivo, nós assumimos os 
desafios mais ambiciosos e ganhamos a confiança de 
muitos clientes exigentes ao redor do mundo.

Entre em contato conosco:

sempertrans@semperitgroup.com 
www.sempertrans.com
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CORREIAS TRANSpORTADORAS 

Porto de areia substitui sistema de correias transportadoras 
Após identificar o aumento das paradas para manuten-

ção do sistema de correias, a Associação dos Portos de 
Areia do Noroeste do Paraná (APA), localizada no distrito 
de Porto São José (PR), em conjunto com a Metso, de-
cidiram adotar a tecnologia de rolos termoplásticos. A 
fabricante realizou a troca dos 2 mil componentes que 
sustentam o sistema de correias transportadoras da mi-
neradora. 

De acordo com Vanderley Pasquali, gerente de Produ-
ção da Associação, os rolos utilizados pela APA estavam 
trazendo prejuízo à operação, apresentando vida útil mé-
dia de apenas 300 horas. O travamento frequente deles 
exigia que os técnicos percorressem os 500 m de correia 
nas diversas trocas diárias dessas peças. Outro gargalo, 
segundo Pasquali, eram as falhas causadas pela própria 
operação do porto de areia, que envolve muita água, po-
eira e materiais abrasivos. Ao entrar em contato com os 
rolos, os contaminantes desgastavam, travando as peças.

 “Com a mudança, conseguimos uma garantia de 8 mil 
horas de funcionamento, reduzindo a necessidade da tro-
ca constante e aumentando a produção”, detalha Pasqua-
li. Ele destaca que um dos fatores que contribuiu para se 
alcançar essa meta é o sistema de vedação especial dos 
rolos Metso, o qual garante a durabilidade mesmo em 
operações severas. Além da troca total dos componen-

tes, a APA mantém um estoque local com mil roletes para 
reposição imediata, reforçando a estratégia de manter as 
instalações totalmente operacionais.

A Associação dos Portos de Areia do Noroeste do Para-
ná é formada por nove empresas extratoras e possui uma 
produção total de 70 mil m³ de areia/mês. Já a Metso, é 
fornecedora de transportadores de correia de todos os 
comprimentos e larguras, além de alimentadores de cor-
reia e transportadores com alto grau de inclinação Flexo-
well e Cable Belt.

Sistemas agilizam o escoamento da 
produção e reduzem custos das operações

Com tecnologia relativamente conhecida, mas de alta 
relevância para a indústria de mineração, as correias trans-
portadoras diminuem os custos com frota móvel acionado 
a diesel, facilitam o escoamento da produção e otimizam as 
atividades da mina e da planta. No entanto, a parada desses 
equipamentos, por menor que seja, pode impactar direta-
mente no rendimento produtivo das operações.

Atualmente, os sistemas dispõem de sensores capazes 
de monitorar o desnivelamento da correia e roletes de sus-
tentação, com o objetivo de prevenir possíveis falhas mais 
graves. Para resistir aos rasgos, ocasionados por rochas pon-
tiagudas ou/e outros objetos, produtos de selagem de alta 
performance são amplamente encontrados no mercado, as-
sim como roletes e correias mais robustas e de maior dura-
bilidade, resistentes inclusive às intempéries. 

Para Carlos Ivan Équi, vice presidente de Vendas Mining 
da Metso, a falha ou operação deficiente de transportadores 
de correia tem sido motivo de paradas de plantas e perda de 
produção. “O dimensionamento preciso dos transportado-
res de correia é imprescindível. Esse dimensionamento leva 
em conta as características do material, tais como densida-
de, granulometria, umidade, entre outras”, afirma Équi.

Ele ressalta que os sistemas de transportadores de cor-
reia possuem a melhor relação custo benefício, compreen-
dendo componentes duráveis, menor consumo energético, 
não emissão de poluentes, facilidade na montagem e ope-
ração amigável. “Apesar de ter sido inventado há mais de 
100 anos, ainda é e será, por um longo tempo, o meio mais 
eficiente, versátil e mais barato de transporte de materiais. 
Eles se tornaram tão importantes porque permitem a inter-
conexão contínua entre mina – planta – porto”, comenta.
Tecnologia aproveita energia cinética

Recentemente, a Metso patenteou um sistema de roletes 
denominado ESI – Energy Saving Idler, que permite obter 
uma redução no consumo energético em até 30%, depen-
dendo das características do correia transportador. No caso 
de transportadores regenerativos, como descendentes que 
geram energia elétrica, esta potência regenerada pode ser 
coletada na rede elétrica e reaproveitada para consumo em 
outras partes da planta, alimentando (com energia elétrica) 
outros equipamentos que fazem parte da instalação.

Foram substituídos 2 mil componentes que sustentam o sistema de correias 
transportadoras
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Minerals
Av. José Benassi, 2151
Fazgran - Jundiaí - SP
F 11 2448 9200 
www.minerals.weir 

Eficiência  
na Moagem 
Os revestimentos para moinhos 
da Weir Minerals maximizam a 
produtividade e reduzem o custo 
operacional. São fabricados em 
borracha ou metal+borracha 
(Polygrid®) visando o melhor 
custo-benefício. 
O grande diferencial é o nosso 
serviço de pós-vendas. São 
profissionais capacitados, com 
décadas de experiência, que 
lideram todas as etapas do 
projeto à instalação. 
Atualmente, com o apoio  
da tecnologia de Método de 
Elementos Discretos (DEM-3D), 
são emitidos relatórios para 
monitoramento do desgaste. 
Assim desenvolvemos soluções 
individuais para resultados 
completos, como: aumento  
na capacidade de moagem,  
redução no tempo de parada  
de manutenção, eficiência 
energética, redução do peso 
bruto do equipamento, economia 
de insumos entre outros. 
Solicite uma visita e conheça 
também outras soluções. 

Exemplo de DEM-3D 
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CORREIAS TRANSpORTADORAS 

que as correntes e menor investimento, as correias per-
mitem maior capacidade de transporte e alcance a altu-
ras mais elevadas, assim como uma operação mais leve 
e silenciosa. A geometria da caçamba não deixa espaço 
entre correia e caçamba. 

Transportadores para armazéns, portos e terminais

Troca de acionamento aumenta a confiabilidade
Com o objetivo de aumentar a eficiência da sua unida-

de de Cajamar (SP), a Votorantim Cimentos (VC) realizou a 
substituição do acionamento das correias transportadoras, 
passando a utilizar o sistema de moto redutor com aciona-
mento direto, sem a utilização de correias em V. Com isso, a 
companhia obteve ganhos sensíveis em custo de manuten-
ção e redução de paradas para trocas de correias. 

Além disso, o trabalho identificou que a leitura dos regis-
tros de consumo de energia apresentava um consumo reati-
vo. A alternativa foi a instalação de um banco de capacitores 
automáticos, o que eliminou tal consumo atendendo a le-
gislação.  Os redutores convencionais (por acionamento por 
correia em V) deram lugar aos redutores. Também foram fei-
tas adequações nos bancos dos capacitores transformando-
os em automáticos. O investimento total foi de R$ 90.000, 
sendo que a SEW forneceu os moto redutores e a Siemens 
os equipamentos instalados no banco de capacitores.

“Implementamos sistemática de leitura dos dados de for-
necimento de energia elétrica, onde conseguimos identificar 
rapidamente algum desvio do sistema. Havendo desvio são 
realizadas manutenções corretivas, mitigando o consumo 
da energia reativa. Paralelo a isso, incorporamos rotinas de 
inspeção e manutenção preventiva em nosso planejamento 
de manutenção, onde são checados os capacitores e demais 
itens que compõe o sistema com periodicidade adequada”, 
afirma Adriano Rodrigues Pinheiro, coordenador da Voto-
rantim Cimentos unidade de Cajamar.

 No projeto, os profissionais realizaram também uma aná-

lise de criticidade dos equipamentos, classificando-os de 
acordo com o impacto da parada e sua extensão. “Um trans-
portador pode acarretar uma parada completa do sistema, 
impedindo assim a obtenção da meta de produção estabe-
lecida para o período. As alterações possibilitaram ganhar 
em eficiência do sistema ampliando a disponibilidade ele-
tromecânica. O principal fator foi o ganho de confiabilidade 
do sistema , atendendo ao plano de produção”, completa 
Pinheiro.

Presentes no negócio de materiais de construção (cimen-
to, concreto, agregados e argamassas) desde 1933, a Vo-
torantim Cimentos está entre as 10 maiores empresas do 
mundo neste setor, com capacidade produtiva de cimento 
de 54.5 milhões t por ano e receita de R$ 12.9 bilhões em 
2014. A companhia possui unidades estrategicamente lo-
calizadas próximas aos mercados consumidores em cresci-
mento e está presente em 13 países, além do Brasil: Argen-
tina, Bolívia, Canadá, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, 
Índia, Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e Uruguai.

Com mais de 16 mil funcionários, possui 34 fábricas de 
cimento, 22 moagens, 322 centrais de concreto, 86 instala-
ções de agregados e 9 unidades de argamassa. A VC foi uma 
das primeiras cimenteiras a utilizar o coprocessamento, tec-
nologia produtiva que elimina, de forma econômica, eficien-
te e ambientalmente correta, resíduos industriais nos fornos 
de cimento. Desde 2005, já coprocessa um volume superior 
a 3 milhões t de resíduos, especialmente pneus usados, sol-
ventes químicos, óleos e materiais inservíveis. 

Soluções da marca incluem transportador de correia côncava, tubular e curvilínea
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 A Beumer Latinoamericana Equipamentos apresen-
tou recentemente em um evento destinado a tecnolo-
gia e equipamentos para armazéns, portos e terminais, 
seus mais recentes avanços para sistemas de transpor-
te. Tanto o transportador de correia côncava, quanto 
o transportador de correia tubular, os transportadores 
com correia curvilínea para longas distâncias da marca 
possibilitam o transporte de todos os tipos de materiais, 
granulados ou em partículas, para terminais portuários, 
indústrias e fábricas de processamento de forma rápida, 
segura e econômica.

Com a utilização de transportadores de correia Beu-
mer, segundo o fabricante, é possível economizar tempo, 
energia e custos de mão de obra, além de proporcionar 
benefícios reais ao meio ambiente devido ao baixo nível 
de emissão de CO  e de ruídos, em comparação com o 
uso de caminhões ou trilhos. Desenvolvido para trans-
portar materiais mais grossos (de até 120 mm) e abrasi-
vos, o elevador de caçamba Heavy-Duty possui correias 
ao invés das tradicionais correntes. Com maior vida útil 

2
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Você tem uma variedade de tarefas para executar. Você precisa de equipamentos 
que sejam flexíveis. As plataformas de lança JLG® são a solução. Quer você esteja 
trabalhando em uma arquitetura complicada ou em espaços menores, em que o 
acesso é limitado, nossas máquinas o ajudam a alcançar mais longe e elevar objetos 
com facilidade. O resultado é um dia de trabalho mais produtivo.

Deixe-nos ajudá-lo. Acesse www.jlg.com/pt-br/1850SJ2

COMPLETE MAIS  
TAREFAS DIA APÓS DIA

DESEMPENHO 

VERSÁTIL

ALTA CAPACIDADE

 ALCANCE EXCEPCIONAL

VERSATILIDADE
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Controle de vazamento de material resulta em redução 
do custo operacional 

Sistema de vedação lateral Tega Spill-Ex reduziu o 
derramamento de material de transportador de 

correia em siderúrgica no Brasil

Atualmente, em função da conjuntura econômica do mer-
cado brasileiro, os setores de siderurgia e mineração enfren-
tam grandes desafios no que diz respeito a viabilidade de 
suas operações, frente à baixa dos preços internacionais das 
commodities. Para reduzir o impacto financeiro nos negócios, 
muitas empresas buscam a redução do custo operacional de 
suas instalações.

A forma amplamente utilizada para transporte de material 
a granel em plantas de beneficiamento de minérios e usinas 
siderúrgicas se dá por transportadores de correias, equipa-
mentos utilizados há décadas para tal fim. Pelo motivo da 
comum não complexidade técnica na operação e manuten-
ção destes equipamentos de transporte, muitos operadores 
negligenciam seus sistemas, gerando altos custos com peças 
sobressalentes, com limpeza e consumo de energia elétrica 
superior a uma condição normal, além da principal conse-
quência negativa: frequentes paradas não programadas do 
transportador, gerando perda de produção e consequente 
perda de dinheiro.

A Tega, empresa global que está no mercado há 40 anos, 
disponibiliza soluções de engenharia e peças de desgastes 
para os processos de transporte a granel, pontos de transfe-
rência de materiais, peneiramento e moagem. Como exemplo 
de uma solução aplicada, uma siderúrgica brasileira localizada 
no Estado de Minas Gerais despendia tempo e dinheiro para 

limpeza e manutenção de um importante transportador de 
correia de sua área de aciaria. Em função do alto valor do pro-
duto transportado, era necessário coletar e separar o material 
derramado pelas guias laterais para retorná-lo transportador. 
Isso sem falar do risco de acidentes pessoais que o material 
derramado nas escadas e passadiços promovia, além dos cus-
tos indiretos como desgaste prematuro da correia transpor-
tadora, dos roletes, tambores e estruturas do equipamento.

No início de abril, a Tega instalou seu patenteado sistema 
de vedação para guias laterais de transportadores de correia, 
chamado Spill-Ex, solução esta já aplicada há anos por outros 
clientes da empresa no mundo.

Segundo a Tega, os resultados foram imediatos, reduzindo 
drasticamente a quantidade de material derramado na região 
de carregamento do transportador. “O sistema Spill-Ex promo-
ve eficiência de vedação muito superior a sistemas similares 
encontrados no mercado. Utilizamos borrachas modulares de 
alta resistência à abrasão, que são ajustadas acompanhando 
a flexão natural de trabalho da correia, promovendo alta efici-
ência de vedação e longa vida útil das peças de desgaste”, co-
menta Raul Camargo, gerente de negócios da Tega no Brasil.

De acordo com Camargo, devido ao sucesso alcançado já 
na primeira aplicação nesta planta, o cliente busca padronizar 
toda sua operação com este sistema, e de forma exponencial 
reduzirá os custos diretos e indiretos de suas operações nos 
mais de 500 transportadores de correia existentes em suas 
plantas.

CORREIAS TRANSpORTADORAS 

Borrachas modulares de alta resistência à abrasão acompanham a flexão natural 
de trabalho da correia
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Sistema de vedação Spill-Ex já é utilizado em diversas empresas no mundo
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A CDE irá realizar um evento 
para a apresentação do seu 
portfolio de equipamentos, 
lançamento de produtos e 
cases de sucesso entre os 
dias 13 e 17 de Junho - 2016.

Participe desse evento!
Belo Horizonte, São Paulo e 
Rio de Janeiro

Para mais informações e 
sobre como participar, acesse: 
cdedobrasil.com/events

Escritório CDE do Brasil
Avenida do Contorno, Nº 6594 
Edifício Amadeus - 16º Andar/Sala: 28
Bairro Funcionários
Belo Horizonte - MG
30110-044
T: (31) 3555-3454

www.cdedobrasil.com

@cdeglobalCDE Global

13 - 17 

de Junho 
2016

Evento da 
CDE do Brasil

Líder mundial de 
equipamentos 
para lavagem, 
processamento 
e classificação 
de materiais.
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A revista Minérios & Minerales tem a honra de apresentar os pro-
jetos vencedores do 18º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira. Publicamos nessa edição matérias contendo 
um resumo do trabalho, por questões de espaço, mas o conteúdo 
completo de cada um poderá ser acessado no site da revista.

Esse ano foram inscritos mais de 90 projetos, de diferentes áreas 
técnicas e vindos de todas as regiões 
do País, mostrando que a busca pela 
excelência é uma prática consolidada 
no setor. A avaliação dos projetos foi re-
alizada por uma equipe composta por: 

Joseph Young, diretor Editorial das revistas Minérios & Minerales e O 
Empreiteiro; professor Arthur Chaves, pesquisador titular do Instituto 
de Tecnologia Vale (ITV) e professor aposentado da Escola Politécnica 
da USP; Rotenio Castelo Chaves Filho, diretor e fundador da RZ Ser-
viços e Consultoria; e José Medo Mizael de Souza, presidente da J. 
Mendo Consultoria. 

A Minérios & Minerales felicita os pre-
miados e agradece a todos que parti-
ciparam.
A listagem abaixo é por ordem alfabé-
tica do nome da empresa.

Conheça os vencedores do 18º Prêmio de Excelência da 
Indústria Minero-metalúrgica Brasileira 

Mineradora Projeto premiado Categoria
AngloGold Ashanti  Aumento de rendimento na abertura de slot raise na mina Córrego do Sítio I Lavra

Alcoa Dobrando a capacidade de produção com os mesmos equipamentos Processo

Anglo American 
Benefícios da aplicação da metodologia Lean Six Sigma para o aumento da produtivi-

dade mina-britagem
Gestão

ArcelorMittal Sistema de co-disposição dos rejeitos gerados na mina de Serra Azul Processo

Crusader do Brasil Programa de Investimento Social Relação com a Comunidade

CSN Evolução dos custos: mina Casa de Pedra Gestão

Gerdau Redução de porte com ganho de produtividade de equipamentos de mina Lavra

Gerdau
Aumento de recirculação de água na planta de beneficiamento de minérios da Gerdau 

através de melhorias de processo
Redução de Consumo de Água

Imerys Aproveitamento de água da chuva no processo Redução de Consumo de Água

Kinross Reprocessamento de rejeitos de lixiviação de ouro retirados de depósitos em Paracatu Processo

Marbrasa Projeto Ecobrita Meio Ambiente

Mineração Apoena 
Implantação de sistema de dragagem/ciclonagem gera redução de custos superior a 

R$ 3 milhões na mina São Francisco
Meio Ambiente

Mineração Jacobina Programa Jacobina Vale Ouro Recursos Humanos

Mineradora Royal Gipso Aplicação da terrace mining para otimização da lavra de gipsita na região do Araripe Lavra

MRN
Aplicação de ferramentas de gestão TLS para redução de custo e otimização de pro-

cesso
Gestão

Rio Deserto Caminhos & Escolhas Relação com a Comunidade

Vale
Estudo de performance e gestão no consumo de pneus fora de estrada na mina de 

Brucutu
Manutenção

Vale
Aplicação da metodologia de RCM para definição das estratégias de manutenção de 

ativos de beneficiamento de minério de ferro em uma planta em fase de ramp-up
Manutenção

Vale
Redução no tempo de vulcanização de uma emenda em correias transportadoras de 

cabos de aço
Manutenção

Vale 
Saúde de ativos e manutenção por condição na instrumentação de usinas de trata-

mento de minério de ferro
Gestão

Vale
Projeto de otimização da cadeia produtiva mina usina: melhorias na prática do des-

monte de rochas com aumento de produtividade
Lavra

Vale Análise operacional do teste de utilização do coque breeze Processo

Vale
Implantação do Centro de Capacitação do VPS na gerência de Operação de Mina de 

Fábrica Nova
Gestão

Votorantim Cimentos Gestão participativa de SST no Negócio Cal com ênfase nos trabalhos florestais Segurança
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Sistema de codisposição de rejeitos gera 
menor custo operacional  

Processo é uma alternativa aos métodos 
comuns de armazenamento de rejeitos, não 
necessita de novas áreas e utiliza estrutura 

com  menor risco geotécnico  

O trabalho “Sistema de codisposição dos rejeitos gerados na 
mina de Serra Azul”, implementado na unidade de Itatiaiuçu 
(MG) da ArcelorMittal, foi um dos vencedores do18°Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista 
Minérios & Minerales. O projeto, de autoria do geólogo Samir 
Mohallem, teve como objetivo avaliar as condições operacionais 
do atual sistema de disposição de rejeitos de minério de ferro ge-
rados no processo de beneficiamento da planta da ArcelorMittal 
Mineração Serra Azul (AMMSA), constituído pelo empilhamento 
drenado de rejeitos, com aproximadamente 2,1 Mm³ de capaci-
dade total de deposição.

No processo de beneficiamento do minério de ferro da mina 
são gerados três tipos de rejeitos: rejeito grosso, rejeito do jigue, 
e rejeito da flotação. Apesar do processo de concentração gerar 
os rejeitos distintos, o estudo abordou condições de rejeitos con-
jugados, analisando-se a hipótese de um sistema de disposição 
compreendendo misturas diversas dos três rejeitos, ou seja, dis-
posição da mistura ‘lama+flotação’ (ou L+F), disposição da mis-
tura ‘lama+flotação+magnetita’ (ou L+F+M) e disposição isolada 
dos rejeitos de magnetita (M), visando aferir a possibilidade de 
otimização da capacidade de armazenamento do sistema exis-
tente ou de suas potenciais readaptações futuras. 

Os estudos foram desenvolvidos por via experimental, por 
meio da simulação dos modelos de disposição dos rejeitos atra-
vés de baias experimentais, de modo a caracterizar a influência 
destes processos sob condições controladas. 

Aproximadamente um ano antes do término da barragem de 
rejeitos da mina, iniciou-se estudos por opção da empresa para a 
não utilização de estruturas que acondicionassem os rejeitos ge-
rados em forma de lama. A opção encontrada foi a de disposição 
pelo método chamado Empilhamento Drenado de Rejeito, que 
apresenta as seguintes vantagens:

• Possibilita a execução de estruturas para dispor rejeito 
em espaços de propriedade da ArcelorMittal, o que não ocorre 
com a opção de uma nova barragem;

• Permite a construção de uma pilha, estrutura com um 
menor risco geotécnico por não armazenar água se a disposição 
for bem controlada, quando comparada com os métodos de dis-
posição tradicionais;

• Este projeto ocupará porções lavradas de uma pilha de 
finos, ocupando dessa forma uma área já impactada;

• É uma alternativa de implantação em curto prazo, com 
prazo de licenciamento muito inferior à de uma barragem;

O Empilhamento Drenado (ED) de rejeitos mostrou ser um 
método de disposição que além de economicamente viável, é 
operacionalmente exequível para a escala de trabalhos propos-
ta. Durante o período chuvoso, houve uma dificuldade maior 
na secagem do overflow, mas sem efeitos graves na produção. 
Para a realização do projeto do ED, levantou-se diversos dados 
teóricos e técnicos durante o seu desenvolvimento, como en-
saios triaxiais e analises do rejeito, buscando os melhores parâ-
metros teóricos para uma melhor execução da estrutura. Como 
conclusão de toda a fase de pesquisa deste projeto, ao realizar 
investigações para avaliar o real fator de segurança da pilha (uti-
lizando investigações em campo) os valores se mostraram quase 
idênticos aos parâmetros utilizados anteriormente, mostrando a 
exatidão dos trabalhos iniciais.

O trabalho mostrou a viabilidade de desenvolver novos mé-
todos de disposição de rejeitos que se diferem dos tradicionais, 
unificando a experiência operacional juntamente com a teoria 
de sistemas de co-disposição. Estudando minuciosamente o pro-
cesso de beneficiamento e os materiais retirados da operação de 
mina, deve-se conseguir uma maior otimização dos resultados, 
proporcionando um menor custo operacional e a viabilidade 
econômica de sua operação.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Sistema de codisposição dos rejeitos 
gerados na mina de Serra Azul”

Conheça o autor do projeto

Samir Mohallem é formado em Geolo-
gia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais e está concluindo o seu mestrado 
em Geotecnia pela Universidade Federal 
de Ouro Preto. Trabalha como Analista 
Geotécnico na empresa ArcelorMIttal Mi-
neração, atuando nas minas de Serra Azul 

(Itatiaiuçu) e Andrade (João Monlevade) nas áreas de licenciamen-
to Ambiental, Geotecnia (operação e projetos), e Hidrogeologia.
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26 a 28 de setembro de 2016
Las Vegas, Nevada, EUA 
www.minexpo.com
PATROCINADO POR

EXPLORE
UM MUNDO DE

INOVAÇÃO
EM UM LUGAR

Obtenha tudo que precisa para satisfazer a demanda mundial de metais, minerais  
e energia. A MINExpo® 2016 oferece soluções — produtos e serviços de ponta, 
tecnologias inovadoras e sessões de formação levadas a cabo por especialistas.  
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Metodologia Lean Six Sigma aprimora 
operação de fosfatos  em Catalão

Aumento de taxa média de alimentação da 
planta, redução do consumo de energia e das 
paradas para manutenção corretiva foram al-
guns dos benefícios conquistados pela unidade  

O trabalho “Benefícios da aplicação da metodologia Lean Six Sigma 
para o aumento da produtividade mina-britagem”, de autoria de Paulo 
André Martins, Hugo Cliger, Vanessa Mendes, Edimar Teixeira, Danilo 
Fernandes e Aline Alvarenga, foi um dos agraciados pelo 18° Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Miné-
rios & Minerales. O projeto contempla a implantação da cultura Lean 
Six Sigma, iniciada no segundo semestre de 2014 na unidade de Negó-
cios de Fosfato da Anglo American, em Catalão (GO), e surgiu como im-
portante ferramenta para dar suporte aos desafios enfrentados pelas 
equipes de mina e usina. 

Para implantação do projeto, um time multidisciplinar foi escolhido 
para desenvolver o trabalho sob a liderança de um Green Belt e orien-
tados pela área de Business Improvement. Após a definição das princi-
pais variáveis a serem monitoradas por um plano de coleta de dados 
e aplicando-se análise estatística, algumas causas foram detalhadas e 
ações priorizadas. Todo o esforço girou em torno do aumento da taxa 
de alimentação da unidade de britagem, buscando a formação e ho-
mogeneização das pilhas de estocagem de forma que não apenas a 
formação de “encabeçamento” fosse evitada, mas como também que 
houvesse tempo suficiente para se realizar a manutenção preventiva 
semanal em toda a unidade de britagem.

A metodologia utilizada no trabalho seguiu o modelo padrão Lean Six 
Sigma estruturada dentro da sequência do DMAIC (Define, Measure, 
Analyse, Improve e Control).  

Com o crescente aumento na taxa de alimentação das usinas (6% 
entre 2014 e 2015), a estratégia de aumentar a taxa de alimentação da 
britagem tornou-se prioridade para as equipes de planejamento, ma-
nutenção e operação. Após análise,, a meta foi estabelecida: aumen-
tar em 10% a alimentação média da planta de britagem. Os impactos 
positivos resultantes foram definidos como: redução na quantidade de 
manutenção corretiva; redução no consumo de energia da unidade de 
britagem; redução ou eliminação das quedas na taxa de alimentação 
das usinas de beneficiamento por encabeçamento de pilha. 

Os indicadores do projeto foram definidos como: média horária de 
alimentação da britagem (t/h); frequência de manutenção corretiva 
(horas/dia), horas de estoque completo e consumo de energia (Kwh/t). 
Com a implementação das ações na etapa do IMPROVE, os primeiros 
resultados positivos surgiram rapidamente. A colaboração de todos 
com boas ideias e o engajamento das equipes trouxe confiança para 
a continuidade do trabalho. Alternativas simples deixaram de ser ale-
atoriamente exploradas e passaram a fazer parte de um padrão ope-
racional. 

A taxa média de alimentação passou, em menos de dois meses, de 
882 t/h para 1005 t/h, um aumento de 14,2 % e o desvio padrão re-
duziu em 13,14%. A perda de produtividade no horário de retorno do 
almoço foi de 36,58% para 9,69% e nos horários de troca de turno as 
reduções foram entre 3% e 8%.

Alguns recordes históricos de produção diária foram superados em 

sequência. Constatou-se que o tempo de formação das pilhas foi redu-
zido, gerando um intervalo semanal de estoque completo necessário 
para a realização da manutenção preventiva. Comparando com o mes-
mo período do ano de 2014, houve um aumento de 76% nas horas de 
estoque completo após a implementação das ações em 2015. Outro 
resultado obtido diretamente da disponibilidade da planta para realiza-
ção das manutenções semanais foi a redução na quantidade das manu-
tenções corretivas, onde constatou-se uma redução de 24%.

Devido ao maior aproveitamento da capacidade do britador (segun-
do a empresa, ainda existe margem para melhorias), o consumo de 
energia na britagem foi reduzido em 5%, demonstrando o aumento da 
eficiência do processo. A formação das cabeças de pilha foi reduzida 
em 36% no último semestre de 2015, impactando diretamente no au-
mento de produção das usinas, registrado no ano por meio das 80t/h 
em média que deixaram de ser reduzidas da alimentação quando se 
retomava as cabeças de pilha. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelência 

2016 a íntegra do trabalho “Benefícios da aplicação da metodologia 
Lean Six Sigma para o aumento da produtividade mina-britagem”.

Conheça os autores do projeto
Paulo André Andrade Martins, engenheiro de Minas de Fosfatos 

Ouvidor. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal 
de Pernambuco, com especialização em Beneficiamento Mineral pela 
Universidade Federal de Goiás. Em 2014 obteve a certificação Green 
Belt pelo Setec Consulting Group e em 2015 participou da turma de 
Green Belts da Anglo American NNP. 

Hugo Cliger Santos Nadler, gerente de Produção e Manutenção de 
Fosfatos Ouvidor. Graduado em Engenharia de Minas pela Universida-
de Federal de Campina Grande, com pós-graduação e Mestrado em 
Economia Mineral pela Universidad de Chile/Curtin University. Possui 
também MBA em Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Sua experi-
ência profissional inclui passagens pela Vale, nos negócios de Minério 
de Ferro e Manganês, e pela NRN Detonações e Terraplanagem. 

Vanessa Mendes da Silva, consultora nas áreas de Mina e Benefi-
ciamento. Graduada em Engenharia de Minas pela Universidade Fe-
deral de Goiás e cursando Especialização em Tratamento de Minério 
pela Universidade Federal de Goiás. Desde junho 2015 é prestadora de 
serviço em engenharia de minas ao Departamento de Produção de Mi-
nério, na Anglo American Fosfatos Brasil. 

Edimar Teixeira Vieira, engenheiro de Minas da área de Planejamen-
to de Mina. Graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais. 

Danilo Fernandes da Silva - Engenheiro de Minas Graduado pela 
Universidade Federal de Goiás. 

Aline de Souza Alvarenga - Engenheira de Minas Graduada pela Uni-
versidade Federal de Goiás.
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Ao eliminar  gargalos, Alcoa eleva produção 
anual de bauxita de 2,6 para 5,3 milhões t
Substituição de sistemas de correias, instalação 
de guias laterais e recuperação de equipamen-
tos foram algumas das medidas que reduziram 

perdas e melhoraram a eficiência produtiva 

De autoria de Affonso Bizon, Genesis Costa, Ever Junior Pinto Dias e 
Monica Paiva, esse trabalho foi contemplado com o 18º Prêmio de Ex-
celência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios 
& Minerales: “Dobrando a capacidade de produção com os mesmos 
equipamentos”. A Alcoa Juruti, localizada no oeste do Pará, conseguiu 
aumentar a produção anual de bauxita de 2,6 milhões t para 5,3 mi-
lhões t ,com consequente aumento da receita. 

Para implantar um ritmo de produção mais estável, aumentando a 
confiabilidade e eliminando possíveis desgastes houve a necessidade 
de implantação de controles de desempenho da planta mais eficazes, 
além de controles de performance dos times operacionais. Sendo as-
sim, era necessário otimizar o conhecimento técnico da mão de obra 
para operação da planta de beneficiamento e orientação para uso das 
ferramentas de ABS (Alcoa Business System) pelos times de operado-
res e técnicos de turno. Era preciso também adquirir conhecimentos 
das especificações de mercado relacionadas à qualidade do produto, 
sobretudo no que se refere à umidade. 

Uma das grandes barreiras na execução do projeto foi aumentar a 
produção da usina de lavagem e sanar as dificuldades operacionais uti-
lizando apenas a criatividade, sem aumentar custos. Outra dificuldade 
foi a alta cotação do dólar, que se tornou um empecilho para a aquisi-
ção de equipamentos.

Não foram efetuadas novas contratações de funcionários e colabora-
dores para a execução deste projeto. Sendo assim, foi necessário inves-
tir no desenvolvimento e aumento da produtividade com as equipes 
já existentes. De acordo com os profissionais envolvidos no trabalho, 
o sucesso desta iniciativa é marcado pelo engajamento das equipes de 
operação da planta de Lavagem, da Manutenção Mecânica e Elétrica, 
das equipes de Engenharia e Supervisão, que juntas planejaram com 
excelência este projeto.

Para execução do plano, primeiramente, foram relacionados os gar-
galos de produção da usina. Depois, as equipes de manutenção e ope-
ração elaboraram o projeto Creep e definiram a melhor estratégia para 
eliminar os gargalos. Foram substituídos transportadores de correia, 
instaladas guias laterais para redução de perda de material e balanças 
no circuito produtivo para controle de recuperação mássica, e realiza-
da recuperação de alguns equipamentos (como trommel e peneiras). 
Eliminaram-se vazamentos de material por meio da substituição das 
calhas de transferências de minérios e implantação de novas metodo-
logias de controle. 

A instalação de sistemas de engate rápido via Opex para substituição 
de sprays obstruídos do peneiramento foi outro fator importante, pois 
permitiu a melhoria nos sistemas de lavagem da bauxita. Foi desenvol-
vida também uma metodologia para inspeção e troca de apexes da ci-
clonagem, componente fundamental do hidrociclone para a classifica-
ção do minério. Tais mudanças melhoraram o desempenho da planta e 
a qualidade do produto, fazendo com que a utilização da usina saltasse 
de 75,8% para 91,34%. A eficiência de separação gerou um aumento de 
6,3% na recuperação mássica e diminuiu em 10% a umidade do produ-

to, em valores relativos. 
Além de produzir resultados operacionais, o trabalho em equipe 

refletiu em melhoria no clima organizacional e auxiliou na integração 
entre áreas. Só na usina de lavagem, o engajamento dos funcionários 
atingiu 95%, segundo levantamento do Global Voices realizado em 
2015, ferramenta que anualmente mede o engajamento das equipes 
e a eficácia dos líderes.

O trabalho em equipe proporcionou ganhos de produtividade; tal 
ganho foi possível aumento de 7,3% na taxa de utilização dos equipa-
mentos, evidenciando a maturidade das equipes operacionais. A recu-
peração mássica da Planta de Lavagem cresceu durante todo o ano de 
2015, em consequência, entre outros fatores, da redução em 97,71% 
nos transbordos de tanques do circuito de finos, obtida através de me-
lhorias do controle de processo que estavam sendo implantadas desde 
dezembro de 2014.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelência 

2016 a íntegra do trabalho “Dobrando a capacidade de produção com 
os mesmos equipamentos”.

Conheça os autores do projeto
Affonso Bizon, diretor de Juruti. Trabalha na Alcoa há 19 anos. Come-

çou sua carreira na Fábrica de Cabos como Engenheiro de Qualidade. 
Na fábrica de Poços de Caldas, atuou nas áreas de Lingotamento, Ma-
nutenção e Sala de Cubas. Foi consultor de ABS – Alcoa Business System 
– em Massena, no Estado de Nova York, e em Baie Comeau, no Ca-
nadá. Desde 2011 ocupava o cargo de gerente da Redução da Alumar. 
É graduado em Engenharia Elétrica e pós-graduado em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal de Itajubá. Possui MBAs nas áreas 
de Gestão Empresarial e Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria 
pela Fundação Getulio Vargas.

Antônio Maria Coutinho, gerente de produção. Atua na área de mi-
neração há 25 anos, tendo trabalhado em minas dos estados de SC, 
MG, SE e PA. Tem experiência em operação e manutenção de ativida-
des de mina a céu aberto, mina subterrânea, britagem e beneficiamen-
to. É graduado em Engenharia de Minas e Engenharia de Segurança 
pela Universidade federal de Ouro Preto e possui MBA em Mineração 
pela USP. 

Genesis Costa, Gerente de Engenharia & Manutenção. É formado 
em Engenharia Civil pela PUC de Minas Gerais, com pós-graduação 
em Saneamento Ambiental. Fez outras pós-graduações em Gerencia-
mento de Projetos e Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Está 
cursando MBA pela Universidade de Ohio. Trabalha na Alcoa há 8 anos, 
onde atuou como gerente de manutenção.

Ever Junior Pinto Dias, supervisor. Trabalha na Alcoa há 5 anos. Ini-
ciou a carreira na Alcoa Juruti como estagiário da área de controle de 
qualidade e processos em 2011. É graduado em Engenharia de Minas 
e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e técnico 
em Edificações pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará 
(Cefet-PA). 

Mônica Paiva, engenharia de Processos. Mônica é graduada em En-
genharia Química pela Universidade Federal de Campina Grande, Para-
íba. Cursa MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getulio 
Vargas. 
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TEGA

Melhora a abertura de chaminés no subsolo
Com a padronização do processo de perfura-

ção e a utilização de equipamentos específicos, 
AngloGold atingiu um rendimento médio de 

98% na abertura de slots
Elaborado por André Luiz de Almeida, supervisor da AngloGold Ashan-

ti, com a colaboração de Carine Vaz Braga, Victor Morais e Fernando 
Martinez, todos da Orica Mining Services, o trabalho “Aumento do Ren-
dimento na Abertura de Slot Raise na mina Córrego do Sítio I” foi um dos 
laureados pelo 180 Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgi-
ca Brasileira da revista Minérios & Minerales. 

O projeto contempla um estudo para o aumento do rendimento na 
abertura de slot raises ou chaminés na mina Córrego do Sítio I, localizada 
em Santa Bárbara (MG), que estava em torno de 64%. O depósito aurí-
fero em questão é formado por três sistemas de corpos principais deno-
minados Cachorro Bravo, Laranjeiras e Carvoaria. O método de lavra é o 
Sublevel Stoping em veios estreitos, que consiste na abertura de slot rai-
ses, seguida das operações de carregamento dos explosivos, detonação 
e limpeza. Com o aprimoramento dos parâmetros de perfuração e des-
monte, uso de perfilagem nos furos para posterior definição da sequên-
cia de desmonte, além de estudos de sismografia e avaliação geotécnica 
da rocha, foi possível obter rendimentos com média de 98%.

De acordo com os autores do projeto, em operações de perfuração 

e desmonte de rochas em mina subterrânea, seja no desenvolvimento 
de galerias ou produção, a geração da face livre inicial é um ponto crítico 
para se determinar o sucesso da escavação em si ou não. 

A abertura bem sucedida de slot raises para a criação de face-livre é 
fundamental para a redução do custo da mina. Fatores como precisão 
de perfuração, sequência de iniciação e carga de explosivo devem ser 
cuidadosamente projetados para não resultar em falha parcial ou total 
da detonação, conhecida como “congelamento”, como ocorriam em al-
gumas situações da mina em estudo, principalmente nas aberturas de 
“slots cegos”. 

Mensalmente, são abertos em torno de 10 slots, distribuídos de acordo 
com o planejamento de lavra e todos os planos de perfuração utilizados 
possuíam as mesmas configurações, independente do tipo de maciço.

Além dos planos de perfuração em função da qualidade do maciço, foi 
adotado um novo procedimento para a implementação de slots. Dentre 
os procedimentos adotados, destacam-se: padronização do processo de 
perfuração de slot, seguindo as seguintes etapas de aprovação, uso do 
Reflex para perfilagem dos furos para todos os fogos, garantindo a análise 
adequada do desvio dos furos para definição assertiva da sequência de 
detonação; uso de espoleta eletrônica i-konTM II, com maior tempo de 
retardo (até 30.000ms); uso de Booster PentexTM de 225g; dois pontos 
de iniciação, sendo um no fundo do furo e o segundo no meio, aumen-
tando assim a chance de detonação de toda coluna em caso de desloca-
mento do maciço ou presença de falhas.

www.tegaindustries.com.br (31) 3267-8676vendas.brasil@tegaindustries.com
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A utilização das espoletas eletrônicas ikonTM II proporcionou, 
além da grande precisão nos disparos, a aplicação de tempos de 
retardo entre furos que não são possíveis de se atingir com a utili-
zação de retardos pirotécnicos, e nem mesmo com a maioria dos 
produtos similares disponíveis no mercado. Com o sistema de ini-
ciação eletrônica é possível programar os detonadores com incre-
mentos de 1 em 1 mili-segundos, de 0 a 30.000 ms. 

Isso tornou essa ferramenta uma peça importante para o su-
cesso deste projeto, principalmente nos slots mais profundos, já 
que se definiu que os primeiros quatro furos tivessem tempos de 
retardo equivalentes a 100 ms/m, por se tratar de uma rocha mais 
plástica e permitir um tempo maior para a limpeza dos mesmos. 
Os demais furos deveriam ter tempos menores (de 50 a 75 ms/m) 
para evitar a iniciação por simpatia. Em alguns casos, o tempo to-
tal de detonação do slot poderia superar facilmente os 15.000 ms, 
sendo este o valor limite para a maioria dos detonadores eletrô-
nicos.

A mudança do Booster de 150g para o de 250g permitiu gerar 
maior pressão de detonação no fundo do furo. Salienta-se que o 
posicionamento das escorvas deve ser diferente nos furos adja-
centes, para se evitar o fenômeno de pressão dinâmica. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Exce-

lência 2016 a íntegra do trabalho “Aumento do Rendimento na 
Abertura de Slot Raise na mina Córrego do Sítio I”.

Conheça os autores do projeto
André Luiz de Almeida – supervisor de 

subsolo na Anglo Gold Ashanti. Profissional 
com 13 anos de experiência em supervisão 
de operações subsolo, tais como: infraes-
trutura, perfuração e desmonte, desenvol-
vimento e lavra, em sub-level stoping e câ-

meras e pilares. Atualmente desenvolvendo projetos de melhorias 
operacionais e redução de custo, utilizando ferramentas de me-

lhoria continua.
Carine Vaz Braga - engenheira de Serviços 

Técnicos na Orica Mining Services. Graduada 
em Engenharia de Minas pela Universidade Fe-
deral de Ouro Preto em 2008, pós-graduada em 
Engenharia Geotécnica pelo INBEC em 2015. 
Atua há sete anos na Orica no desenvolvimento 

de soluções técnicas de perfuração e desmonte em minas a céu 
aberto e subterrânea, em clientes no Brasil, Argentina, Chile e 

Austrália.
Victor Saldanha de Morais – engenheiro de 

Serviços Técnicos Sênior na Orica Mining Servi-
ces. Mestrando em Geotecnia pela Universida-
de Federal de Ouro Preto (UFOP), Graduado em 
engenharia de minas pela Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG). Com nove anos de ex-

periência, atuando principalmente nas áreas de operação de mina 
e perfuração e desmonte de rochas, em mineradoras no Brasil e 

Austrália. Responsável em dar suporte ao 
desenvolvimento de soluções técnicas aos 
clientes Orica Brasil, com foco em segurança 
e aplicação de novas tecnologias.  

Fernando Cruz Martinez – engenheiro 
de Serviços Técnicos Sênior na Orica Mining 
Services. Graduado em Engenharia de Minas 
pela Universidade Federal da Bahia em 1985. 

Professor substituto na UFBA em 1989. Pós-graduado em Especia-
lização em Túneis pela UFBA em 2007. Com 30 anos de experiência 
na área de desmonte de rocha em minerações a céu aberto, sub-
terrâneas, em área urbana, desmonte subaquático, em hidrelétri-
cas, atuando como consultor, assistente técnico e executor.

Menor tempo de vulcanização nas 
emendas de correia de longa distância

Com melhorias aplicadas nas atividades de 
vulcanização, mineradora reduziu em 33% o 

tempo de manutenção, aumentando a disponi-
bilidade do equipamento

Dentro da estratégia de redução de custos e aumento da produtivi-
dade, o trabalho “Redução no tempo de vulcanização de uma emenda 
em correias transportadoras de cabos de aço” da Vale foi um dos laurea-
dos pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Bra-
sileira da revista Minérios & Minerales. Elaborado por Ericson Carneiro 
Braga, Jardel Evangelista de Oliveira e Ronaldo Vilela Ribeiro, o projeto, 
aplicado na mina de Fábrica Nova, em Mariana (MG), objetivou reduzir 
o tempo de vulcanização de uma emenda em correias transportadoras 
de cabo de aço, aplicadas em um transportador de correia de longa dis-
tância por meio de alterações na distribuição de mão de obra, logística 
e alterações de ferramentas de execução.

A elaboração de um estudo de caso no transportador de longa dis-

tância da usina foi realizado observando as perdas operacionais na 
execução da vulcanização da emenda. O resultado foi validado compa-
rando o valor da disponibilidade física antes da implementação da re-
dução e após a implementação, esperando-se um aumento da mesma 
de 80% ,em média, para 85% e um ganho de produção de 500.000 t 
de material transportado ou uma redução de R$ 9 milhões em perdas.

No transporte de minério de ferro entre a mina e a usina de Benefi-
ciamento de Timbopeba, é utilizado um transportador de longa distân-
cia com um comprimento de 12 km, sendo aplicado correias transpor-
tadoras com cabos de aço, pois este tipo de correia possui maior tensão 
de ruptura e menor alongamento. O transporte de minério é realizado 
a uma taxa de 85%. 

Depois da análise das etapas do processo de vulcanização de emen-
das a quente em correias transportadoras de cabo de aço, verificou-se 
que a mão de obra distribuída ao longo das etapas estava inadequa-
da, ou seja, estava concentrada basicamente no final da atividade. 
Verificou-se também que o tempo de deslocamento das pessoas até 
o local da realização da atividade era demasiadamente alto pois não 
havia uma logística eficiente, o que gerava atrasos no início, durante e 
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no final da atividade.
Outro ponto que gerava atrasos na atividade era a utilização de ca-

minhão guindauto para içamento da correia transportadora, visando a 
retirada dos cavaletes dos roletes de apoio para montagem da banca. 
Havia um gasto de 4 horas para execução desta etapa, devido o tempo 
de patolamento, amarração e içamento da correia transportadora e 
despatolamento do caminhão guindauto.

Para reduzir os tempos nas etapas analisadas no processo de vulcani-
zação da emenda em correias transportadoras de cabo de, propôs-se a 
mudança de distribuição da mão de obra, primando o início da ativida-
de e consequentemente a maior produtividade das pessoas. 

Com a implementação das ações propostas anteriormente, o tempo 
de vulcanização em correias transportadoras de cabo de aço reduziu-
se em 33%, passando de dezoito horas para 12 horas. Após as modi-
ficações implementadas, observou o aumento na disponibilidade do 
transportador de correia de longa distância em 7%, obtendo um valor 
recorde de 90,43% em agosto de 2015.

A adoção da estratégia do uso do ônibus no deslocamento da equipe 
contribuiu para redução no tempo de vulcanização devido a flexibilida-
de de deslocamento de todos os empregados que compõe a equipe, 
saindo de 18 horas para 12 horas de vulcanização. Houve um ganho 
significativo ao utilizar o dispositivo de içar em substituição ao uso do 
caminhão guindauto, devido sua versatilidade e facilidade no manuseio 
do mesmo e redução da exposição dos empregados ao risco de inci-

dentes de segurança.
A disponibilidade física do transportador de longa distância aumen-

tou em 7%, tendo um recorde de 90,43% em agosto de 2015 conse-
quentemente houve um ganho na massa movimentada de minério 
lavrado  de 500.000 t em um ano.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelência 

2016 a íntegra do trabalho “Redução no tempo de vulcanização de uma 
emenda em correias transportadoras de cabos de aço”.

Conheça os autores do projeto
Ronaldo Vilela Ribeiro formou-se na Universidade Federal de 

Uberlândia em Engenharia Mecânica. Iniciou a carreira na Rima In-
dustrial. Entrou na Vale no Complexo Mariana em 2012 como Enge-
nheiro de Manutenção e atualmente é Supervisor de Vulcanização 
e Lubrificação da Usina de Timbobepa.

Jardel Evangelista de Oliveira possui formação pelo SENAI-Maria-
na em técnico eletromecânico. Ingressou na Vale em Julho de 2007 
no Complexo de Vargem Grande. Atualmente é Técnico de Vulcani-
zação na Usina de Timbopeba.

Ericson Carneiro Braga é analista Operacional da Usina de Fábrica 
Nova, da Vale

PRENSA VULCANIZADORA UBR   
Lançamos uma das mais avançadas prensas vulcanizadoras do mundo, o Sistema Limitador de Alta Tensão (HTR). Desenvolvido 
exclusivamente pela ALMEX, o sistema HTR com trava-barras substitui os tradicionais parafusos de alta pressão por materiais 
compostos ou compósitos avançados mais leves e mais fortes.
Robusto e a prova de corrosão, este sistema exclusivo reduz os efeitos dos impactos quando manuseado.
As novas barras transversais ultraleves pesam somente 13,5 kg/m e oferecem um sistema único de conector de pressão: trava-barra. 
A prensa UBR pode ser aplicada para operar na pressão de 7 kgf/cm² usando uma quantidade menor de barras,
ou 14 kgf/cm² adicionando mais uma barra no conjunto montado.

CARACTERÍSTICAS

• Arranjo flexível para emendas de correias transportadoras têxtil ou correia 
transportadoras de cabo de aço.

• Barra transversal ultraleve, somente 13,5 kg/metro

• O novo sistema Limitador de Alta Tensão (HTR) com trava-barras é 70% mais leve do 
que os parafusos das prensas tradicionais.

• Maior fator de segurança

• Estas trava-barras podem ser armazenados internamente nas barras transversais, 
diminuindo a possibilidade de perder estas peças.

• Um bloco com 4 posições adaptáveis “patenteado” garante o espaçamento entre 
barras adequado para cada emenda.

SAMPLA DO BRASIL     |    11  2144-4500    |   vendas@sampla.com.br  |   www.sampla.com.br   

Lançamos uma das mais avançadas prensas vulcani-
zadoras do mundo, o Sistema Limitador de Alta Tensão 
(HTR). Desenvolvido exclusivamente pela ALMEX, o 
sistema HTR com trava-barras substitui os tradicionais 
parafusos de alta pressão por materiais compostos 
ou compósitos avançados mais leves e mais fortes. 
Robusto e a prova de corrosão, este sistema exclusivo 
reduz os efeitos dos impactos quando manuseado.
As novas barras transversais ultraleves pesam somente 
13,5 kg/m e oferecem um sistema único de conector de 
pressão: trava-barra.
A prensa UBR pode ser aplicada para operar na pressão 
de 7 kgf/cm² usando uma quantidade menor de barras, 
ou 14 kgf/cm² adicionando mais uma barra no conjunto 
montado.

CARACTERÍSTICAS
•	Arranjo	flexível	para	emendas	de	correias	transportadoras	têxtil	

ou correias transportadoras de cabo de aço.
•	Barra	transversal	ultraleve,	somente	13,5	kg/metro
•	 O	novo	sistema	Limitador	de	Alta	Tensão	(HTR)	com	trava-barras	é	

70% mais leve do que os parafusos das prensas tradicionais.
•	Maior	fator	de	segurança
•	 Estas	trava-barras	podem	ser	armazenados	internamente	nas	barras	

transversais, diminuindo a possibilidade de perder estas peças.
•	Um	 bloco	 com	 4	 posições	 adaptáveis	 “patenteado”	 garante	 o	

espaçamento entre barras adequado para cada emenda.

ESPECIFICAÇÕES
•	 PLATÔ:	o	platô	flexível	ALMEX	contorna	as	 irregularidades	da	correia,	garantindo	a	aplicação	de	uma	pressão	uniforme	em	toda	área	

da	 emenda.	 Os	 platôs	 são	 construídos	 em	 perfil	 de	 alumínio	 tubular,	 resistências	 elétricas	 de	 silicone	 de	 alta	 durabilidade	 e	 isolante	
térmico	de	alto	desempenho.	Os	platôs	são	disponíveis	em	configuração	rômbica,	retangulares	ou	estilo	Unipress	–	possibilitando	as	duas	
configurações	no	mesmo	conjunto.	

•	 BARRAS TRANSVERSAIS:	 com	um	novo	desenho	permitindo	um	fácil	encaixe	das	flanges	do	conector.	Disponíveis	em	três	modelos:	
UBR,	UBRX	e	UBRXL	projetadas	para	correias	de	maior	largura	e	maior	pressão	de	vulcanização.	Os	blocos	dos	conectores	pertencentes	a	
trava-barras	são	patenteados	e	asseguram	o	espaçamento	adequado	entre	barras	transversais.	Entre	as	barras	transversais	temos	blocos	
espaçadores	encaixados	nas	barras	que	é	um	sistema	de	segurança	secundário.

	 O	sistema	HTR	foi	projetado	manter	todos	componentes	da	prensa	para	um	melhor	desempenho.	Os	blocos	de	ajustes	exclusivos	permi-
tem	oito	ajustes	diferentes	entre	os	platôs	superior	e	inferior.	As	trava-barras	HTR	podem	ser	armazenados	dentro	das	barras	transversais	
durante	o	transporte.	Cada	trava-barra	tem	um	peso	de	2,3	kg.	E	é	protegido	com	uma	camada	de	poliuretano	na	cor	amarela	para	fácil	
identificação.	O	fator	de	segurança	aumenta	em	três	vezes	utilizando	o	sistema	HTR.

•	 PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE:	podem	ser	conectados	em	todos	os	painéis	padrão	ALMEX,	e	também	no	novo	painel	modelo	SG1	
ultima	geração,	para	o	controle	de	2	(dois)	pares	de	platôs	simultâneos	com	8	(oito)	termopares.	O	painel	SG1	pode	ser	conectado	ao	
ALMEXPAD	SENIOR	(sem	fio	ou	wireless)	ou	ALMEXPAD	Júnior	–	veja	mais	detalhes	no	nosso	site	www.almex.com	

•	 PRESSÃO/RESFRIAMENTO:	bomba	de	pressão	HPP20-4	com	reservatório	é	aplicada	para	pressão	de	trabalho	7	kg/cm²	e	também	14	kg/cm².	
Inclui	manômetro,	válvulas	de	segurança,	registros,	viseira	para	nível	de	fluido,	mangueiras	e	conexões	para	pressurização,	mangueiras	e	
conexões	para	resfriamento.

UBR
PRENSA	VULCANIZADORA	SECCIONAL

VULCANIZA	|	EMENDA	|	REPARA	|	FABRICA	|	EDUCA

Shaw-Almex Industries | Canada 705-746-5884 | Brasil (55)11-2144-4505 ! www.almex.com

Obs.: Os dados acima baseiam-se em testes extensos e representam os valores padrão. A Shaw Almex 
Industries reserva-se o direito de fazer alterações sem prévio aviso e recusa todas as reclamações que 
surjam devido a tais alterações. Todos os itens estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

Atualizado: Set. 2013

Localização do pino excêntrico:  
possibilita	ajuste	para	várias	
espessuras	de	correias.
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Brucutu economiza mais de R$ 1,5 milhão 
ao reduzir compra de pneus

Monitoramento de pressão por telemetria, 
levantamento de dados com GPS, limpeza 

rigorosa das vias e extensão do rodízio dos 
pneus foram algumas das medidas aplica-

das na mina Brucutu
Com o objetivo de reduzir os gastos com os pneus fora de estrada 

dos equipamentos de mina, elevar a vida útil dos componentes, revi-
sar a estratégia de manutenção e reduzir o impacto ambiental e a ex-
posição dos empregados, foi desenvolvido o “Estudo de performance 
e gestão no consumo de pneus fora de estrada na Mina de Brucutu”.   

O trabalho, coordenado por Frances Bruzzi,  e Breno Machado, téc-
nico especialista em manutenção e técnico em contabilidade, da Vale, 
respectivamente, foi efetuado em resposta à necessidade evidente 
de redução de custos do cenário atual, elevando o número de horas 
trabalhadas dos pneus fora de estrada da mina. O projeto, aplicado na 
mina Brucutu, localizada no município de São Gonçalo do Rio Abaixo 
(MG), foi um dos eleitos pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalurgica Brasileira da revista Minérios & Minerales.

Baseados nos dados do perfil de perdas e telemetria dos equipa-
mentos, iniciou-se um trabalho dedicado com os pneus em maio 
de 2015, a fim de minimizar o número de falhas prematuras, dan-
do maior confiabilidade do componente. Os autores lembram as 
funções do pneu como sendo suportar o peso do veículo; transmitir 
força de tração e frenagem, absorver Impactos da superfície da pista, 
manter e alterar a direção do veículo. Para reduzir a quantidade de 
pneus requisitados, foi utilizado o critério de elevar a média de HT em 
40% da lacuna existente entre o benchmark e a média de HT. Meta = 
[(benchmark – média de HT) * 0,4] + média de HT.

Frances Bruzzi destaca que a meta principal do projeto foi redu-
zir em 20% o orçamento mensal com pneus do período, saindo de 
R$ 8.617.483,00 para R$ 6.935.813,00 até março 2016, promovendo 
uma redução de R$ 1.681.680,00. O programa teve como metas es-
pecíficas manter 95% dos pneus com a calibragem de pressão dentro 
do limite especificado e aumentar a vida média dos pneus 40.00 e 
R47 46/90 em 9,5%, saindo de 10500HT p/ 11500HT. 

Segundo o técnico, observou-se que as ocorrências de falha em 
pneus da frota de caminhões de grande porte GP, correspondiam a 

quase 70% do total de falhas. Na frota de caminhões 793 CHD e D, é 
possível capitalizar maiores ganhos devido ao volume de pneus mo-
vimentados. Corte vazado na lateral, deslocamento de carcaça, corte 
BDR e fadiga da carcaça são os tipos de ocorrências que correspon-
dem à 80% das falhas.

Uma das medidas foi estender o rodízio dos pneus dianteiros em 
1000 horas, partindo de 4000HT para 5000HT, obtendo uma redução 
de 6 pneus novos, com custo aproximado deR$750.000,00.  O rodízio 
de pneus na dianteira deve ser realizado com 33% da sua vida útil 
para garantir a oferta de pneus para aplicação nas posições traseiras.  
Para suprir o déficit de pneus nas posições traseiras foi necessário res-
gatar carcaças de pneus para reforma em  outros sites.

A inclusão do monitoramento de pressão e temperatura de pneus 
por telemetria na Central de Monitoramento de Condições propor-
ciona a identificação remota de falhas, evitando a necessidade do 
funcionário se deslocar até o equipamento na mina.

Com foco em segurança, produção e custos, este modelo orientará 
todos os processos que interferem na gestão de pneus e borracharia. 
Cada caixa possui uma ferramenta de gestão e controle.

Outra medida refere-se ao levantamento de dados com GPS de alta 
precisão e acelerômetro 3D instalados em caminhões Caterpillar 793 
para a realização de estudo em conjunto com o fabricante de pneus, 
a fim de mapear se o modelo operacional da unidade atende as reco-
mendações técnicas dos técnicos destes.

Os principais ganhos do projeto foram: 
- Incremento médio de 1500,0 horas trabalhadas por pneus;
- Redução de  R$ 1.687.190,00 com aquisição de pneus novos;  
- Incremento de 0,7% na disponibilidade física da frota de cami-

nhões;
- % de pneus com comunicação remota por telemetria superior a 

90%.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Estudo de performance e gestão no 
consumo de pneus fora de estrada na Mina de Brucutu”.

Conheça os autores do projeto
Frances Bruzzi, técnico em Eletrônica e Instrumentação pela 

Faculdade Kennedy e Técnico em Mecânica pelo SENAI-JM. Atual-
mente, Bruzzi é graduando de Engenharia Elétrica. Atua na Vale há 
13 anos, ocupando o cargo de Técnico Especialista em Manuten-
ção focado em análise de fratura e falha em Equipamentos.    

Breno Machado: técnico em contabilidade. Possui curso técnico  
em Mecânica pelo Centro Educacional Roberto Porto e atualmen-
te cursa Administração. Trabalhou na Bailac (Empresa de médio 
porte - multinacional (Chile / Brasil) - no segmento mineração ), e 
atua na Vale há sete anos.

Equipe composta também por: Francisco Lopes; Paulo Cezar 
Souza; Geraldo Leonardo; Arley Hosken; Jonas Guedes; Flávio 
Henrique; Everlan Cangussu; Marcelo Batista; Fabio Oliveira; Die-
go Massula; Nivaldo Soares, Victor Fernandes.



www.revistaminerios.com.br | ABRIL | 2016 | 29

www.revistaminerios.com.br | ABRIL | 2016 | 29

Casa de Pedra obtém ganhos com 
otimização das atividades
Diminuir a distância média de transporte, substi-
tuições de equipamentos pequenos por grandes 

e redução dos contratos foram 
algumas das ações da CSN que permitiram ga-

nho operacional na mina Casa de Pedra
Diante de um ciclo de baixa da indústria de mineração, profissionais da 

Mineração Casa de Pedra, pertencente à CSN e localizada em Congonhas 
(MG), apresentaram o trabalho “Evolução dos custos: mina Casa de Pe-
dra”. De autoria de Guilherme Afonso Coutinho, Walter Schmidt Felsch 
Junior, Leandro Zanini, Alexandro Afonso Pinto e Eder Costa, o projeto pos-
sibilitou a redução de 31,9% dos custos operacionais da unidade. 

As ações se basearam principalmente na diminuição da distância média 
de transporte (DMT), substituição de equipamentos de pequeno porte 
por grande porte, redução de contratos, otimização de sistema de abas-
tecimento de diesel, organização das operações e melhorias de logística 
interna e controle de qualidade.

No início de 2015 a equipe de planejamento da mina iniciou os estudos 
para reduzir os custos de operação, e adequar-se ao cenário de retração 
de preços do minério de ferro e tendências do mercado transoceânico. 

Para suportar os estudos, identificar as melhores alternativas e estimar os 
potenciais de redução de custo, foi organizado um banco de dados com 
informações mensais históricas dos custos realizados e de alguns indica-
dores com correlação com os custos.

Em março de 2015 a mineradora chegou a um total de 47 propostas de 
estudos. Para priorizar corretamente os recursos e esforços foi elaborado 
uma matriz de complexidade versus impacto. Um dos custos expressivos 
de mina é o custo de transporte. A produtividade da frota de transporte e 
o seu custo são fortemente impactados pela DMT-- quanto menor a dis-
tância de transporte, maior a produtividade e menor o custo. Este comu-
mente é expresso pela relação “R$ / (t x km)”. Com esta formula obtém-se 
o gasto com transporte em função da distância e da massa. 

O planejamento verificou as oportunidades de melhorias nos principais 
traçados de acessos da mina, geometrias de pilhas de estéril e propôs al-
gumas alterações. A premissa foi considerar mudanças que não deman-
dassem custos altos de implantação (grandes obras, cortes, aterros, etc.) 
e pudessem ser implantadas em pouco tempo. Para estimar o potencial 
de ganho e custo de cada alternativa, foram utilizados como referência os 
valores históricos dos custos dos equipamentos da CSN.

O plano inicial considerava a realização da lavra de algumas áreas restri-
tas e com geometrias complexas com equipamentos de pequeno porte, 

MANTENHA O MEIO AMBIENTE 

LIMPO E SEM POEIRA

Há 20 anos a IRRICOM contribui para o desenvolvimento sustentável através da prestação de serviços e fornecimento de equipamen-
tos para o controle de poeira em áreas de mineração e processos industriais.
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contratados ou próprios. A operação com os equipamentos de grande 
porte tem um custo bem mais competitivo, principalmente em relação 
aos de pequeno porte contratados.

As geometrias de lavra foram revisadas, visando “abrir” as áreas rapi-
damente, viabilizando a operação com os equipamentos de grande porte 
onde, inicialmente, se programou lavra com os equipamentos menores. 
Para agilizar o início da operação mais econômica, foi negociado com a 
gerência de operação de mina uma flexibilização nos procedimentos ope-
racionais (redução das dimensões mínimas de praças para operação).

Esta mudança de plano viabilizou uma redução de custo com contratos 
e uma relação melhor entre operação de grande porte / pequeno porte. 
Como resultado a companhia aumentou a produtividade e reduziu o cus-
to das operações de transporte.

O resultado dos estudos e da implantação das diversas melhorias foi a re-
dução dos custos de produção e logística em 31,9 %, o aumento de produtivi-
dade, um controle de qualidade mais preciso, e aumento de reservas minerais.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Evolução dos custos: mina Casa de 
Pedra ”.

Conheça os autores do projeto 
Guilherme Afonso Coutinho, engenheiro especialista da CSN
Walter Schmidt Felsch Junior, engenheiro sênior da CSN
Alexandro Afonso Pinto, gerente de Planejamento 
de Mina da CSN
Leandro de Carvalho Zanini, engenheiro especialista da CSN
Eder Flavio Araujo Costa, coordenador de Planejamento de Mina 
da CSN

Estudo abre a possibilidade de se 
reprocessar rejeitos em Paracatu
Resultados de testes realizados pela Kinross e 
consultorias internacionais mostram um gran-

de potencial em reprocessar o ouro dos 
depósitos de rejeito 

De autoria de Thiago Tolentino silva, Pedro Alves Fenelon, Getú-
lio Gomes de Oliveira Júnior e Alair Agripino de Jesus, Kevin Peaco-
cke, Martin Coniber, o trabalho “Reprocessamento de rejeitos de 
lixiviação de ouro retirados de depósitos em Paracatu” foi um dos 
contemplados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. O projeto 
objetivou estudar a viabilidade do reprocessamento de ouro dos 
rejeitos presentes nos depósitos da Kinross, em Paracatu (MG).

Para isso, foram feitos testes de lixiviação com uma etapa de 
pré-aeração, seguidos de 24h de lixiviação para estabelecer o po-
tencial de recuperação do ouro. Os parâmetros analisados foram 
adição de cal hidratada e soda cáustica como modificadores de pH, 
além de diferentes concentrações de cianeto durante a lixiviação. 
Como forma de validação dos testes, os procedimentos foram 
seguidos em dois diferentes laboratórios (laboratório interno da 
Kinross e laboratório da Peacocke & Simpson, no Zimbábue). A 
agitação intensiva foi avaliada para se obter maiores eficiências, 
focando também no potencial de degradação de carvão durante 
a extração do ouro. 

A área de hidrometalurgia da mina consiste em dois circuitos 
de lixiviação que trabalham em paralelo. Combinados, a geração 
de rejeito é de, aproximadamente, 150 t/h. O rejeito da lixiviação 
da mineradora possui um material com alto teor de enxofre, ferro 
e arsênio. Nesses depósitos também se encontram elevadas con-
centrações de ouro, como já informado previamente, e prata.

Algumas áreas da mina processadas nos últimos seis anos pos-

suíam alta quantidade de carbono orgânico, responsáveis pelo 
chamado efeito preg-robbing. Esse efeito consiste na adsorção 
preferencial do ouro já solubilizado pelo carbono orgânico pre-
sente no minério. Dependendo da atividade desse material carbo-
noso, o complexo cianídrico de ouro não é adsorvido pelo carvão 
ativado, mas sim para o próprio minério.

Para que o ouro seja novamente lixiviado no rejeito da lixivia-
ção, pré-tratamentos devem ser feitos, como pré-aeração para 
oxidação de sulfetos, além de correção de pH com soda cáustica 
e/ou cal hidratada. Testes foram realizados externamente, em la-
boratório no Zimbábue (Peacocke & Simpson), e reproduzidos no 
laboratório metalúrgico da Kinross em Paracatu. 

Devido às diferenças de resultados entre Kinross e Peacocke & 
Simpson, principalmente relacionados à baixa adsorção e extração 
em alguns testes, alguns outros passos serão realizados antes da 
finalização do estudo. Após testes de laboratório, testes industriais 
serão realizados utilizando uma planta piloto, que processará uma 
maior quantidade de minério de forma continua, obtendo assim 
resultados mais representativos. Baseado nos trabalhos experi-
mentais realizados em Paracatu e Peacocke & Simpson, é possível 
identificar um potencial ganho com o reprocessamento dos rejei-
tos de ouro estocados nos tanques específicos em Paracatu. 

Criando uma elevada taxa de oxidação, além de acelerada ciné-
tica, favorecida pela alta agitação, é possível afirmar que grande 
parte do ouro contido nos tanques específicos é recuperável. Os 
resultados dos testes mostram discrepâncias que serão estudadas 
mais profundamente entre Kinross e APT, visando igualar os resul-
tados. Isso será feito através do uso dos mesmos equipamentos 
par realização dos testes. 

O ponto negativo da intensa agitação fornecida à polpa foi a alta 
degradação do carvão ativado, o que poderia causar uma queda de 
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eficiência do circuito após determinado período. Por outro lado, a 
agitação da polpa no teste em laboratório foi extrema e maior do 
que as obtidas em circuitos normais de lixiviação. Os resultados 
apresentados mostram um grande potencial em reprocessar o 
ouro dos depósitos de rejeito de lixiviação da região de Paracatu.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Exce-

lência 2016 a íntegra do trabalho “Reprocessamento de rejeitos de 
lixiviação de ouro retirados de depósitos em Paracatu”.

Conheça os autores do projeto
Thiago Tolentino Silva, engenheiro de Processos.Graduado em 

Engenharia Metalúrgica pela UFMG, trabalhou como engenheiro 
de processos desde Jan/14 na Kinross, com foco em hidrometa-
lurgia e fundição. Atualmente trabalha no departamento de ope-
rações estratégicas, sendo responsável pelo desenvolvimento de 
projetos e aumento de recuperação e eficiência das Plantas.

Pedro Alves Fenelon, engenheiro de Processos. Graduado em 
Engenharia Metalúrgica pela UFMG, trabalha como engenheiro de 
processos, no departamento de operações estratégicas, na Kinross 
– Paracatu. Focado em desenvolvimento e gestão de projetos e re-
processamento de rejeitos. Experiência passada como engenheiro 

de processos na Usiminas Mineração.
Getúlio Gomes de Oliveira Júnior, gerente de Desenvolvimento 

Tecnológico. Graduado em Engenharia de Minas pela UFOP, tra-
balha como Gerente de Desenvolvimento Tecnológico na Kinross 
Paracatu. 

Alair Agripino de Jesus, engenheiro de Processos – Graduado 
em Engenharia de Minas pela FINOM (Faculdade do Noroeste de 
Minas), trabalha como engenheiro de processos, no departamen-
to de desenvolvimento tecnológico, na Kinross – Paracatu. 

Kevin Peacocke, Sócio 
Peacocke&Simpson . Especialista 
em soluções para a área de pro-
cessamento mineral e um dos 
responsáveis pela APT Process, 
no Zimbábue. 

Martin Coniber, enge-
nheiro Design de Planta 
Peacocke&Simpson – Engenheiro 
responsável por organização de 
testes industriais e pilotos referen-
tes às rotas de processamento mi-
neral estudadas pela APT Process. 

HÁ QUEM PENSE QUE O TRANSPORTE 
DE LONGA DISTÂNCIA REQUER UMA 
INFRAESTRUTURA DE ALTO CUSTO.   
NÓS PENSAMOS DIFERENTE.
O transporte de materiais que se encontram em locais distantes requer, tradicionalmente, investimentos 
signifi cativos em infraestrutura com ligações rodoviárias ou ferroviárias, veículos, pessoal e combustível. 
A BEUMER oferece uma solução econômica, efi ciente e compatível com o meio ambiente – o sistema de 
transporte de longa distância. Esse sistema proporciona um transporte dedicado, disponível dia e noite, 
com baixo custo no desenvolvimento da infraestrutura. A redução de ruído e de emissão de poluentes 
atmosféricos minimiza o impacto ambiental e aumenta a segurança dos operadores. Acrescente a isso 
um alto grau de fl exibilidade no design e na adaptação às exigências de nossos clientes e você verá o 
motivo pelo qual este sistema de transporte faz uma grande diferença na efi ciência operacional e na 
proteção ao meio ambiente. Para mais informações, visite www.beumergroup.com
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Gerdau reduz consumo de água nova em 
197.000 m³ 

Empresa aumentou em 35,4% taxa de re-
circulação de água da planta, eliminou os 
vazamentos, além de reduzir o retorno de 

água da barragem e a utilização de água de 
chuva

Com o objetivo 
de melhorar os 
controles de ges-
tão dos recursos 
hídricos e garantir 
o uso mais racional 
da água na planta 
de beneficiamento 
UTM II, pertencen-
te a mina Miguel 
Burnier em Ouro 

Preto (MG), a Gerdau desenvolveu o projeto “Aumento de recir-
culação de água na planta de beneficiamento de minérios da Ger-
dau através de melhorias de processo”, que foi laureado pelo 18° 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da 
revista Minérios & Minerales. 

Os autores Fábio da Silva dos Santos, técnico de Beneficiamento 
III, Sara Marta Torres Vieira, analista de Meio Ambiente, Thiago San-
tos Guedes, chefe de Controle de Processos e Assistência Técnica, 
conseguiram com o trabalho implementar diversas melhorias no 
processo, tais como: redução de vazamentos na planta, recircula-
ção de água que seria descartada, otimização do retorno de água 
da barragem e a utilização de parte da água de chuva no processo. 

As ações do programa garantiram um aumento de 35,4% de re-
circulação de água em 2015 em relação a 2014, o que possibilitou 
reduzir o consumo de 197.000m3 de água nova, além de reduzir R$ 
82.700 com custos no bombeamento dessa água - em base anual.

“A água é um recurso estratégico para o desenvolvimento de 
uma mineração mais sustentável, além de ser escassa e dotada de 
valor econômico. A escassez e a poluição dos recursos hídricos são 
fatores limitantes do desenvolvimento da atividade e a eficiência 
do uso dos recursos hídricos é importante elemento de competiti-
vidade”, destacam os autores do projeto.

Em 2015, a planta de beneficiamento UTM II da compahia alcan-
çou níveis de 82,6% de recirculação da água, reduzindo custos com 
bombeamento de água nova e permitindo uma mineração mais 
sustentável.

A baia de clarificação é ponto fundamental para aumentar a re-
circulação de água na UTM II, pois ela recebe toda a drenagem da 
planta e ainda capta água de chuva. Com isso, a bomba de captação 
da baia de clarificação foi repotenciada e utilizada uma segunda 
bomba em paralelo para maximizar a vazão de água recirculada. 
Em 2015 a recirculação de água na baia de clarificação foi de, apro-
ximadamente, 40.000m3/mês contra 6.000 m3/mês em 2014. A 
figura 4 mostra foto da baia de clarificação.

A UTM II gera como rejeito lama com, aproximadamente, 80% 
passante em 20mm. Essa lama é espessada e o overflow (OF) re-

torna para o processo como água recirculada e o underflow (UF) 
segue para a barragem de rejeitos. Reduzir a água que é enviada 
para a barragem é fundamental para reduzir os custos com bombe-
amento. No ano de 2015 foram realizadas diversas ações na melho-
ria da operação de espessamento como: otimização da dosagem 
de floculante e utilização de floculantes que permitem um maior 
adensamento da polpa.

Com isso, a concentração de sólidos no UF do espessador saiu de 
12% em 2014 para 18% em 2015, o que possibilitou a otimização da 
recirculação de água na barragem. Houve aumento de recirculação 
de água na UTM II de 61,0% em 2014 para 82,6% em 2015. Esse au-
mento de recirculação representou uma redução de, aproximada-
mente, 197.000m3 de água nova captada para a UTM II em 2015.

Outro benefício está ligado à redução no custo de bombeamen-
to da água. Para uma redução de 197.000m3 de água, a economia 
foi de, aproximadamente R$82.700. Em um cenário de grave crise 
hídrica no Brasil, medidas que racionalizem o consumo de água são 
necessárias para viabilizar os empreendimentos minerários.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Exce-

lência 2016 a íntegra do trabalho “Aumento de recirculação de água 
na planta de beneficiamento de minérios da Gerdau através de me-

lhorias de processo”.

Conheça os autores do projeto
Fabio da Silva dos Santos, técnico de Beneficiamento III - Gerdau 

Mining Americas. Graduado em Tecnólogo em Gestão Ambiental 
em 2006. Atualmente trabalha com representante ambiental da 
área de beneficiamento mineral, buscando aprimorar a gestão de 
água dentro da gerência e apoiando a operação de barragem. Há 9 
anos exerce atividades na Gerdau. 

Sara Marta Torres Vieira, analista de Meio Ambiente - Gerdau 
Mining Americas. Graduada em Geografia e Meio Ambiente em 
2011 e Especialista em Geoprocessamento e Gestão Ambiental em 
2013. Atualmente trabalha como Analista de Meio Ambiente na 
mineração de ferro, com foco em manutenção da ISO 14001 nas 
minas de Miguel Burnier e Várzea do Lopes, realiza o atendimento 
ás condicionantes, requisitos legais e legislações ambientais perti-
nentes ao processo, além de manter uma rotina de avaliação e con-
troles dos aspectos e impactos ambientais inerentes ao processo.

Thiago Santos Guedes, chefe de Controle de Processos e As-
sistência Técnica – Gerdau Mining Americas. Graduado em Enge-
nharia Química em 2007 e Especialista em Processamento Mineral 
em 2012, ambos pela UFMG. Atualmente trabalha como Chefe de 
Controle de Processos e Assis-
tência Técnica na mineração de 
ferro, com foco em estabilidade 
operacional, custo e qualidade, 
além de potencializar o uso do 
minério nas áreas clientes.
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GEOSOL

Focada em qualidade, a GEOSOL se 
caracteriza pela versatilidade e 
dinamismo ao entender e atender às 
necessidades de cada um de seus 
clientes. Com soluções de sondagens 
personalizadas, se tornou referência 
para as principais empresas de 
mineraçãomineração e se destaca pelo 
compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e seguro da atividade 
mineral.

Focada em qualidade, a GEOSOL se 
caracteriza pela versatilidade e 
dinamismo ao entender e atender às 
necessidades de cada um de seus 
clientes. Com soluções de sondagens 
personalizadas, se tornou referência 
para as principais empresas de 
mineraçãomineração e se destaca pelo 
compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e seguro da atividade 
mineral.

VERSATILIDADE E
SOLUÇÕES EM
SONDAGENS

PERSONALIZADAS

Fábrica Nova introduz o 
padrão VPS na lavra

Dentro do escopo do Vale Production System (VPS), os
 programas iniciados mostram resultados mensuráveis 

Dos autores Arlan de Souza Geraldo, Flávio Guimaraes Braga, Gilmar 
Vilas Boas, Marcelo Loli de Souza, o trabalho “Implantação do Centro de 
Capacitação do VPS na Gerência de Operação de Mina de Fábrica Nova” 
foi um dos vencedores do 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. O projeto, inicia-
do em maio de 2015, teve como objetivo transformar a operação de mina 
de Fábrica Nova, localizada em Mariana (MG), em uma área referência na 
aplicação dos conceitos do Vale Production System (VPS).

O foco do centro de capacitação foi no processo de carregamento, com 
estratégia de implantação na capacitação e envolvimento das pessoas, 
principalmente os operadores, na padronização e melhorias de processo.

De acordo com os profissionais envolvidos no projeto, a unidade possui 
a maior parte dos processos do VPS implantados e já possui iniciativas de 
gestão em andamento. Contudo não existe implantada a cultura do pen-
samento enxuto, não é possível identificar as referências (condição Nor-
mal x Anormal), de forma que os problemas sejam expostos e resolvidos 
pelos próprios operadores e nem de maneira sistemática.

Como resultado das ações implantadas no centro de capacitação do 
VPS da Operação de Mina de Fábrica Nova foi alcançada uma redução do 
tempo fixo de carga e transporte acumulado no ano de 2015 da ordem de 
15%, o que permitiu a parada de 1 caminhão de grande porte, com uma 
redução de custo de R$1.100.000,00 no ano de 2015.

 “Implantar um Centro de Capacitação do VPS na Operação de Mina de 
Fábrica Nova, capacitando as pessoas envolvidas nos conceitos do VPS 
através da aplicação prática dos mesmos; a implantação será no proces-
so de carregamento para posterior replicação e disseminação nas demais 
áreas”, afirmam os autores no trabalho. 

Para a equipe de implantação foi ministrado o treinamento da filosofia 
do pensamento enxuto, trabalho padronizado e os sete desperdícios (eli-
minação de desperdícios)

Os supervisores de turno da operação de mina, o supervisor de infraes-
trutura, instrutor da mina e VPS especialista participaram do treinamento 
de TWI (treinamento dentro da indústria) que é uma metodologia criada 
para otimizar o trabalho industrial através de treinamentos eficientes às 
equipes, tomadas de decisões corretas e melhorias constantes dos mé-
todos de trabalho sempre com base em 4 passos: no caso de treinamen-
tos operacionais, por exemplo, os quatro passos são: prepare, apresente, 
execute e acompanhe.

Foi realizado também um workshop de solução de problemas com os 
operadores de carga utilizando o método de solução de problemas (PDCA) 
no qual foi aplicado o método para solução de um problema da área por 
participante durante o workshop. Um dos problemas abordados foi a falta 
de sinalização (bombona) quando é solicitada a locomoção da máquina 
de carga (Letorneau) para iniciar a operação.

A unidade implantou diversas melhorias na operação de carga e rodo-
viária, como a revisão do checklist de inspeção das máquinas de carga: 



34 | MINÉRIOS & MINERALES | ABRIL | 2016

redução da quantidade de itens a serem inspecionados pelo 
operador, checklist refletindo a realidade do que é realmente 
inspecionado, padronização da nomenclatura utilizada no che-
cklist para todos os equipamentos e checklist mais visual que a 
orientação atual disponível no procedimento operacional, faci-
litando a consulta dos operadores.

A meta de tempo fixo de carregamento e transporte foi su-
perada, chegando ao valor realizado no acumulado do ano de 
2015 de 0,097 horas para uma meta de 0,104 horas, com um 
ganho financeiro de R$1.100.000 obtido por meio da parada 
de um caminhão fora de estrada no período de agosto a de-
zembro de 2015. Além disso, a carga média dos caminhões 
aumentou, saindo de 180 t para cerca de 190 t. Outro ganho 
obtido foi que com as melhorias implantadas na portaria de 
Fábrica Nova, onde houve uma redução de mais de 10% no 
tempo de troca de turno.

A implantação do centro de capacitação em uma operação 
de mina como a de Fábrica Nova traz uma dificuldade adicio-
nal que é a alta variabilidade e dispersão física das atividades 
de operação. Não existe um local fixo delimitado, como uma 
oficina, por exemplo, e as frentes de carga mudam com muita 
frequência, de forma que todas as informações para os opera-
dores acabam ficando com o despacho ou nas dependências 
onde se dá a troca de turno, as quais são realizadas em um es-

Terrace mining reduz uso de caminhões em 50% 
Unidade da Royal Gipso se beneficiou da 
implantação desse processo com reflexos 

positivos também na parte ambiental
Implementado na mina Ponta da Serra, localizada em Araripina (PE) 

e pertencente à Mineração Royal Gipso, o trabalho “Aplicação da terrace 
mining para otimização da lavra de gipsita na região do Araripe” foi um 
dos contemplados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. 

O projeto, que foi concluído no final de 2013, visou demonstrar os be-
nefícios operacionais, econômicos e ambientais ocorridos com a mudan-
ça do método de lavra do tipo “Open Pit Mining” para o “Terrace Mining” 

na lavra de gipsita da empresa. O trabalho foi elaborado pelos engenhei-
ros da Royal Gipso: Júlio César de Souza, Ricardo Alves da Silva, Flávia de 
Freitas Bastos, Suelen Silva Rocha e Hermeson Carneiro Rodrigues. 

O método Terrace Mining foi implementado, basicamente, para aten-
der uma necessidade espacial da mina, uma vez que, o aumento da área 
de explotação estava superando os limites territoriais da concessão de 
lavra. Portanto, baseado em minerações de explotação de depósitos 
tabulares superficiais, e com a finalidade de reduzir as despesas opera-
cionais e o passivo ambiental da mina Ponta da Serra, implantou-se esse 
novo método. 

Após a mudança do método de lavra foi realizado um estudo de tem-
pos e movimentos para comparar os reais benefícios dessa nova meto-

paço de  tempo muito curto, o que dificulta que os operadores 
invistam tempo lendo as informações do quadro de gestão a 
vista e gestão visual. 

A capacitação é fundamental para a mudança de cultura. 
Foi observado claramente a mudança de comportamento dos 
operadores após passarem pelo treinamento de alta Concor-
dância e/ou Solução de Problemas, com grande engajamento 
dos mesmos nas ações de melhoria.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio 

de Excelência 2016 a íntegra do trabalho “Implantação do 
Centro de Capacitação do VPS na Gerência de Operação de 

Mina de Fábrica Nova”.

Conheça os autores do projeto
Arlan  de Souza Geraldo, instrutor de  Operação  Mina. 

Graduado em Técnico mecânica. Experiência  de 8 anos na 
instrução de equipamentos móveis. Treinamentos  em me-
todologia de implantação de pensamento enxuto.

Flávio Magalhães Braga, engenheiro. Graduado em En-
genharia de Produção pela UFRJ, com pós-graduação em 
finanças pela FGV/IBMEC, mestrado em Gestão Integrada 
da Qualidade pela Universidade de Birmingham na Ingla-
terra e formação de Blackbelt pela fundação Vanzolini 
(USP). 

Gilma G Vilas Boas, engenheira sênior. Graduada em 
Engenharia de Minas  pela UFOP, formação de Green belt 
pela INDG. Experiência na implantação de projetos de ges-
tão da rotina, projetos de solução de problemas (PDCA)  e 
pensamento enxuto. Experiência de  5 anos  em liderança 
na  operação de Mina  na Vale.

Marcelo Loli de Sousa, supervisor de Planejamento e 
Controle de Mineração. Técnico em Informática Industrial 
pelo CEFET-Ouro Preto em 2001, formado em Engenharia 
de Computação (Ênfase Automação Industrial) pela Unipac 
Lafaite, em 2012. Formado em 2013/2014 em MBA em Ge-
renciamento Internacional de Projetos pela Fundação Ge-
túlio Vargas. Atualmente cursando Mestrado Profissional 
em Mineração pela UFPA/ITV (Instituto Tecnológico Vale).
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dologia em relação ao antigo método, o Crater Mining. 
Com a aplicação do método de lavra Terrace Mining, o ciclo de opera-

ções unitárias de desmonte do minério permaneceram as mesmas. As di-
ferenças referem-se essencialmente ao modo de execução da operação 
de descobertura e deposição do material estéril, principalmente a rota 
de transporte do estéril na Terrace Mining, que implica na otimização do 
transporte de estéril devido à mudança do local de deposição do estéril 
para um local mais próximo à frente de descobertura, permitindo assim a 
redução pela metade do número de caminhões, além da possibilidade de 
recuperação ambiental da área já minerada na cava concomitantemente 
à lavra.

Com a substituição do método de lavra Open Pit – Crater Mining para 
o método Terrace Mining, a principal mudança ocorreu na operação de 
decapeamento, especificamente no sistema de deposição do material 
estéril. O custo para aquisição de uma área para locação do bota-fora era 
de aproximadamente R$ 71.000,00, e situava-se a uma distância de 3,5 
km, o que aumentaria o valor unitário do frete em 60%; como na opera-
cionalização do Terrace não há necessidade de aquisição dessa área, e 
esse custo foi eliminado.

Na comparação de custos da escavadeira hidráulica, o levantamento 
da operação de descobertura permitiu concluir que a escavadeira uti-
lizada à época da operação do Crater Mining (R330LC-9S, da Hyundai), 
com a capacidade de concha de 1,7 m³, estava superdimensionada para 
a operação, visto que um volume de caçamba de 0,7 m³ era suficiente 
para atender a produção desejada. Assim, a escavadeira adequada para 
esta operação é a R220LC-9, com concha de 1,2 m³, que é o equipamen-
to disponível na região. A substituição da escavadeira, ao final de 1 ano, 
possibilitou uma redução de custo de R$ 99.240,00 na operação de des-
cobertura.

Na comparação de custos com o transporte do material estéril, o tem-
po de ciclo na operação do Crater Mining era 12 minutos para uma dis-
tância média de transporte de 705 m. Neste caso, era, necessários 4 ca-
minhões de 16 m³ para atender a produção desejada. 
Com a aplicação do Terrace Mining chegou-se a um 
tempo total de ciclo de 7,73 minutos, reduzindo-se a 
distância de transporte de estéril para cerca de 400 m. 
Neste caso, são necessários apenas 2 caminhões de 
16 m³ para atender a produção desejada (redução de 
50% na frota de caminhões).

Considerando-se que o valor do frete de transpor-
te é igual para os dois métodos (R$ 18,50 por viagem 
até 1.000 m) e que o número de viagens também não 
varia para os dois métodos (73 viagens por dia), inicial-
mente o custo total de transporte permaneceu cons-
tante (R$ 33.586,75) para ambos os métodos. Entre-
tanto, devido à diminuição da distância de transporte 
para o método Terrace Mining, houve uma redução 
no consumo com o óleo diesel de cerca de 57%, o que 
implicou na redução do valor do frete para R$ 11,10. 

Com a adequação dos equipamentos, redução 
dos custos operacionais, diminuição da distância de 
transporte de estéril e a utilização da área já minerada 
como depósito de estéril, estima-se uma redução de 
anual de despesas da ordem de R$ 330.000,00 utili-
zando o método de lavra Terrace Mining. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prê-

mio de Excelência 2016 a íntegra do trabalho “Apli-
cação da Terrace Mining para otimização da lavra de 
gipsita na região do Araripe”

Conheça os autores do projeto
Júlio César de Souza: Engenheiro de Minas, Doutor em Engenharia, 

Prof. Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de 
Pernambuco. 

Ricardo Alves da Silva: Engenheiro de Minas, Mestre em Engenharia 
Mineral, Pós-graduando (doutorado) da Universidade Federal de Per-
nambuco. 

Flávia de Freitas Bastos: Engenheira de 
Minas, Mestre em Engenharia Mineral, 
Prof. Curso Técnico de Mineração, Insti-
tuto Federal de Educação Tecnológica do 
Piauí, Responsável Técnica da Mineração 
Royal Gipso.

Suelen Silva Rocha: Engenheira de Mi-
nas e Meio Ambiente graduada pela Uni-

versidade Federal do Pará, Pós-graduanda (mestrado) da Univer-
sidade Federal de Pernambuco. 

Hermeson Carneiro Rodrigues: Engenheiro de Minas e Meio 
Ambiente graduado pela Universidade Federal do Pará, Pós-
graduando (mestrado) da Universidade Federal de Pernambuco. 
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Dragagem recupera finos na mina São Francisco
Após comparação entre métodos de retira-
da de finos, Mineração Apoena optou pela 

utilização de sistema de dragagem 

De autoria dos profissionais da Mineração Apoena, Thiago 
Vitali Pignaton, Samuel Trindade Viana, José Carlos Ferreira e 
Gesio Tomaz, o trabalho “Implantação de sistema de dragagem/
ciclonagem gera redução de custos superior a R$ 3 milhões na 
mina São Francisco” foi um dos laureados pelo 18° Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista 
Minérios & Minerales.

O projeto focou na comparação financeira entre os métodos 
de retirada de finos do dique através de draga em relação ao alu-
guel de máquinas. Nesse sentido, os envolvidos no projeto tra-
çaram o objetivo de dobrar a recuperação dos finos, reduzindo o 
ritmo de assoreamento e aumentando a produção. O resultado 
do estudo foi uma economia prevista superior a R$ 3.000.000 no 
período de janeiro de 2014 até junho de 2016.

Localizada no município de Vila Bela da Santíssima Trindade 
(MT), a aproximadamente 500 Km da capital Cuiabá, a mina São 
Francisco foi adquirida pela canadense Aura Minerals (contro-
ladora da Apoena) em maio de 2010, junto a Yamana Gold. A 
partir daí, a mina São Francisco vem passando por processos de 
transformações, tais como: abertura de cava, reforma da planta 
e melhorias de processo que tornaram a mina altamente produ-
tiva e sustentável diante do atual cenário do mercado de ouro. 

Com o aumento da produção, elevou-se também a geração de 
finos que são lançados junto com água de processo para o dique. 
Os finos representam uma perda da ordem de 15% ou 50.000 t/
mês, pois a planta não possui um espessador no circuito gravi-
métrico. Parte destes finos, cerca de 20.000 t/mês são recupe-
rados com equipamentos moveis alugados (retroescavadeiras/
caminhões) e posteriormente são transportados para a pilha de 
lixiviação Ocorre que mensalmente são depositados no dique 
cerca de 30.000 t/mês de finos, fato que, além de representar 

uma grande perda de produção, estava causando assoreamento 
do dique, elevando o risco de falta de água para a planta gravi-
métrica.

O circuito de lixiviação é feito através de pilhas estáticas de 
minério, depositadas umas sobre as outras, por onde percola 
solução de cianeto em pH controlado para extração do ouro que 
não foi recuperado nos processos gravíticos anteriores. A solu-
ção lixiviada é coletada em ponds classificados separadamente 
para altos teores (pregnant) e teores intermediários de ouro. Na 
sequência, têm-se as colunas de adsorção em carvão ativado, a eluição 
(dessorção), eletrolise e fundição. Para períodos chuvosos tem-se um 
pond anexado ao circuito que coleta o excesso de solução para trata-
mento (neutralização) e posterior descarte, evitando assim, perdas de 
ouro e danos ambientais.

Conforme arquivo histórico, dois outros diques foram exauridos no 
passado (foram completamente assoreados pelos finos), representan-
do um custo extra para a empresa a construção de novas estruturas 
para armazenamento de água e finos. Sabe-se que a construção destes 
diques representa investimentos da ordem de milhões de dólares, a de-
pender o seu tamanho.

Com o objetivo de eliminar a construção de novos diques a unidade 
de SF iniciou a retirada de finos através de máquinas em 2011 e com um 
sistema rudimentar de dragagem em 2012. Conforme relatado, existem 
três possíveis formas de garantir o fornecimento de água para a planta. 
O primeiro, construção de um novo dique, foi descartado por ter eleva-
do tempo de implantação e altos custos. Restaram duas possibilidades: 
sistema de dragagem/ciclonagem ou retirada dos finos com equipa-
mentos (retroescavadeira + caminhões). Para definir qual a melhor op-
ção, foram realizadas análises financeiras comparando os dois métodos.

Conforme a análise financeira através de VPL, a utilização de sistema 
de dragagem e ciclonagem apresentou retorno financeiro significativo, 
superior a R$ 3.000.000, além do prazo de Payback ser de 10 meses, 
atendendo ao requisito de tempo para validação deste projeto.

Os principais ganhos intangíveis estão relacionados à segurança do 
trabalho e meio ambiente, devido à redução do número de equipa-
mentos e máquinas utilizados no processo, significando menor risco 
de colisão e tombamento, além do menor consumo de combustíveis 
fósseis. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelência 

2016 a íntegra do trabalho “Implantação de sistema de dragagem/ci-
clonagem gera redução de custos superior a R$ 3 milhões na mina São 

Francisco ”. 

Conheça os autores do projeto
Thiago Vitali Pignaton - Coordenador de Beneficiamento na Mineração 
Apoena.
Samuel Trindade Viana - Engenheiro de Processo na Mineração Apo-
ena.
José Carlos Ferreira - Supervisor da planta na Mineração Apoena.
Gesio Tomaz - Supervisor da Planta na Mineração Apoena.
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Avaliação do uso do coque breeze em lugar 
do carvão como combustível 
A utilização do coque trouxe vantagens à usina 
da Vale, reduzindo o consumo de gás natural. 

Fase seguinte é realizar testes de longa duração

Com o objetivo de realizar avaliação econômica e operacional 
do uso de coque breeze no processo, a Vale apresentou o trabalho 
“Análise operacional do teste de utilização do coque breeze”. O es-
tudo, aplicado na Usina de Pelotização Vargem Grande, foi um dos 
comtemplados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. 

O teste industrial de utilização operacional do coque breeze 
como combustível sólido foi realizado em 2 etapas, compreenden-
do 2 períodos entre os dias 14/11 e 19/11/14 e 28/01 a 31/01/15. 
Segundo os autores, esta interrupção foi necessária, pois a elevada 
umidade do coque breeze levou à queda da taxa de produção e do 
rendimento operacional da moagem de insumos. Consequente-
mente, restringiu a taxa de produção da usina pelo baixo estoque 
de mix. A 2ª etapa foi realizada quando o material atingiu umidade 
adequada. Ao todo, foram consumidos 3.183 t de coque breeze.

Em siderúrgicas, a fim de garantir o bom desempenho do AF, 
o coque produzido nas coquerias geralmente apresenta teor de 
matéria volátil inferior a 2%, teores de cinza de no máximo 11,5% e 
por consequência teores de carbono fixo acima de 85%. Como era 
de se esperar, o antracito (carvão mineral rico em 
carbono) apresentou granulometria mais grossa 
que o coque breeze, pois o coque já é adquirido 
do fornecedor numa granulometria mais fina. 

A análise macroscópica das pelotas com coque 
breeze mostrou que ambas possuem característi-
cas similares. Por outro lado, a proporção de pe-
lotas com trincas finas diminuiu enquanto que a 
quantidade de pelotas com trinca grossa aumen-
tou em comparação com uma pelota AF40 refe-
rência.   

A proporção de fragmentos na pelota com co-
que breeze também é menor se comparada com 
a pelota AF40 referência. Para os períodos anali-
sados o uso do coque breeze, levou em média, a 
maiores resultados de compressão, abrasão e fi-
nos, o que era esperado pelo perfil de combustão 
do coque breeze mais favorável. 

De acordo com os autores do projeto, com a 
utilização do coque breeze foi alcançada uma do-
sagem média de 1,17% de carbono fixo. Com an-
tracito, a dosagem de carbono fixo é menor pelo 
impacto na compressão. No período analisado, a 
taxa de alimentação da grelha média com coque 
foi pouco maior que antracito.

No período analisado, o PPC do pellet feed pren-
sado foi considerado similar para efeito de compa-
ração entre coque breeze e antracito. Além disso, 

uma redução do consumo de gás foi observada com uso do coque 
como resultado da elevação da dosagem de combustível sólido e 
conversão de parte da sobra de qualidade em economia de gás. Nas 
amostras de coque analisadas no laboratório de VGR o poder calorí-
fico médio foi similar ao do antracito e com grande variação entre as 
amostras realizadas. 

Mesmo com a queda da taxa de alimentação, a moagem de insu-
mos é capaz de atender a demanda de mix (coque breeze/calcário) 
para 7Mta de produção apenas com o Moinho MO-03, se for utiliza-
do a proporção percentual de coque breeze/calcário em 50/50 (isto 
considerando um rendimento operacional de 85%). Caso seja ope-
rado com a proporção coque breeze/calcário em 40/60, isto implica 
em complementar a quantidade necessária de mix operando com o 
Moinho MO-04.  

Caso necessário, o Moinho MO-04 tem disponibilidade para moer 
mix, porém com redução da taxa de alimentação que fica em tor-
no de 33 t/h, por limitação do sistema de transporte. Ainda assim, a 
moagem de insumos é capaz de atender a produção de 7Mta  pois 
atualmente a capacidade ociosa dos moinhos é alta. Se for conside-
rado somente os dados com a produção nominal da planta (produ-
ção horária líquida >= 1000t/h) existe um potencial para redução do 
consumo de gás natural para valores próximos  de 10,8 Nm3/t).

Resultados 
Pelas análises efetuadas, o coque breeze apresenta-se contamina-

do com antracito e/ou carvão betuminoso, o que pode ter impacto 
negativo na avaliação do uso de coque breeze.  
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Votorantim aprimora gestão de segurança e 
meio ambiente da divisão de Cal
Com cursos, treinamentos e visitas técnicas 
nas unidades, projeto reforçou o comporta-
mento em Segurança e Saúde no Trabalho 

(SST)
Visando proporcionar um método de avaliar e de melhorar 

comportamentos relativos à prevenção de acidentes no local de 
trabalho, através da gestão efetiva dos riscos, a Votorantim Cimen-
tos apresentou o trabalho “Gestão participativa de SST no Negócio 

Cal com ênfase nos trabalhos florestais”, que foi laureado 
pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúr-
gica Brasileira da revista Minérios & Minerales. 

O estudo foi desenvolvido por Celso Ricardo Rodrigues da 
Silva, Werlen Martins Vieira e Eliane Aparecida De Queiroz, 
todos profissionais da Votorantim Cimentos.

A Votorantim controla a Fibria que é referência no plantio 
e colheita de eucalipto e tem gestão totalmente indepen-
dente.  No ano de 2014, a empresa realizou várias visitas às 

• Foi observado industrialmente um ganho médio nos resulta-
dos de compressão de 20 daN.  

• Foi possível elevar dosagem de carbono fixo até 1,25% sem 
prejuízo para qualidade com produção alta e PPC em torno de 
2,3 a 2,4%.   

• Avaliação econômica (redução consumo de gás versus custo 
adicional do coque breeze) mostrou-se positiva quando se ava-
lia resultados obtidos com a dosagem de carbono fixo acima de 
1,2%.   

• Seria ideal obter dados de produção elevada com PPC eleva-
do para uma avaliação mais adequado dos ganhos nesta condi-
ção de processo.  

• Apesar da queda de produtividade, a moagem de insumos 
é capaz de manter quantidade de insumos necessário para pro-
dução da usina na capacidade nominal. A elevada umidade do 
coque causou queda do rendimento operacional da moagem de 
insumos.  

• Existe viabilidade técnico-econômica neste teste suficiente 
para a realização de um novo lote experimental com maior du-
ração para explorar todo o potencial de ganho da utilização do 
coque breeze nos parâmetros de qualidade e consumo.  

• Sugere-se que a especificação de compra do coque breeze 
seja mais rígida, principalmente em termos de teor de voláteis, 
carbono fixo e umidade.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Exce-

lência 2016 a íntegra do trabalho “Análise operacional do teste de 
utilização do coque breeze”.

Conheça os autores do projeto
Camila Luzia Lira Duarte, engenheira química, bacharel, engenheira de 
processo, Departamento de Pelotização da Vale em Nova Lima (MG)
Frederico Mayerhofer, engenheiro metalurgista, bacharel, gerente 
de Processo, Departamento de Pelotização da Vale em Vitória (ES)
Gleison Vinicius Ricardo, técnico em mineração, técnico em Controle 
de Processo, Departamento de Pelotização da Vale em Nova Lima 
(MG)
Luis Torres Dantas, engenheiro metalurgista, bacharel, engenheiro de 
processo, Departamento de Pelotização da Vale em Nova Lima (MG)
Marcos Barros, engenheiro de minas, bacharel, engenheiro de pro-
cesso, Departamento de Pelotização da Vale em Nova Lima (MG)
Silvio Maranha, engenheiro metalurgista, bacharel, engenheiro 
master, Marketing e Vendas de Minério de Ferro da Vale em Nova 
Lima (MG)
Tiago Gonçalves da Silva, técnico em metalurgia, técnico em Controle de 
Processo, Departamento de Pelotização da Vale em Nova Lima (MG)
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operações onde 
checou as simi-
laridades com a 
atividade flores-
tal, aproveitando 
os procedimen-
tos utilizados de 
forma adaptada 
a operação de 
cada um. Esta 
foi a primeira 
fase de projeto 
participativo e 
como resultado 
desta fase a VC 
implantou vários 
procedimentos 
operacionais tais 
como: Integra-

ção, organização de áreas de vivência, controle de animais 
peçonhentos, DDS, APR, trabalhos a céu aberto, entre ou-
tros.

Paralelamente as ações com a Fibria, a mineradora intro-
duziu a prática de Comunicação Eficaz de eventos com o 
uso dos Relatos de Incidentes e divulgação de acidentes du-
rante a prática de todo o DDS nas frentes de trabalho. Com 
esta etapa, a companhia conseguiu sensibilizar sua força de 
trabalho e “aprender” com os próprios erros, evitando re-
petições e conseguindo prevenir novos eventos.

No ano corrente de 2014, os TST do Negócio CAL participa-
ram pela primeira vez do Workshop de SST. “Este evento foi 
muito importante, pois permitiu uma troca de experiência en-
tre os técnicos que trabalham nas fábricas e no campo, dividin-
do as experiências e diminuindo as barreiras encontradas na 
implantação dos procedimentos de segurança nas atividades 
em geral”, ressalta os autores do estudo.

Segundo eles, nestes eventos foi possível melhorar o pla-
nejamento das ações de SST, criando sinergia entre a equipe 
e principalmente aprimorando o processo de comunicação e 
alcance dos objetivos traçados. Em 2015, o Negócio Cal foi in-
cluído no processo de auditoria dos Protocolos Críticos da Vo-
torantim Cimentos S/A. Os Protocolos Críticos da Votorantim 
Cimentos S/A são procedimentos extremamente rígidos que 
foram criados como guias para se evitar acidentes maiores.

No caso das atividades florestais, a empresa incluiu audito-
rias em protocolos específicos como: Animais Peçonhentos, 
Transporte de Madeira, Trabalhos a Céu Aberto e Análise de 
Risco de forma adicional aos Protocolos da Votorantim Cimen-
tos S/A.

 O resultado da auditoria foi extremamente satisfa-
tório, onde a companhia ficou acima de 85% dos objetivos 
traçados para o primeiro ano de auditoria. Para o ano de 
2016, o objetivo é alinhar todos os processos com as de-
mais áreas da VC, de forma a evitar retrabalhos e falta de 
padronização. Em julho de 2014 foi iniciado a utilização da 
ferramenta de auditoria comportamental em nossos pro-

cessos florestais. Primeiramente, a companhia estabeleceu 
o procedimento e posteriormente promoveu treinamentos 
aos auditores, com presença obrigatória dos líderes das uni-
dades.  

Em janeiro de 2015 a companhia aprovou o projeto que 
reforça o pilar de melhoria das instalações, contribuindo fir-
memente para termos um ambiente de trabalho mais segu-
ro. As etapas anuais estão descritas a seguir e serão realiza-
das em todas unidades:

2016 – Adequação da sinalização de SST, instalação e ma-
nutenção dos dispositivos de paradas de emergência dos 
equipamentos, adequação dos níveis de iluminamento e re-
visão e adequação dos alarmes de emergência.

2017 – Adequação de escadas e acessos, revisão e testes 
dos vasos de pressão, adequação dos depósitos de explosi-
vos, construção de abrigos para proteção dos trabalhadores 
durante detonação/desmonte de rochas e construção de 
baias de enlonamento de caminhões.

2018 – Revisão e manutenção de proteção de partes mó-
veis de máquinas e equipamentos com prontuários atuali-
zados conforme NR 12, adequar prontuário dos tanques de 
armazenamento de combustíveis, adequação acústica de ca-
bines de operação da Britagem e instalar proteção inferior 
nas correias transportadoras de materiais.

2019 – Instalar aterramento de instalações elétricas com 
prontuário e esquemas unifilares conforme NR 10.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelência 

2016 a íntegra do trabalho “Gestão participativa de SST no Negócio Cal 
com ênfase nos trabalhos florestais”.

Conheça os autores do projeto

Celso Ricardo Rodrigues da Silva, enge-

nheiro químico e de segurança do traba-

lho. Graduação em química e engenharia 

química, com pós graduação em Segurança 

do Trabalho e MBA em Gestão  Ambiental, 

Rodrigues está desde 2012 na VC e atual-

mente ocupa o cargo de coordenador cor-

porativo de Segurança, Saúde e Meio Am-

biente.

Eliane Aparecida Queiroz, técnica em Se-

gurança do Trabalho pelo Senai. 

Werlen Martins Vieira, técnico de Segu-

rança do Trabalho (Fazendas São Miguel - 

Itaú de Minas e Arcos).
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Crusader implementa programa social em 
Minas Gerais

Por meio de ações de educação, meio am-
biente e investimentos em melhorias da 

infraestrutura local, “Programa de Investi-
mento Social” beneficia milhares de mora-

dores de Posses, Munis e Palmital 

A Crusader foi uma das ganhadoras do 18° Prêmio de Excelên-
cia da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios 
& Minerales com o “Programa de Investimento Social”. Elabora-
do por Adriana da Cruz Pires, Cristiano Duarte, Isabel Azevedo e 
Rolf Georg Fuchs, o projeto envolve o repasse de verba, de forma 
sistemática e monitorada, para fins públicos, ou seja, recursos 
direcionados para o atendimento de necessidades e prioridades 
da comunidade, com foco na transformação social.

O programa foi desenvolvido pela mineradora em parceria da 
consultoria Integratio Mediação Social e Sustentabilidade, com 
o objetivo de envolver as comunidades de Posses, Muniz e Pal-
mital, localizadas vizinhas à mina, no município de Caeté (MG). 

Para o Programa de Investimento Social, foi desenvolvido um 
plano de trabalho que está sendo executado por etapas, com 
a participação da mineradora, comunidade e prefeitura. Neste 
plano, foram programados encontros periódicos com a comuni-
dade para apresentação e desenvolvimento do programa, que 
contaram com a realização de consultas públicas, com o objetivo 
de possibilitar o envolvimento da comunidade de forma partici-

pativa e democrática. 
Nos encontros já realizados com a prefeitura foram apresenta-

dos os posicionamentos das etapas concluídas do programa até 
o momento. Estes encontros de posicionamento com a prefei-
tura também serão realizados a cada etapa do programa concluída.  

Uma das ações do programa refere-se a melhoria das vias de 
acesso das comunidades de Posses, Muniz e Palmital. Na área de 
educação, a companhia criou um programa para a capacitação de 
jovens e adultos dessas regiões por meio de cursos de informática, 
elétrica civil e mecânica industrial – as aulas contam com o apoio do 
Senai de Sabará e os temas dos cursos são sugeridos pela própria 
população. No total, 14 das 23 etapas ações proposta pelo o plano 
de trabalho, já foram concluídas. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Programa de Investimento Social”.

Conheça os autores do projeto
Adriana da Cruz Pires - Técnica em Meio Ambiente e Seguran-

ça do Trabalho pela CFP –Centro de Educacional de Caeté da FEC. 
Profissional da área ambiental há 9 anos, atuou na pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Caeté/MG, e hoje, na Crusader 
do Brasil há 3 anos, atua como técnica em meio ambiente e tam-
bém é a responsável pelo relacionamento com comunidades.
Cristiano Duarte - Relações Públicas pelo Centro Universitário 
Newton Paiva, especialista em Comunicação Social: Imagens e 
Culturas Midiáticas pela UFMG, e especialista em gestão Social: 
Políticas Públicas, Redes e Defesa de Direitos pela UNOPAR. 

Izabel Azevedo - Relações Públicas pela Faculdade Anhanguera 
e especialista em, já desenvolveu estudos na área de comunicação 
social e sustentabilidade. 

Rolf Georg Fuchs - Jornalista e Relações Públicas, formado pela 
PUC Minas. Diretor executivo e sócio fundador da Integratio Me-
diação Social e Sustentabilidade. 
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Ferramenta de gestão incrementa eficiência 
produtiva 

Com o apoio do sistema TLS, profissionais 
implementaram otimizações no uso de com-
bustíveis, máquinas móveis e equipamentos 

de lavra

Com o objetivo de aumentar a eficiência produtiva, a Mineração 
Rio do Norte (MRN), maior produtora brasileira de bauxita, imple-
mentou o projeto “Aplicação de ferramentas de gestão TLS para 
redução de custo e otimização de processo”. O trabalho foi um 
dos laureados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-
metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales

Em outubro de 2014 iniciaram-se as primeiras atividades para 
escolher quais metodologias de gestão que seriam utilizadas. His-
toricamente, a MRN vinha utilizando o Lean Six Sigma em seu SGI 
(Sistema de Gestão Integrada) como base para melhoria opera-
cional de seus processos produtivos e transacionais. Com base no 
histórico e na realização de benchmarking com outras empresas, 
além da experiência de alguns membros da equipe de gestão, a 
metodologia escolhida para juntar-se ao portfólio pré-existente foi 
a TLS e o start-up do programa foi feito em janeiro de 2015.

A Metodologia TLS é a combinação das ferramentas da Teoria 
das Restrições, Lean Manufacturing e Seis Sigma a fim de criar 
sinergia dos processos de melhoria contínua, focando no atingi-
mento do ótimo global e não somente no ótimo local. 

“A ferramenta TOC nos ajuda a ter o foco nas coisas certas – 
cria resultados de melhoria que são importantes para acionistas 
e clientes, otimiza os resultados de forma global, através da busca 
das restrições dos processos. O Lean nos ajuda a reduzir e eliminar 
desperdícios no processo, reduzindo custos e aumentando a pro-

dutividades nas restrições. E o Six Sigma contribui para estabilizar 
e reduzir a variabilidade dos processos restritivos, aumentando a 
confiabilidade operacional”, destacam os autores no projeto. 

Para garantir a aderência ao orçamento anual, a entrega do vo-
lume de produção e o embarque do produto acabado, foi realiza-

do um trabalho para repaginar a reunião diária de 
produção, tendo como premissa a participação 
de todas as áreas operacionais e de manutenção 
da MRN, juntamente com a implementação da 
ferramenta da Teoria das Restrições dentro do 
TLS, chamada de TPC (Tambor – Pulmão – Corda). 
Esta ferramenta tem como essência a gestão de 
todo o fluxo produtivo da empresa, através do 
gerenciamento de poucos pontos do macrofluxo 
do processo e identificação das principais restri-
ções, sendo: o tambor, os Pulmões de Proteção e 
as Cordas.

No primeiro ciclo do programa em 2015, após 12 
meses de implementação, o TLS possibilitou alcan-
çar o recorde histórico de embarque em 36 anos de 
operação da MRN, chegando a 307 mil toneladas 

acima do orçado. O overperformance de produção de produção ficou 
184 mil toneladas acima do orçamento. 

Os trabalhos realizados nas manutenções preventivas realizadas e 
entregues dentro do prazo, juntamente com as melhorias implemen-
tadas pelos grupos de TLS de Recuperação Mássica e de Aumento do 
MTBF (Mean Time Between Failures) foram decisivas para conseguir 
um desempenho de 286.000 t em relação ao orçamento anual. 

Os grupos de TLS responsáveis por aumento de produtividade e de 
melhorias na manutenção dos equipamentos conseguiram ajudar a 
equipe de produção a alcançar 519.000 t em relação ao orçamento 
anual.

Segundo os autores do projeto, “pensar fora da caixa” foi a principal 
estratégia do grupo de TLS de consumo de energia, mudança no mix 
de combustível utilizado e a quebra dos paradigmas com as equipes 
de operação, principalmente na britagem, foram decisivos para os 
primeiros resultados. O grupo conseguiu ainda aumentar a produti-
vidade do processo de escarificação por tratores de grande porte e 
uma redução de consumo efetivo de combustível somente com cami-
nhões de pequeno porte, implementadas pela equipe da mina.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Aplicação de ferramentas de gestão 
TLS para redução de custo e otimização de processo”.
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Conheça os autores do projeto
Evandro Favaretto dos Santos – engenheiro de minas, MBA em 

gestão de recursos minerais. Atua como gerente de planejamento e 
controle de produção na Mineração Rio do Norte desde 2014.  Ex-
periência na indústria de mineração em carvão (Brasil-underground, 
Moçambique e Colômbia-open pit).

Fábio Thieme - mestre em Engenheira Mecânica, ampla experiên-
cia em consultoria em Teoria das Restrições também dentro segui-
mentos como mineração, máquinas e equipamentos, papel e celulo-
se e metalúrgico. 

Wander Cássio Deiró - engenheiro Metalurgista, com experiência 
internacional e (Estados Unidos, Canadá, Bélgica e etc) em gestão, pla-
nejamento estratégico, Lean Six Sigma e pesquisa e desenvolvimento 

de novos produtos em diversos setores como mineração, siderurgia, 
metalurgia, vendas, logística, automotivo, bens de capital e porto.

Wvagno Ferreira da Silva – gerente de Gestão e Planejamento 
Estratégico da MRN. Graduado em Administração de Empresas, Pós-
Graduando em Engenharia de Produção. Experiência em adminis-
tração de pessoal, recrutamento e seleção, implantação do sistema 
da qualidade (ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001), Ferramentas da 
Teoria das Restrições TOC.

Wellington Tejada San Juan – executivo nas áreas de RH e Estraté-
gia com +18 anos de experiência, orientado a resultados, liderando 
equipes no nível Corporativo e Multi-Plantas (operações) em organi-
zações no ambiente de negócios da Mineração, Automotivo, Agro-
negócio (Montadora).  Atua na Mineração Rio do Norte desde 2014 
como Gerente Executivo de Área de Gestão & Estratégia.

Rio Deserto investe em projeto vocacional 
em santa Catarina

O projeto “Caminhos & Escolhas”, implementado na região sul 
de Santa Catarina e promovido pela empresa Rio Deserto, foi um 
dos contemplados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-Metalurgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. 
O trabalho tem como objetivo contribuir na orientação profissio-
nal dos colaboradores e/ou seus familiares, permitindo conhecer 
as profissões e assim poder ingressar de forma mais segura no 
mercado de trabalho. 

De acordo com os autores do projeto, o programa é voltado 
preferencialmente para aqueles que têm dúvida em qual área 
iniciar uma carreira e desejam pensar e tomar decisões sobre 
suas escolhas profissionais, seja para planejar a carreira, lidar 
com transições, preparar ou explorar novas possibilidades.O 
propósito deste trabalho, ainda, é de atuar construtivamente na 
comunidade de entorno e sociedade, conhecendo a realidade 
para poder transformá-la, visando à formação de profissionais 
e cidadãos capazes de atender as demandas atuais e futuras dos 
setores produtivos.

Ao longo de 2015, a mineradora ofereceu orientação profis-
sional aos colaboradores e/ou familiares, que estão no último 
ano ou concluíram o período letivo do Ensino Médio, nas escolas 
públicas ou privadas, contemplando 20 participantes por semes-
tre. Depois de definido o local e o tema do projeto, recorreu-se a 
produções bibliográficas na área da educação, a artigos e teses, 
publicados nas últimas décadas, consultas a internet, que possi-
bilitassem suporte e parâmetros para o trabalho.

A verificação da eficácia do projeto Caminhos & Escolhas aos par-
ticipantes será através do monitoramento e acompanhamento das 
formas de ingresso dos participantes nas instituições de ensino. A 
previsão é realizar o contato via telefone/e-mail em 03/2016, para 
mensurar o número de participantes que iniciaram os estudos, vi-
sando uma carreira profissional.

“Este projeto de orientação profissional, desenvolvido dentro 
das Empresas Rio Deserto, vem somar esforços com escolas, insti-
tuições de ensino e universidades que desempenham esse papel, 
bem como com a sociedade em geral. Além disso, proporciona aos 
participantes envolvidos um ambiente de reflexão crítica, fazendo 
com que possam perceber a realidade escolar, as futuras profissões, 
habilidades e aptidões pessoais e o real mundo do trabalho”, eles 
destacam que o projeto traz um grande benefício aos jovens e adul-
tos que estão inseguros com relação à escolha profissional e que 
sentem a necessidade de pensar em oportunidades profissionais, 

O propósito deste trabalho é de atuar cons-
trutivamente na comunidade de entorno 

e sociedade, conhecendo a realidade para 
poder transformá-la
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seja por melhores condições de trabalho, qualidade de vida ou de 
remuneração. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de 

Excelência 2016 a íntegra do trabalho “Caminhos & Escolhas”.

Conheça os autores do projeto
Alice Constantino Joaquim, Analista de Recursos Humanos. Psi-

cóloga pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em 
Coaching Personal e Profissional pela Sociedade Brasileira de Coa-
ching. Especialista em Gestão Estratégica Empresarial pela Escola 
Superior de Criciúma. Analista de Grafologia. 

Juliano Rene Colonetti, Assistente Administrativo. Graduado em 
processos gerenciais pela Associação Educacional Leonardo da Vin-
ci. Colaborador desde 2015, realizando atividades administrativas 
diversas.

Luzia de Fátima Smania Lipp, Assistente Comercial Pleno. Forma-
ção de ensino médio completo. É colaboradora desde 1996, atuan-
do no controle do desempenho do produto e financeiro, realizando 
o monitoramento de cadastros e notas fiscais de empresas junto aos 

clientes e representantes.
Mayte Dezan Domingos, Assistente Departamento Pessoal. Gra-

duada em Ciências Contábeis na Universidade do Extremo Sul de 
Santa Catarina. É colaboradora desde 2013, realizando rotinas de 
departamento pessoal, atendendo às demandas de todas as unida-
des produtivas das Empresas Rio Deserto.

Sandrelí Vieira de Jesus, Engenheira Agrimensora e Secretária 
Executiva da AAS Assessoramento Executivo e Computação SS, 
prestadora de serviços às Empresas Rio Deserto. Graduada em En-
genharia Agrimensura e Secretariado Executivo e pós-graduada em 
Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade do Ex-
tremo Sul Catarinense. É colaboradora das Empresas Rio Deserto há 
34 anos. Desde 2009, atua como Secretária Executiva.

Vera Aparecida Ferreira, Secretária Executiva. Graduada em Se-
cretariado Executivo pela Universidade do Extremo Sul Catarinense 
e pós-graduada em Secretariado Executivo e em Gestão de Pessoas 
e Processos pela Faculdade Cesusc de Florianópolis (SC). Atua na 
profissão há 26 anos e está como colaboradora das Empresas Rio 
Deserto há aproximadamente um ano.

Mina Conceição obtém ganhos com 
manutenção centrada em confiabilidade

Realizado entre fevereiro de 2014 e dezembro de 2015, o projeto 
“Aplicação da metodologia de RCM para definição das estratégias de 
manutenção de ativos de beneficiamento de minério de ferro em 
uma planta em fase de ramp-up” foi um dos laureados pelo 18° Prê-
mio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da revis-
ta Minérios & Minerales. O trabalho, aplicado na mina Conceição, do 
Complexo Itabira da Vale, buscou aperfeiçoar as atividades de manu-
tenção visando a aumentar a eficiência da unidade e eliminar perdas.

De acordo com os autores do projeto, o que se buscou apresentar 
foi a aplicação da metodologia de RCM (Reliability Centred Mainte-
nance), ou manutenção centrada em confiabilidade para a definição 
das estratégias de manutenção para uma planta de beneficiamento 
de minério de ferro em fase de ramp-up. 

A metodologia do RCM (Reliability Centred Maintenance), ou ma-
nutenção centrada em confiabilidade é um processo utilizado para 
determinar o plano de manutenção ótimo, baseado em conceitos 
de confiabilidade, de um ativo físico levando em consideração o seu 
contexto operacional. O grande objetivo da metodologia do RCM é 
assegurar que o ativo em questão continue a cumprir suas funções 
durante toda a sua vida útil.

Uma etapa fundamental desta metodologia é o levantamento, pre-
ventivo, de todos os modos de falha possíveis para os ativos em ques-
tão. A partir destes modos de falha levantados é que são direcionadas 
as estratégias e atividades de manutenção, bem como possíveis con-

tingencias ou até mesmo reprojetos. Foram levantados um total de 
243 modos de falha.

Destaca-se o percentual de modos de falha eletroeletrônicos (41%), 
o que justifica o percentual de modos de falha ocultos. A especiali-
dade com maior quantidade de modos de falha foi da especialidade 
mecânica (43%). Quanto às consequências das falhas, a mineradora 
observou uma predominância das consequências relacionadas às fa-
lhas operacionais (65%) seguidas pelas consequências de falhas ocul-
tas (26%). A tabela 1 e a figura 13 retratam esta observação.

Com base nos modos de falha levantados e utilizando o diagrama 
de decisão proposto pela metodologia do RCM, foram definidas as 
tarefas de manutenção. A tabela 2 mostra a quantidade de tarefas 
propostas por tipo de manutenção. Foram organizadas 248 tarefas.

Observou-se que 60% das atividades propostas são de inspeção 
sensitiva ou preditiva e 23% para tarefas de localização de falhas. Des-
ta forma, 83% das tarefas propostas estão relacionadas a intervenções 
baseadas na condição do ativo. Estes números demonstram que a 
estratégia indicada pelo RCM para o plano de manutenção tem um 
aspecto preponderante para intervenções baseadas na evolução dos 
defeitos dos ativos.

Outro ponto de destaque é que para 21 modos de falha levanta-
dos, não se encontrou uma tarefa preventiva que fosse tecnicamente 
viável para ser efetiva quanto a estes modos de falha. Porém, tanto 
contingências, como necessidades de sobressalentes para minimizar 
possíveis impactos, foram considerados.

Com base nos modos de falha levantados, em que estava relacio-
nado o reparo ou troca de algum componente, foi avaliado o risco de 
cada modo de falha (NPR) para a definição da necessidade ou não 
de  se ter o componente avaliado em estoque. Foi definido que para 
componentes com risco igual ou maior que 36, o mesmo será manti-
do em estoque. Assim, caso ele venha a falhar, o tempo para reparo 
será minimizado, visto que o componente já estará disponível para 

Com redução das paradas para manu-
tenção, metodologia aplicada em fase de 
ramp-up possibilitou o aumento da dispo-
nibilidade física da planta de britagem em 

mais de 10% 
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Jacobina instaura programa de capacitação 
de mão de obra na Bahia

Idealizado por Sergio Jorge Saliba, gerente-geral da Jacobina 
Mineração e Comércio (JMC), empresa do grupo Yamana Gold, 
o “Programa Jacobina Vale Ouro” foi um dos vencedores 18° 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasilei-
ra da revista Minérios & Minerales. O trabalho, que também 
contou com a participação de Egliane Guimarães, coordena-
dora de RH e Paulo Vitor Biulchi, analista de RH, ambos da Ya-
mana, objetivou capacitar e qualificar profissionais da JMC e 
comunidade local para atender demanda de mão de obra para 
operação e manutenção de equipamentos. 

O programa iniciou em 2015 com uma turma de doze par-
ticipantes da comunidade que eram estudantes dos cursos 
técnicos de Mineração e Eletromecânica do Senai. Os alunos 
tiveram aulas, com uma carga horária de 440h, sendo 340h em 
módulo teórico e 100h em módulo simulador, sobre procedi-

mentos de saúde, segurança, meio ambiente e operação de 
carregadeira LHD e fandrill, inicialmente. Atualmente, os parti-
cipantes, que foram contratados pela empresa, estão em uma 
etapa prática dentro da mineradora, acompanhados por um 
instrutor de equipamentos e durará cerca de três meses.

De acordo com Jorge Saliba, com o programa será possível 
atender a falta de profissionais qualificados para operação de 
equipamentos de mina. Ele ressalta que a cidade baiana de 
Jacobina está afastada de grandes polos de mineração e tem 
uma deficiência muito grande para conseguir mão de obra da 
região. “A empresa criará mão de obra qualificada para aten-
der a futuras vagas, além de dar a oportunidade para os jovens 
da cidade de conhecer e entender um pouco mais sobre o que 
a mineração faz e quais são as suas ações em prol do cresci-
mento da região em que atua”, discorre o autor do projeto. 

Além da qualificação de novos profissionais, o programa 
também abrangerá os empregados que já trabalham na em-
presa. Ao término dessa primeira turma, iniciará o grupo com 
os empregados internos. Essa turma também será composta 
por 12 participantes que passarão pelos mesmos módulos de 
treinamento da 1ª turma. De acordo com Saliba, o projeto será 

Iniciativa desenvolvida por equipe de Jaco-
bina visa a qualificar pessoal  local para a 
operação e manutenção de equipamentos 

de mineração 

substituição imediata.
“A utilização da ferramenta de RCM na britagem primária para a 

definição da estratégia de manutenção para uma unidade em “ramp-
up” se mostrou aplicável. A metodologia, além de criar um raciocínio 

lógico e sistemático para elaboração do plano de manutenção e lista 
de peças, propiciou aumento do conhecimento sobre os ativos estu-
dados e contribuiu para melhoria nos principais indicadores do pro-
cesso”, relatam os autores no trabalho.

A operação em ramp-up da Planta de Conceição II começou em 
dezembro de 2013 e terminou em dezembro de 2014. O diagnóstico 
de processo de manutenção e operação foi realizado em fevereiro de 
2014 e contou com uma equipe multidisciplinar formada por profis-
sionais das Diretorias de Melhorias Operacionais e Diretoria de Ferro-
sos Sudeste.

A disponibilidade física acumulada da planta de britagem em 2015 
aumentou em mais de 10% em relação ao valor acumulado de 2014, 
mesmo com o impacto causado pelo elevado número de horas neces-
sárias para as manutenções corretivas pontuais dos meses de setem-

bro e outubro de 2015. Assim, a planta de britagem ficou aproxima-
damente 10% a mais do tempo disponível para a equipe de operação 
utilizá-la.

A produção da usina em 2015 aumentou em mais de 85% em re-
lação a 2014. Apesar de a planta estar em fase de ramp-up em 2014 
com operação abaixo da capacidade de projeto da planta, a evolução 
positiva dos indicadores da britagem primária foi primordial para ala-
vancar a produção da planta em 2015.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Aplicação da metodologia de RCM para 
definição das estratégias de manutenção de ativos de beneficiamento 

de minério de ferro em uma planta em fase de ramp-up”.

Conheça os autores do projeto
Fernando Teixeira – engenheiro mecânico. Graduado em Engenha-

ria Mecânica pela PUC-MG, Especialista em Confiabilidade, MBA em 
Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral, Mestre em Engenha-
ria Mecânica pela PUC-MG e Doutorando em Engenharia Mecânica 
pela PUC-MG. Experiência de mais de 20 anos em empresas de mine-
ração de ferro, ouro, cimenteiras, e consultorias.. 

Samuel Brito Ribeiro – engenheiro de manutenção. Técnico em 
mecânica pelo Centro Federal de Educação tecnológica de Minas Ge-
rais (CEFET-MG), técnico em mineração pela Fundação Itabirana Di-
fusora do Ensino (FIDE), graduado em Engenharia de Produção pela 
Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira (FUNCESI) e atu-
almente cursando pós-graduação em Engenharia e Gestão da Manu-
tenção pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). 



www.revistaminerios.com.br | ABRIL | 2016 | 45

um incentivo aos empregados e mostrará a possibilidade de 
ascensão de carreira, pois esse será ofertado aos empregados 
e terão a possibilidade de assumirem cargos de maior com-
plexidade e ao término do curso se tornar Operador Mante-
nedor, capaz de realizar pequenas intervenções mecânicas no 
equipamento o que reduzirá as horas paradas e aumentará a 
produtividade de cada equipamento.

Um módulo voltado para a manutenção também será ini-
ciado. Os mecânicos e eletricistas de equipamentos de mina 
passarão por uma formação nos mesmos moldes da turma da 
operação, mas totalmente voltado para manutenção mecânica 
e elétrica, melhorando o tempo de resposta na manutenção e 
ofertando possibilidade de crescimento profissional.

A JMC disponibilizou um espaço em uma mina (chamada de 
“Escola de Mina”) para a etapa prática, o que irá complemen-
tar o processo de aprendizagem, pois os participantes estarão 
expostos à realidade de uma operação. A “Escola de Mina” 
está preparada também para a realização de outros treina-
mentos práticos, como abatimento de choco, câmara de refú-
gio, caminhos de fuga, entre outros.

Até o final de 2015 foram con-
cluídas as fases de desenvolvi-
mento do conteúdo teórico (au-
las expositivas e dialogadas) em 
sala de aula; e desenvolvimento 
de atividades nos simuladores 

virtuais. Atualmente, o programa está na etapa de desenvolvi-
mento das atividades práticas em campo com a aplicação das 
técnicas operacionais, estudos de tempo e filmagens. Até o fi-
nal de 2016, os alunos serão submetidos a uma avaliação final 
para quantificar e qualificar os resultados.

De acordo com os autores do projeto, ao término das tur-
mas, espera-se ter uma equipe capacitada com o objetivo de 
sempre formar profissionais da comunidade e empregados. “A 
medida que as turmas vão acontecendo, mais empregados vão 
sendo treinados e por fim conseguiremos formar uma cultura 
de todos os operadores serem “donos de área” e com isso for-
mar “Operador Mantenedor” e ter uma disciplina operacional 
consolidada”, destaca o gerente. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de 

Excelência 2016 a íntegra do trabalho “Programa Jacobina 
Vale Ouro”.

Conheça os autores do projeto
Sergio Jorge Saliba - Gerente geral da Mineração Jacobina
Egliane Guimarães - Coordenadora de RH da Mineração Ja-
cobina
Paulo Vitor Biulchi - Analista de RH da Mineração Jacobina

Equipe cria App que analisa sinais de falhas 
de instrumentação 

Grupo de trabalho desenvolveu aplicativo 
que analisa dados coletados por PIMS, dire-
cionando tarefas de manutenção e aumen-

tando confiabilidade dos ativos 
Com o objetivo de criar um método capaz de gerar indicado-

res de inspeção preditiva dos ativos de instrumentação, pro-
fissionais da Vale apresentaram o trabalho “Saúde de ativos 
e manutenção por condição na instrumentação de usinas de 
tratamento de minério de ferro”. O projeto, que foi contem-
plado pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-me-
talúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales, se baseou 
na utilização de dados colhidos de recursos existentes (PIMS 
– Plant Information Management System) através de técnicas 
estatísticas. 

O estudo foi feito por Juliene Oliveira, supervisora de Auto-
mação; Luis Ragonesi, gerente de manutenção elétrica; Paulo 
Carvalho, supervisor de manutenção elétrica de usina; Sider-
lei Santos, engenheiro de automação; Vicente Reis, analista 
de automação; e Vicentino Rodrigues, gerente de automação. 

Todos funcionários do Departamento de Ferrosos Sudeste da 
Vale (DIFS). 

Segundo os autores, os indicadores do PIMS são capazes de 
destacar os ativos prioritários e informar para as áreas os ins-
trumentos que necessitam de intervenções, evitando parada 
de ativos críticos em corretivas. O conceito de ativo crítico para 
o projeto é de um instrumento cuja falha paralisa a produção. 

As usinas de beneficiamento de minério de ferro da diretoria 
de ferrosos sudeste da Vale em Minas Gerais, possuem histó-
rico de grande dependência de instrumentação e automação 
para controle de seus processos e gerenciamento de informa-
ções de produção.

A tecnologia dos controladores lógicos programáveis foi 
adotada pela indústria da mineração em nosso estado a partir 
da década de 80 e este evento criou um mercado florescente 
de empresas de engenharia, integradoras de sistemas e fabri-
cantes de equipamentos voltados para a mineração, fazendo 
da cidade de Belo Horizonte um polo importante da indústria 
da automação no Brasil

O trabalho de saúde de ativos nasceu em decorrência de 
uma necessidade da manutenção de elétrica e instrumentação 
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Várzea do Lopes opta por equipamentos 
menores e obtém ganhos
Após estudo, mina contratou equipamentos 

de menor porte, mais condizentes com as 
restrições operacionais do sítio

Com o objetivo de analisar o porte de equipamentos e promover 
uma otimização, a Gerdau, unidade Várzea do Lopes, apresentou o 
projeto “Redução de porte com ganho de produtividade de equipa-
mentos de mina”. O trabalho, de autoria de Rodrigo Correia Barbosa 
e Breno dos Santos Magalhães, ambos da Gerdau Mining Americas,  
foi um dos laureados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria 
Minero-metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales, ini-
ciou-se a partir da avaliação de porte de equipamentos para a con-
tratação de um prestador de serviço de movimentação de materiais 
e aprofundou-se com o diagnóstico detalhado das particularidades 
da mina. 

Foi realizado um modelamento completo do ciclo de produção da 
mina (uso do software Talpac) em múltiplas combinações de escava-
deiras e caminhões. Embora em diversas situações o senso comum 
leve a crer que o maior porte de equipamentos traga ganhos em es-
cala, esta lógica provou-se falha quando confrontada com algumas 
das restrições operacionais existentes na mina.

Identificou-se que equipamentos de menor porte, embora tives-
sem payload menor, possibilitaram uma maior produtividade global, 
tanto quando considerando um investimento financeiro equivalen-
te, bem como quando considerada a capacidade dos fluxos da mina, 
pois eram menos afetados pelas restrições operacionais da mina. 
Com base nestes estudos passou-se a adotar equipamentos de di-
mensões mais compactas.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Excelên-

cia 2016 a íntegra do trabalho “Redução de porte com ganho de pro-
dutividade de equipamentos de mina”.

Conheça os autores do projeto
Rodrigo Correia Barbosa - Assessor técnico de Operações de Mina 

da Gerdau Mining Americas. Engenheiro de Minas, especialista em 
Gestão Financeira. 

Breno dos Santos Magalhães - Chefe de Planejamento de Lavra 
de Longo Prazo da 

Gerdau Mining Americas. Engenheiro de Minas, especialista em 
Gestão Financeira.

proporcionar a maior confiabilidade possível aos ativos de au-
tomação que monitoram os equipamentos de criticidade 1 das 
usinas. Apesar da manutenção dispor de planos de inspeção e 
preventivas, a natureza das falhas de instrumentos nem sem-
pre pode ser detectada a olho nu. Os modos de falha muitas 
vezes representam uma degradação do sinal, congelamento de 
sinal, e/ou funcionamento intermitente. 

O PIMS (Plan Information Management System) apresen-
ta-se como uma solução direta para o problema de falta de 
acessibilidade às informações e ao conhecimento efetivo do 
processo industrial. Este sistema é caracterizado pela capaci-
dade de coletar e centralizar dados de diferentes unidades da 
planta em uma base única, armazenando-os por vários anos e 
disponibilizando-os a diferentes níveis de usuários sob forma 
de aplicações de alto valor para monitoramento e análise do 
processo de produção. 

Foi criado um aplicativo que calcula as estatísticas (média 
ponderada no tempo e desvio padrão), o tempo de perda de 
comunicação, o tempo de congelamento, o tempo com pertur-
bação, o tempo em saturação máxima e o tempo em saturação 
mínima relativo aos dados colhidos e filtrados do PIMS-- e gra-
va em uma tabela do banco de dados MS-SQL server. De pos-
se destes dados armazenados no banco, são gerados diversos 
relatórios que auxiliam os inspetores na análise e diagnóstico 
dos instrumentos por período, área, processo ou tipo de ins-
trumento (nível, vazão, etc.)

Através do aplicativo criado percebeu-se antecipadamente, 

de maneira descentralizada e sem que o inspetor de manu-
tenção tenha que sair a campo, verificando instrumento por 
instrumento, se existem medições que estão congeladas, com 
ruído (variações bruscas nas medições dos instrumentos em 
curtos períodos de tempo), trabalhando sob saturação de fun-
do de escala ou que tenham perdido a comunicação com o sis-
tema de armazenamento de dados (PIMS). Esta metodologia 
ajuda a reduzir o tempo de paradas corretivas por motivo de 
problemas com as medições da instrumentação.

O sistema foi otimizado e padronizado pela gerência de Au-
tomação, Telecom, Energia e Combustíveis em toda a Diretoria 
de Ferrosos Sudeste com o nome Manutenção Condicional Ins-
trumentação – Proativa. 

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Exce-

lência 2016 a íntegra do trabalho “Saúde de ativos e manutenção 
por condição na instrumentação de usinas de tratamento de miné-

rio de ferro”.

Conheça os autores do projeto
Juliene Oliveira – Supervisora de Automação da Vale 
luis ragonesi – Gerente de manutenção elétrica da Vale
Paulo Carvalho – Supervisor de manutenção elétrica de 

usina da Vale
siderlei santos – Engenheiro de automação da Vale
Vicente Reis – Analista de automação da Vale
Vicentino Rodrigues – Gerente de automação da Vale
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Mineradora se inspirou na exigência de 
órgão ambiental no aproveitamento de rejeito

Um caso raro de relacionamento efetivo 
entre a indústria mineral e órgãos de meio 

ambiente

Com o “Projeto Ecobrita”, a Marbrasa foi uma das ga-
nhadoras do 18° Prêmio de Excelência da Indústria Mine-
ro-metalúrgica Brasileira da revista Minérios & Minerales. 
O trabalho, que tem como objetivo buscar alternativas 
técnicas para o reaproveitamento de rejeitos de lavra na 
mina de granito Preto São Gabriel, em Colatina (ES), foi 
desenvolvido por Marcos Paraizo, gerente de Mineração e 
Meio Ambiente, e Pollyana Cunha Pinheiro Pontes, analis-
ta ambiental, da Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil. 

Dentro do escopo do projeto, a equipe técnica estabele-
ceu as seguintes metas: diminuição de novas áreas impac-
tadas e a busca de uma produção sustentável; reaprovei-
tamento máximo dos recursos minerais; geração mínima 
de resíduos minerais; reaproveitamento do material (re-
jeito) na própria mina e aumento da vida útil dos depósi-
tos de rejeitos.

O primeiro passo foi a caracterização da rocha para o 
seu possível aproveitamento como agregado. Foram feitos 
ensaios no laboratório do Departamento de Engenharia 
Civil da Universidade Federal de Ouro Preto. Os resulta-
dos caracterizaram o granito Preto São Gabriel como uma 
rocha Ígnea, classificada petrograficamente como biotita 
norito, credenciando-o para diversas aplicações e usos na 
cadeia produtiva de agregados.

Sendo assim, a empresa instalou uma planta de brita-
gem, com capacidade de produção mensal de 40.000,00 
m³ de brita, sendo cerca de 20.000,00 m³ derivados de es-
téril proveniente da produção atual da mina Itagraúna, e 
outros 20.000,00 m³ proveniente de uma pilha de estéril 
existente na mina. Atualmente, a Marbrasa envia aproxi-
madamente 20.000,00 m³ de estérilpara alimentar o brita-
dor, devido à baixa demanda de brita no mercado.

A planta produz os seguintes produtos:  
- Brita 0: ou pedrisco: granulometria variando de 4,8 

mm a 9,5 mm.
 - Brita 1: granulometria variando de 9,5 mm a 19 mm.
- Brita 2: granulometria variando de 19 mm a 25 mm.
- Brita 3: granulometria variando de 25 mm a 50 mm.
- Brita 4: granulometria variando de 50 mm a 76 mm.
- Bica corrida: mistura de tamanhos sem exigência de 

composição granulométrica,com dimensões variando de 

zero (0) a 50 mm.
- Pó de pedra: fração de finos de britagem, com dimen-

sões variando de zero (0) a 5 mm, com alto teor de finos 
(máximo de 20%) passantes na malha 200 (0,074 mm).

- Rachão (pedra marroada)
O produto final do processo (brita) é disposto em pilhas 

de até 13 m de altura.
Ainda como parte deste projeto, as emissões de poei-

ra que ocorrem nos britadores e peneiras vibratórias da 
unidade serão controladas com a utilização de um sistema 
constituído de pequenas tubulações dotadas de bicos de 
sprays. Segundo os técnicos do projeto, o equipamento 
cria uma nebulização de água sobre o material em estágio 
de processamento e as gotas d’água aderem àpoeira, rea-
lizando o abatimento a medida que escoam por gravidade. 
A água que atenderá este sistema será provida por uma 
bomba de recalque de 2 HP.

Na otimização da produção, as rochas que forem muito 
grandes, impossíveis de serem carregadas, serão reduzi-
das com o auxílio de drop ball, que é uma esfera de aço de 
peso elevado, cujo o bloco de rocha é lançado com o au-
xílio de retroescavadeira sobre a esfera, quebrando-o em 
pedaços menores e adequando-o ao emprego no britador 
primário. O rompedor hidráulico acoplado à escavadeira 
também poderá ser utilizado na diminuição dos matacos.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio 

de Excelência 2016 a íntegra do “Projeto Ecobrita”. 

Conheça os autores do projeto
Marcos Paraizo, Gerente de Mineração e Meio Ambien-

te da Marbrasa Mármores do Brasil. Formado na Univer-
sidade Federal de Ouro Preto – UFOP em 1989, especia-
lista em Rochas Ornamentais pela UFES em 1995. Atuou 
em empresa de consultoria mineral e ambiental de 1989 
a 1993. 

Pollyana Cunha Pinheiro Pontes, Analista ambiental da 
empresa Marbrasa Mármores e Granitos do Brasil. Pollya-
na Cunha Pinheiro Pontes, brasileira, casada, formada em 
Ciências Biológicas pelo Centro Universitário São Camilo; 
pós graduada em Educação Ambiental pela FASE - Facul-
dade da Serra; especializada em Agro-ecologia pelo IFES-
Alegre.



48 | MINÉRIOS & MINERALES | ABRIL | 2016

Um desafio antigo que se renova a cada dia
Projeto resultou em uma redução granulo-
métrica de aproximadamente 40%, aperfei-
çoando a produtividade das operações de 

desmonte em mina de ferro
O 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Bra-

sileira da revista Minérios & Minerales foi conferido ao trabalho 
“Projeto de otimização da cadeia produtiva mina usina: melhorias 
na prática do desmonte de rochas com aumento de produtivida-
de”. O trabalho, elaborado por Jair C Koppe, André Luiz Vieira, Rai-
mundo N. Ferreira, Alaercio Ferreira e Jose C Ramos, foi aplicado 
em uma mina de minério de ferro, no Quadrilátero Ferrífero (MG), 
e teve como objetivo diagnosticar a situação do desmonte de ro-
chas e propor sugestões de melhorias na operação.  A ideia era pro-
mover ações para que a fragmentação do ROM fosse mais adequa-
da ao processo de produção como um todo, promovendo ganhos 
desde a mina à planta de beneficiamento.

Após as melhorias realizadas no desmonte, houve uma redução 
granulométrica de aproximadamente 40% do D90, fato que desen-
cadeou maior produtividade das operações unitárias seguintes ao 
desmonte de rochas, bem como menor gasto energético na etapa 
de beneficiamento do minério, promovendo redução de custo no 
processo de produção como um todo e o aumento de produtivi-
dade. 

As operações unitárias de lavra e as operações do beneficiamen-
to estão intimamente interligadas e interdependentes e o suces-
so do produto final, bem como todo o seu processo de produção, 
depende muito das operações iniciais, em especial do desmonte 
de rocha. Conhecido esse fato, todos os processos podem ser rea-
lizados com a maior produtividade possível, sendo eficientes e de 
baixo custo, tornando a empresa competitiva no mercado. 

Para a mina de minério de ferro, em questão, onde foi implanta-
do o projeto, foi feito o diagnóstico da situação do desmonte, bem 
como do processo de beneficiamento do ROM enviado à usina, 
durante o período de estudo. Tendo como base esse diagnóstico 
e também um estudo de geologia estrutural local, proposições de 
melhorias na operação foram feitas e acompanhadas para determi-
nar os ganhos, tanto na mina quanto na usina. 

O diagnóstico feito da operação unitária de desmonte de rochas 
em questão foi feito através das análises dos planos de fogos pla-
nejados e realizados, da fragmentação do material produzido pelo 
desmonte, das paradas do britador primário por motivo de blocos 
grosseiros e, ainda, do consumo energético da usina. Além disso, 
devido à característica geológica peculiar do site, também foi fei-
to um estudo geoestrutural de uma área destinada ao desmonte 
com explosivos, de forma a auxiliar na escolha dos parâmetros dos 
desmontes.

A primeira ação para se diagnosticar a operação de desmonte foi 
mensurar a malha de perfuração e acompanhar o carregamento 
dos furos para a possível comparação dos planos de fogo planeja-
dos e os planos de fogos realizados. A partir da análise dessas infor-
mações, obteve-se o diagnóstico desta etapa e foram implementa-

das melhorias dos procedimentos na operação de perfuração, de 
forma que o pano de fogo realizado fosse mais adequado ao plane-
jado, bem como à fragmentação desejada. Com tais modificações 
houve um melhor atendimento do planejado de até 50%. As curvas 
granulométricas dos desmontes foram obtidas através de fotos dos 
blocos gerados nas frentes de lavra desmontadas e devidamente 
tratadas por software.

Comparando as curvas obtidas antes e após as sugestões de me-
lhorias, observou-se uma fragmentação mais eficiente, reduzindo 
o D90 de 133cm para 78cm, uma redução de 41%. A operação da 
britagem primária foi acompanhada durante todo o período de es-
tudo no site, antes das modificações na operação de desmonte. 

Observou-se que, além da grande quantidade de blocos com gra-
nulometria que excede o tamanho adequado ao britador de man-
díbulas atual, existem também blocos com determinada granulo-
metria que ultrapassam a grelha mas que, em grande quantidade, 
causam paradas no britador primário por ‘pit’, ou seja, excesso de 
peso, além de paradas por entupimento e por engaiolamento. Com 
o desmonte mais eficiente, esses problemas formam reduzidas e 
aumentou-se a disponibilidade e utilidade física dos equipamentos.

Os processos de otimização da cadeia produtiva mina a usina, 
tem sido utilizados mundialmente, com o alcance dos itabiritos 
compactos às jazidas de minério de ferro no Brasil, eles tornaram-
se relevantes para melhorais. Com estes processos alcançou-se no 
caso avaliado, ganhos de 10 a 15 % na produtividade da cadeia inte-
grada, naquelas porções da jazida onde foi aplicado, e contribui nos 
esforços de melhoria contínua e redução de custos.

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Exce-

lência 2016 a íntegra do trabalho “Projeto de otimização da cadeia 
produtiva mina usina: melhorias na prática do desmonte de rochas 

com aumento de produtividade”.

Conheça os autores do projeto
Jair Carlos Koppe, prof. titular Programa de Pós-graduação em Enge-
nharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul
André Luiz Vieira, engenheiro master, consultor interno Vale
Raimundo Nonato Ferreira, supervisor de Infraestrutura do Complexo 
de Itabira da Vale.
Alaércio Ferreira, supervisor de Infraestrutura do Complexo Vargem 
Grande.
Jose Carlos Ramos, engenheiro especialista em Operação de Mina, 
consultor interno Vale
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Imerys aproveita água da chuva no 
processo industrial
Com a instalação de mantas sintéticas, uni-
dade passou a captar e a utilizar o recurso 

nas áreas industriais e do porto

Criado em 2015 e mantido este ano, o projeto “Aproveitamento de 
água da chuva no processo”, da Imerys Rio Capim Caulim, foi um dos 
agraciados pelo 18° Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúr-
gica Brasileira da revista Minérios & Minerales. O trabalho, desenvolvido 
na planta de Vila do Conde, em Barcarena (Pará), tem como objetivo re-
duzir o consumo de água nova do subsolo, e assim diminuir consideravel-
mente a utilização do recurso natural. 

As etapas do beneficiamento do caulim em Barcarena são feito em via 
úmida, e requer uma alta demanda de água adicionada inicialmente para 
dispersão e diluição da caulinita para viabilizar a separação do bem mi-
neral (caulim) dos demais componentes, considerados como rejeito. As 
etapas do processo do beneficiamento necessitam de uma grande quan-
tidade de água. Por este motivo, tais processos utilizam água de subsolo. 
Nesta região, no período de inverno, ha uma grande quantidade de chu-
va que fica  armazenada nesta borda livre da bacia Em 2013 iniciou-se o 
projeto de reaproveitamento da água da chuva.

O trabalho começou no verão com a colocação de uma coberta com 
manta geosintética na bacia, para a água da chuva não ter contato com 
rejeitos sólidos. Após a instalação da manta, a empresa deu início a uti-
lização da água da chuva no processo. Para isso, técnicos fixaram uma 
bomba sapo na bacia que passou a bombear a água da chuva para a ETA 
da unidade.

O sistema de aproveitamento da água da chuva passa primeiro por um 
processo de tratamento da água na ETA. Depois, a água é bombeada e 
distribuída nas áreas. Com a implantação deste sistema em 2015 a em-
presa teve uma grande redução na captação de água do sobsolo com o 
armazenamento de 157,400m³ de água da chuva.

A Bacia 3 é destinada aos efluentes gerados na área de filtragem do 
processo industrial de beneficiamento de caulim, onde são submetidos 
ao processo de clarificação e controle de pH. Desta forma, a Bacia 3 pos-

sui constantemente uma lâmina d’água.
A Bacia 5 (subdividida em Bacia 5A, Bacia 5 B e Bacia 5 C). A Bacia 5C 

recebe os rejeitos da separação magnética e centrifugação. Da Bacia 5C, 
há a transferência para Bacia 5B através de um sistema de bombas. Após 
sedimentação do rejeito, os efluentes oriundos das Bacias 5B e 5C são 
retornados para a planta industrial, formando, desta forma, um ciclo fe-
chado.

A Bacia 5, conforme projeto, chegou ao final de sua vida útil para ar-
mazenamento de rejeitos, se encontra permanentemente desativada, e 
com uma borda livre de 1 m.

Em operação no estado desde 1996, a empresa adquiriu, em 2010, a 
Pará Pigmentos S.A. (PSSA) que pertencia à Vale. Com estrutura dupli-
cada, a mineradora passou a ter a maior planta de beneficiamento de 
caulim do mundo e 71% de participação na produção de caulim no Brasil. 
Nas operações da Imerys Capim, o minério é extraído de duas minas em 
Ipixuna do Pará que fica às margens do Rio Capim.  O caulim é transporta-
do por minerodutos até Barcarena, onde é beneficiado e embarcado no 
porto privado. A maior parte do minério tem como destino o mercado 
internacional

leia a íntegra no site
Acesse www.revistaminerios.com.br e leia em Prêmio de Ex-

celência 2016 a íntegra do trabalho “Aproveitamento de água da 
chuva no processo”.

Conheça os autores do projeto
Adelson Carvalho da Silva possui mais de 8 anos de experiên-

cia em gestão de meio ambiente e está há 9 anos trabalhando na 
Imerys na área ambiental e monitoramento de barragens. Carva-
lho é responsável por uma equipe de 22 pessoas entre Imerys e 
contratadas para controle operacional de área e legislação.

Jorge Reis de Almeida tem mais de 8 anos Imerys. Possui for-
mação em Técnico em Meio Ambiente, desde 2009 e atualmen-
te está concluindo curso de engenharia ambiental. Na empresa, 
atua  como Técnico de bacias.
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A empresa 
Irlandesa CDE 
Global, que 
atua na área de 
equipamentos 
para processos 
de lavagem, 
classificação e 
separação de 
areias, agrega-

dos e minérios,  intensificou suas operações no mercado latino-ameri-
cano ao estabelecer, em 2012, o escritório no Brasil, com a criação da 
CDE do Brasil. Desde então, vem fortalecendo sua presença no Brasil 
e nos outros países da América Latina, com um total de 20 plantas 
comissionadas e instaladas, com a tecnologia dos novos modelos de 
produtos lançados na Europa.

Recentemente, a CDE Global participou da feira Bauma, em Mu-
nique, na  Alemanha, e foi a sua maior participação em termos de 
tamanho do estande e número de máquinas exibidas. Também foi 
onde lançou dois novos modelos de equipamentos: o Evowash, planta 
compacta para produção de areias com nova tecnolgia de hidro ciclo-
nes permitindo um produto final de alta qualidade; e o M2500, nova 
planta de processamento  para reciclagem, britas, cascalho e areia com 
capacidade de até 250 t/h e a possibilidade de produção de diferentes 
tipos de  agregados e areia em um único sistema integrado. Ambas 
são modularizadas com rápida instalação, pouco footprint e baixo cus-
to operacional.

Também uma completa linha de peneiras desaguadoras chamada 

Bilfinger Water Technologies é especializada na separação sólido-
líquido e produz uma variada série de filtros prensa Diemme® Filtra-
tion, projetados especificamente para as aplicações na mineração 
e metalurgia. De acordo com a empresa, eles representam a evolu-
ção dos filtros prensa tradicionais devido à sua grande capacidade 

de produção e  confiabili-
dade operacional, mesmo 
quando submetidas às 
mais severas condições 
de trabalho. Sua experi-
ência vem desde 1923, 
com ênfase em pesquisa 
e desenvolvimento, para 
desenvolver e fornecer 
plantas completas para a 
desidratação de diferentes 

Filtros prensa produzem 14 mil t de matéria 
seca por dia em mineradora mexicana

produtos, nas quais o filtro prensa é o núcleo da solução
A Torex Gold – Unidade Minera Media Luna, no México, é uma 

de suas referências a nivel mundial para a filtração de rejeitos pro-
venientes da lixiviação dos minérios de ouro e prata. Nesta instala-
ção a empresa tem sete filtros prensa modelo GHT2500, que  pro-
duzem 14.000 t de matéria seca por dia, transformando os resíduos 
em tortas com sólidos secos de 85% (umidade residual das tortas 
de 15%). Desta forma, as tortas são facilmente manuseavéis para a 
sua disposição final, onde estas por sua vez, são conduzidas através 
de transportadores de correia a uma consideravel distância (aproxi-
madamente 4 km), ou seja, desde o prédio de filtração diretamente 
até o local da disposição final (dry stacking).

As principais vantagens desta tecnologia, de acordo com a Bilfin-
ger, são: alta recuperação de cianetos (um dos custos mais relevan-
tes); redução do impacto ambiental da instalação; e a disposição 
final a seco (dry stacking), que é mais segura e manejável.

CDE Global aposta na América Latina
Com uma média de três novos projetos por 
semana sendo concluídos globalmente, a 

empresa vem ampliando sua participação em 
novos mercados, e a América Latina é uma 

peça chave neste crescimento

Infinity foi lançada com nova tecnologia possibilitando maiores ciclos 
produtivos, redução de peso e consequentemente de energia e pra-
ticamente zero risco de quebra por fadiga, por não ter solda em seu 
processo construtivo.

A CDE do Brasil, com sua  base operacional em Belo Horizonte, já 
conta hoje também com toda a parte de instalação e  assistência técni-
ca feita com especialistas brasileiros, treinados na sede da CDE Global 
na Irlanda do Norte,  mas  adpatados aos termos e necessidades técni-
cas locais, agilizando assim o start up, comissionamento, treinamento 
e futura reposição de peças durante a operação, possibilitando assis-
tência durante toda a vida útil do equipamento.

“Trabalhamos com um conceito de total parceria com nossos clien-
tes, desde o contato inicial através de visitas técnicas para a concepção 
do projeto e definição do melhor equipamento, acompanhamento 
nos cálculos de retorno do investimento e na otimização dos recursos 
naturais e hídricos disponíveis ”, ressalta Bruno Paladino, gerente geral 
para a América Latina.

A empresa conta também com novos projetos na área de recicla-
gem, setor que vem crescendo com a demanda por reutilização de 
resíduos de demolição e construção. A CDE Global opera hoje uma 
das maiores plantas de reciclagem do Caribe, localizada em Aruba e 
têm projetos sendo comissionados em Trinidad e Tobago, Argentina 
e Venezuela.

“Com uma média de três novos projetos por semana sendo con-
cluídos globalmente, a empresa vem ampliando sua participação em 
novos mercados, e a América Latina é uma peça chave neste cresci-
mento”, afirma Pedro Freire, gerente de Desenvolvimento de Negócios 
para a América Latina.

Além da sua sede na Irlanda do Norte, e seu escritório no Brasil, a 
CDE também conta com escritórios nos Estados Unidos, Austrália e Ín-
dia, atendendo a demanda de seus cinco setores: areia e agregados, 
resíduos de construção e demolição, reciclagem, areias industriais e 
mineração.

A CDE Global realizará eventos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro 
e São Paulo no mês de junho, para demonstrar a sua nova linha de 
produtos para o mercado.

EQUIpAMENTOS 

M2500, nova planta de processamento com capacidade de 
até 250 t/h
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Filtros prensa para aplicação em mineração 
e metalurgia
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Join the world's most important  
event of mining!

PARTICIPE 
DO MAIS IMPORTANTE 

EVENTO MUNDIAL 

24th World Mining Congress
MINING IN A WORLD OF INNOVATION

MINERAÇÃO NO MUNDO EM INOVAÇÃO

Aumente a visibilidade de sua empresa associando  
sua marca ao World Mining Congress 2016.
Increase the visibility of your company by associating your brand to the World Mining Congress 2016.

Conheça as cotas de patrocínio, merchandising 
e estandes disponíveis para sua empresa!
Faça contato: wmc2016@pandapromo.com.br
 +55 (31) 2108.2121

Get to know about sponsorship fees, merchandising  
and booths available for your company!
Contact us: wmc2016@pandapromo.com.br
 +55 (31) 2108.2121

EDITORIAL SUPPORT  

INSTITUTIONAL SUPPORT

PROMOTION EXECUTIVE PRODUCER AND MARKETINGSPECIAL SUPPORT 

Mining & Earth Sciences Magazine

R

OPERATIONS MANAGEMENTCOMMUNICATION AGENCY

Secretariat of
Geology, Mining and

Mineral Transformation

Secretariat of
Technological development

and Innovation

Ministry of
Mines and Energy

Ministry of
Science, Technology

and Innovation

Bo
oths sales

already begun!

A venda dos
estandes já começou!

Garanta seu
Espaço! 

Guarantee your space!

DE MINERAÇÃO!

Apoios confirmados até março de 2016 Institutional Support confirmed until March, 2016



Soluções inovadoras Liebherr para mineração

Viva o Progresso.

  Tecnologias inteligentes integradas reduzem o curto por tonelada
  Design projetado para melhorar a disponibilidade e a confiabilidade
  Máxima produtividade e eficiência por meio do controle inteligente de energia
  Design ergonômico para operações e manutenção simples e seguras
  Suporte ao cliente durante toda a vida útil da máquina
  Compromisso com a redução do impacto ambiental  de todas as máquinas

www.liebherr.com.br
info.lbr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction
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