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EDITORIAL

O país que é concorrente direto do Brasil no mercado 
global de commodities minerais resistiu melhor do que nin-
guém, ao freio da economia chinesa e a queda prolongada 
dos preços desses produtos. Sua taxa de crescimento do PIB 
mantem-se em 3,1% anual e causa inveja a maioria dos países 
— exceto Índia e China. E onde ela acertou, enquanto outros 
erraram, inclusive o Brasil?

O governo australiano cumpre o orçamento e não gasta 
além do que está estipulado. Respeitando orçamentos aperta-
dos desde fins dos anos 90 e início de 2000 e ajudado pela ba-
lança comercial, quando estourou a crise financeira, a Austrália 
tinha superávit nos orçamentos anuais — embora registrasse 
déficit em conta corrente ao longo dos anos.  As finanças pú-
blicas tinham fôlego suficiente para injetar o equivalente a US$ 
42 bilhões na economia para sustentar sua atividade — um 
volume de recursos somente superado pela China, em termos 
percentuais do PIB, injetado pelo governo frente à crise global.

A Austrália atravessava então o maior boom 
da mineração de sua história, tendo como China 
o destino das exportações — cujo valor triplicou 
na década encerrada em 2012. O preço do mi-
nério de ferro saltou de US$ 13 para US$ 187/t 
e passou a representar 17% em valor das ex-
portações do país. O carvão vapor subiu de US$ 
26 para US$ 141/t — o equivalente a 12% das 
exportações. Os investimentos em mineração 
quadruplicaram de valor, atingindo 8% do PIB.

Estudos do Banco de Reserva da Austrália indicam que 
neste período a mineração elevou a renda real média da po-
pulação em 13%, e valorizou os salários em 6%. O dólar local 
também subiu, prejudicando as exportações fora do setor mi-
neral, mas estas foram compensadas pela alta dos preços dos 
produtos agrícolas.

Quando se iniciou o ciclo de baixa das commodities e a 
China recuou para um ritmo menor de expansão econômica, 
países exportadores, como Brasil, Rússia e África do Sul entra-
ram em recessão. O nível de investimentos em negócios caiu 
de forma dramática na Austrália, mas o PIB manteve sua ex-
pansão próxima à média histórica de 3% que já dura 25 anos.

Segundo os economistas, isso se deve aos investimentos 
realizados anteriormente na mineração, que expandiram sua 
produção e os embarques ao exterior, mesmo a preços me-
nores. As cotações de minério de ferro e carvão vapor estão 
bem abaixo dos picos alcançados, mas se mantiveram acima 
dos níveis antes do boom. O governo deixou o dólar australia-
no se depreciar, beneficiando as exportações.

A inspiração que vem da Austrália
A economia foi favorecida por outro fenômeno — o fluxo 

crescente de estudantes asiáticos às universidades australianas, 
que cobram preços mais competitivos do que seus pares nos 
Estados Unidos e Inglaterra. Nos últimos doze meses, o número 
de inscrições de estudantes estrangeiros aumentou em 11% e 
os visitantes do exterior cresceram em 14% - essas duas ativi-
dades equivalem hoje a 14% do valor das exportações locais.

A única preocupação dos analistas é uma possível bolha 
no mercado imobiliário, que construiu 200 mil unidades resi-
denciais em 2015 e deve concluir outro tanto este ano. Houve 
uma valorização exponencial em cidades como Sidney e Mel-
bourne. O medo do estouro dessa bolha faz lembrar o que 
aconteceu no mercado imobiliário norte-americano.  A dívida 
pública na Austrália chegou a 36% do PIB, comparado a 9,7% 
em 2007, reduzindo o espaço de manobra em caso de crise. 
Mesmo assim, a saúde australiana parece ser de ferro.

Crescimento dos embarques 
de minérios ao exterior, 
aumento de visitantes e 
alunos estrangeiros nas 
universidades, e alta de 
preços no campo mantiveram 
o PIB australiano elevado
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MINEXPO 2016

Joseph Young 
Las Vegas (Estados Unidos) 

Na conferência de imprensa rea-
lizada em Las Vegas (EUA), na vés-
pera da abertura da Minexpo 2016, 
a Caterpillar revelou que a indústria 
de equipamentos continua priori-
zando a reforma dos equipamentos 
em operação nas minas e plantas, 
alinhada com a demanda das mine-
radoras: reduzir os custos de produ-
ção de forma contínua com os ativos 
existentes, com a remanufatura de 
componentes críticos, mantendo os 
investimentos (capex) no nível míni-
mo possível.

Nessa direção, a empresa se-
diada na cidade norte-americana 
de Peoria aponta a importância da 
tecnologia digital e dos softwares agrupados sob o nome 
Command, parte do Minestar, possibilitando programar 
intervenção preventiva na frota, de forma sistemática, evi-
tando falhas catastróficas que prejudiquem a produção. E 
esse programa funciona inclusive em frotas mistas, com 
equipamentos de diferentes marcas. 

Há avanços relevantes na operação semiautônoma de 
perfuratrizes, seguindo coordenadas de GPS de alta pre-

Fabricante prioriza reforma dos equipamentos  
e ganhos com tecnologia digital

cisão, dispensando a topografia de 
campo, com economia de 5% em 
cada furo. Os bulldozers podem ser 
operados remotamente em traba-
lhos de risco — o que o operador 
humano executa na primeira vez, a 
máquina pode repetir quantas vezes 
for preciso. O programa Spotting faz 
o posicionamento automático de 
dois caminhões para carregamento 
junto da escavadeira, em marcha a 
ré, inclusive no lado cego, com toda 
a segurança.

Já o programa Fleet aumenta a 
operação efetiva dos caminhões, 
atacando as ineficiências na tro-
ca de turnos, no abastecimento, e 
excessos de carga e velocidade — 
alongando a vida dos pneus. O sis-
tema Detech monitora a fadiga do 

operador e alerta sobre proximidade de objetos — e serve 
para equipamentos de qualquer marca. 

Na mina de Solomon, da Fortescue Metals, na Austrá-
lia, 47 caminhões autônomos 793Fj atingiram 20% a mais 
de eficiência que os operadores humanos, tendo transpor-
tado 200 milhões t de material desde 2012, com melhora 
dramática nos índices de segurança. É a maior frota autó-
noma num único sitio de mineração.

Caterpillar lança tecnologia que posiciona os caminhões para o carregamento Caminhão autônomo da Komatsu

Programa Command executa operação remota 
de bulldozer
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MINEXPO 2016

A Caterpillar lançou ainda na Minexpo máquinas novas, 
como a escavadeira hidráulica 6020B, com seis bombas 
atendendo individualmente cada cilindro, podendo alcan-
çar 25% de economia no consumo de diesel, além da maior 
cabine da sua classe, com visor de vidro no piso; o cami-
nhão 794 de tração elétrica, para 320 tc, que incorpora a 
tecnologia Unit Rig; a carregadeira 994K, que ganhou mais 
potência no motor, maior força de rompimento e 29% a 
mais de carga útil; o bulldozer D10T2 com supressão de 
fogo instalado na fábrica e esteira reforçada com até 40% a 
mais de vida útil; motoniveladora 18M3 que executa mais 
15% de cobertura no terreno, além de outros modelos. 

Quanto à possível retomada dos preços dos metais, Ca-
terpillar aponta indícios de que isso possa ter inicio em 
2017, com reflexo na renovação das frotas das minas que 
tenham atingido a idade limite de utilização.  Porém, é ver-
dade que a mineradora pode optar mais uma vez pela re-
manufatura dos componentes vitais, dando uma segunda 
ou terceira vida às maquinas.

CAMINHÃO AUTÔNOMO  
SEM CABINE DE OPERADOR

No dia da abertura da Minexpo 2016, causou sensação 
o protótipo de caminhão autônomo, que não possui sequer 
a cabine do operador, exibido pela Komatsu Mining. Ele é 
equipado com suspensão hidropneumática para equilibrar 
a carga da caçamba nos dois eixos, frenagem contínua nas 
descidas pelos quatro motores elétricos nas rodas e con-
trole direcional em ambos os eixos.

Já a Liebherr lançou um caminhão diesel-elétrico de 
100 t, T236, que não possui grid box, e aproveita a ener-
gia gerada nas descidas nos próprios sistemas auxiliares 
embarcados, estocando o resto em baterias. O diferencial 

Liebherr lança caminhão elétrico de 100 t sem grid box Sandvik mostra equipamentos movidos a bateria

está no motor diesel que continua funcionando nas desci-
das, mas não consome combustível.

A Sandvik exibiu um mini-bulldozer de baixo perfil, mo-
vido a bateria, para minas subterrâneas; e jumbos e LHDs 
acionados a baterias recarregáveis, que saem da fábrica 
prontos para receber o sistema Automine — de operação 
dirigida remotamente.

Hexágono mostrou um georadar capaz de detectar 
movimentos microscópicos da estrutura de barragens de 
rejeitos, permitindo um monitoramento 24 horas por dia. 
Esse sistema, incluindo o software de cálculo de deforma-
ções e alerta automática, custa o equivalente a US$ 30/h 
de monitoramento contínuo — considerando três anos de 
operação. O ganho real da mineradora é ter dados concre-
tos para informar a população e imprensa.

A Weir exibiu o britador de cone Trio TP900, que pro-
porciona combinação ideal de força de britagem com volu-
me produzido em aplicação secundária e terciária. Possui 
proteção hidráulica total de reação instantânea em caso 
de travamento — retornando à posição normal de opera-
ção em seguida.

A Martin lançou o sistema de roletes GEN para correias 
transportadoras que gera energia na sua operação, que é 
aproveitada pelos sistemas de apoio como alinhadores da 
correia, atuadores pneumáticos e iluminação.

A Esco apresentou a solução digital IQ, que rastreia os 
sensores embutidos em dentes de caçamba, permitindo 
sua localização imediata em casos de perda, além de um 
robot que faz troca de dentes de grande porte e peso.

A Metso lançou o sistema QdX4 para acionamento me-
cânico de moinhos de grande porte, capaz de fornecer até 
32 MW; ele substitui com vantagens o acionamento gear-
less. O sistema foi testado por mais de 3 milhões de ciclos.
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LÍTIO

Os analistas indagam se os produtores principais — Albe-
marle, SQM, FMC e Tianqi Group — vão conseguir elevar a 
produção a curto prazo, ou novos produtores vão surgir para 
preencher essa demanda? É o caso de diversos projetos ba-
seados em salinas na América do Sul. A Salar de Atacama, 
operada pela Albemarle e SQM, gera um produto final de 
qualidade excepcional. 

Entretanto, ela é exceção entre as muitas salinas do Chi-
le, Argentina e Bolívia, onde o teor alto de magnésio torna a 
extração do lítio difícil e agrava o custo. As restrições no uso 
d’água nestas regiões áridas impõem maiores dificuldades. 
Isso torna alguns depósitos em rocha dura — pegmatitos — 
atraentes em outras regiões do planeta.

Especialistas acreditam que a demanda por lítio vai se 
fortalecer nos anos futuros, refletindo-se no seu preço. Joe 
Lowry, presidente da Global Lithium, prevê que o preço do 
carbonato de lítico fora da China vai superar US$ 10 mil/t 
no horizonte; e John Kanellitsas, vice-presidente da Lithium 
America, estima que o preço médio vai ficar em torno de US$ 
7.500/t.

Um desenvolvimento recente foi a fusão das operações 
de lítio da Galaxy Resources com General Mining, avaliada em 
US$ 217 milhões, criando uma empresa global que movimen-
ta US$ 700 milhões.  No seu amplo portfólio destacam-se a 

A corrida para expandir a oferta

retomada da mina de Mt. Cattlin, que começa seus embar-
ques comerciais ainda este ano, perto de Ravensthorpe, na 
Austrália Ocidental; o desenvolvimento da salina Sal de Vida 
na Argentina, de excelente qualidade e baixo custo, localizada 
no Triângulo do Lítio, entre Argentina, Chile e Bolívia, respon-
sável por 60% da produção global de lítio; além de uma mina 
em rocha em James Bay, Quebec, no Canadá.

MT. CATTLIN RETOMA PRODUÇÃO
A capacidade nominal da mina Mt. Cattlin é de 1 milhão t/

ano, gerando 137 mil t/ano de concentrado de óxido de lítio e 
56 mil libras/ano de tântalo contido (TA2O5). O recurso total 
contido de Li2O é de 197 mil t, e o medido e indicado atinge 
13,8 milhões t. O recurso atinge 18,18 milhões t. A vida útil 
atual da mina chega a 18 anos.

A lavra a céu aberto trabalha um depósito horizontal de 
pequena espessura, com escavadeiras e caminhões, na cava 
chamada Dowling, utilizando empresas subcontratadas para 
todas as operações. O processamento do minério de pegma-
tito começa com britagem em quatro estágios, reduzindo-o a 
-6 mm, e o material é estocado em silo que alimenta o con-
centrador 24 horas/dia.

O concentrador emprega classificação a refluxo (para eli-
minar mica), e ciclones de separação em meio denso de dois 

John Chadwick, da revista International Mining (IM), relata os 
desenvolvimentos recentes nos novos projetos de lítio, cuja demanda  
cresce impulsionada pelas baterias recarregáveis, em especial  
dos carros elétricos que estão se popularizando

PARCERIA EXCLUSIVA

O grande foco dessa indústria é transformar o mineral em um produto de uso em larga escala no veículo movido a bateria
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LINHA DE EQUIPAMENTOS MULTIPROPÓSITOS MODELO LX

APLICAÇÕES:
MINERAÇÃO - GEOTECNIA - CONSTRUÇÃO – ENERGIA

A versátil sonda multipropósito Boart Longyear LX6® irá ajudá-lo a 
alcançar as metas de produtividade nos seus próximos projetos.

Entre em contato conosco:
Rua Silex, 65 – Bairro Camargos,  
Belo Horizonte – MG Brasil
vendas@boartlongyear.com
Tel.: (31) 3048-0060

Baixe a ficha técnica em:
http://www.boartlongyear.com/lx6mp

• Sondagem wireline e convencional
• Perfuração com martelos DTH
• Perfuração com coroas tricônicas
• Perfuração com circulação reversa
• Perfuração com auger/trado oco
• Perfuração de poços de água

• Sistema SPT mecanizado/  
   Contador Digital
• Instalação de piezômetros
• Testes de porosidade/permeabilidade
• Microestacas
• Jet grouting

www.BoartLongyear.com • ASX: BLY
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estágios, com atrição mecânica. O produto final é drenado 
para embarque em caminhões. O rejeito grosso é descartado 
ou usado como reaterro na mina, embora haja estudos de 
vendê-lo como subproduto. O undersize de -0,5mm é tratado 
em classificadores espirais e mesas para recuperar a tantalita 
e o espodumeno residual.

MT. MARION TEM PARCEIRA CHINESA
Esse projeto a 40 km de Kalgoorlie, na Austrália Ocidental, 

é controlado pela Neometals (13,8%), MRL-Mineral Resour-
ces (43,1%) e um dos maiores produtores de lítio da China 
— Jiangxi Ganfeng Lithium (43,1%). A MRL é a financiadora e 
comanda a operação da mina até o porto.  

A mina Mt. Marion tem recurso pela norma JORC de 23 
milhões t a 1,39% Li2O e a 1,43% Fe2O3, em seis depósitos 
onde o minério aflora e é visível na cor branca. Em setem-
bro passado, Ganfeng ingressou no projeto e assinou um 
acordo off take durante a vida da mina, reservando para si 
a produção total.  

A MRL, através de sua subsidiária Process Minerals Inter-
national, está construindo toda a cadeia de logística, desde a 
lavra, britagem, tratamento, transporte até o porto e a ope-
ração deste. Uma das inovações é o uso de GNL para gerar 
energia, inclusive como combustível da frota de transporte.

Uma planta modular de tratamento, com flotação, está 
sendo montada para produzir 33 mil t de concentrado a 4-6% 
Li2O por mês, equivalente a 400 mil t/ano de produto de grau 
químico. A Ganfeng chinesa tem ampliado sucessivamente 
seu acordo off take para ficar com toda a produção (e pagar o 
preço acordado mesmo que não utilize o produto).

CORRIDA DE LÍTIO EM PILBARA
Mais de 20 empresas estão desenvolvendo exploração 

ou produção nos 12 meses recentes em Pilbara, Austrália 
Ocidental, sendo o mais avançado o projeto Pilgangoora, 
da AMJ-Altura Mining. A reserva estimada atual de 18 mi-

lhões t a 1,07%Li2O é suficiente para 14 anos de produção, 
a razão de 1,4 milhão t/ano. Esse teor é compensado pela 
geometria favorável do depósito e baixa taxa de sobreca-
pa, fluxograma simples e acesso imediato à zona minerali-
zada, com baixo capex em termos comparativos aos proje-
tos concorrentes. 

A produção deve começar no terceiro trimestre de 2017.  
A AMJ também assinou acordo off take com a Lionnergy da 
China e vai se valer da logística existente na região de Pilbara, 
que dá fácil acesso aos mercados asiáticos.

PILBARA MINERALS USA PROCESSO SILEACH
O projeto da empresa tem o mesmo nome de Pilgan-

goora e pode começar a produzir dentro de 18 meses. Ela 
associou-se à Lithium Australia para avaliar o uso comer-
cial de um novo processo de baixo custo – Sileach - para 
obter carbonato de lítio, ingressando num mercado de 
maior margem. A empresa comissionou um estudo inde-
pendente junto à conceituada firma de engenharia, visan-
do à viabilidade de uma planta de carbonato e hidróxido 
de lítio em Port Hedland, na região de Pilbara.

O processo hidrometalúrgico Sileach dispensa a etapa de 
roasting e tem potencial de ser muito mais eficiente do pon-
to de vista energético, além de recuperar valiosos créditos 
em subprodutos. Foi desenvolvido para tratar materiais que 
passavam sempre por roasting, a elevado custo de energia, 
para obter lítio. Ensaios em laboratórios independentes ob-
tiveram extração de lítio de alfa espodumeno em até 92% 
após quatro horas. Outros materiais silicatados, como mica, 
argilas e espodumeno de baixo teor podem ser tratados via 
Sileach. 

O projeto Lepidolite Hill, controlado pela Coolgardie Rare 
Metals, está realizando também um extenso programa de 
testes com esse processo. Seu uso visa reduzir o tempo de 
lixiviação, reduzindo o tamanho físico da planta e capex.

Segundo Adrian Griffin, diretor da Lithium Australia, o 
processo Sileach é para a indústria de lítio o que a flotação 
foi para a mineração de metais básicos no passado. Nos 
primórdios dos anos 1990, cada três das quatro toneladas 
de minério extraído de Broken Hill, na Austrália, eram des-
cartadas como rejeito pela impossibilidade de separar o 
chumbo do zinco. A flotação com espuma mudou radical-
mente a situação.

O lítio contido em rocha dura tem um dilema similar, 
quando processos intensivos em energia ditavam o que 
podia ser processado economicamente, favorecendo os 
concentrados de espodumeno de alto teor. Minerais de 
baixo teor eram descartados como rejeito. O processo Si-
leach vai mudar isso ao tratar esses minerais de baixo teor 

LÍTIO

Pilbara, na Austrália, é um centro hoje de exploração de lítio
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e difícil extração, além de recuperar os valores em lítio de 
minerais descartados no passado. 

A RARA MINERAL PETALITA
Os depósitos em rocha dura da Avalon, chamados Sepa-

ration Rapids, em Kenova, Ontário, Canadá, tem potencial 
de produzir hidróxido de lítio de alta qualidade a preços 
competitivos, voltados para dois mercados — um serve de 
insumo para cerâmicas vitrificadas, tipo Corningware; o ou-
tro é uma química de lítio para armazenagem de energia. Os 
subprodutos ali são feldspato, sílica de alta pureza e tântalo. 

É uma das maiores ocorrências de pegmatito tipo com-
plexo, na forma de um mineral raro chamado petalita. Exis-
te apenas outro produtor de petalita no  Zimbabwe. Sua 
característica é o nível muito baixo de impurezas, permi-
tindo seu tratamento a baixo custo. Segundo Avalon, ana-
listas estimam que a demanda por lítio possa dobrar em 5 
a 10 anos, por causa da difusão das baterias de ion de lítio 
utilizados em carros elétricos cada vez mais populares.

Sondagens delinearam um recurso indicado de peta-
lita de 8,9 milhões t e inferido de 2,7 milhões t, ambos 
com teor de 1,34% LiO, 0,007% Ta2O5 e 0,3% Rb2O. Esses 
dados foram obtidos num veio de 600 m a 250 m de pro-

fundidade, que se prolongam em ambos as direções. Os 
teores de lítio são consistentes com conteúdo de petalita 
na média de 25%.  

É um projeto avançado em planta piloto, preparando 
estudos de viabilidade e testes em escala industrial. A la-
vra deve começar a céu aberto e prosseguir no subsolo. O 
mineral lavrado será britado e processado para obter con-
centrado de petalita, que será vendido para a indústria de 
cerâmica, ou será embarcado para uma refinaria visando a 
compostos de lítio para armazenagem de energia em bate-
rias. O estudo de viabilidade e de impacto ambiental deve 
ser concluído no segundo trimestre de 2017.

Uma hidrelétrica a fio d’água está sendo avaliada no rio 
English para suprir o complexo industrial da mina. Estudos 
hidrometalúrgicos estão sendo conduzidos pela Thibault 
and Associates, em New Brunswick, consultoria que possui 
experiência em metais raros, incluindo lítio.  

Uma das rotas no fluxograma utiliza ácido sulfúrico 
como solvente primário, visando a obter ion de lítio para 
baterias recarregáveis. Trabalhos recentes produziram so-
lução sulfetada de lítio de alta pureza, para seguir conver-
tida para hidróxido via eletrolise. A classificação por meio 
ótico também é avaliada.
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Augusto Diniz

A mineração convive historicamente com rigorosas variações 
de demanda e oferta desde que se tornou atividade econômica. 
Atualmente, depois de passar por um período de forte retração, 
o setor vive a expectativa de um novo ciclo de crescimento. E o 
World Mining Congress (WMC), em sua 24ª edição, a primeira 
a ser realizada no Brasil, deverá espelhar essa nova realidade.

George Hemingway, um dos principais estudiosos da indús-
tria e um dos palestrantes do congresso que acontece no Rio 
de Janeiro, entre 18 e 21 de outubro, acredita que a inovação 
é a chave do sucesso nesse novo ciclo. Sócio e chefe da área de 
práticas inovadoras da empresa de consultoria de Nova York, 
Stratalis Consulting, avalia a importância da utilização de es-
tratégias que fogem do tradicional e de técnicas inovadoras no 
ambiente industrial para contornar os desafios atuais. “É preci-
so ter visão de futuro para saber aplicar os investimentos”, diz.

WORLD MINING CONGRESS 2016

Evento no Rio de Janeiro mira futuro da mineração

Para Hemingway, o setor de mineração está prestes a pas-
sar por uma grande mudança: “Winston Churchill, um dos 
mais tradicionais políticos britânicos uma vez disse: ‘Nunca 
desperdice uma boa crise’. Não existem palavras mais verda-
deiras e o valor delas para a mineração é grande.”

O consultor fala ainda da necessidade das mineradoras 
redirecionarem esforços para tecnologias que permitam a 
automação, a escalabilidade e a previsibilidade dentro do 
ambiente operacional e nos investimentos das organizações, 
para facilitar a construção de cenários previsíveis e modelos 
de negócios que ofereçam opções diversificadas. “Agindo 
dessa forma elas estarão preparadas para crescer em tempos 
bons e para reagir aos tempos ruins. É preciso olhar para o 
futuro com flexibilidade e foco no presente”, afirma.

Magnus Ericsson, outro estudioso do futuro da mineração 
global, e que também é painelista do World Mining Congress no 
Rio, avalia que no longo prazo a previsão é excelente para o se-

Encontro global projeta que novo ciclo de expansão da indústrial mineral  
pode estar próximo
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tor. “A demanda por metais está relacionada ao desenvolvimen-
to econômico e à melhoria do padrão de vida de classes sociais 
mais baixas. Esse processo está em andamento e vai continuar 
por no mínimo mais uma década, mesmo que seu ritmo de cres-
cimento não acompanhe o dos últimos dez anos. Mesmo que os 
processos de reciclagem e reutilização aumentem, ainda haverá 
grande demanda por novas extrações de minerais”, avalia.

O professor e CEO da Raw Materials Group (RMG) aponta 
que existem quatro metais fundamentais para o desenvol-
vimento econômico global: ferro, cobre, fosfato e potássio. 
Para ele, vários outros metais serão necessários nos próximos 
anos devido às propriedades específicas no campo da eletrô-
nica e da tecnologia de ponta, mas o volume de metais mais 
raros será bem menor do que os quatro citados de alto valor 
relacionado à produção econômica.

IMPORTÂNCIA PARA O BRASIL
Evento inédito no Brasil, com a reunião de grandes espe-

cialistas mundiais no tema, apesar do País ter se posicionado 
há mais de uma década como um dos líderes na extração mi-
neral no mundo, o congresso em solo brasileiro é uma opor-
tunidade de troca de conhecimento na área.

Rinaldo Mancin, coordenador técnico do evento e diretor 
de Assuntos Ambientais do Instituto Brasileiro de Mineração 
(IBRAM), entidade responsável pela organização do congres-
so, explica que o encontro “será uma excelente oportunidade 
para implantar uma rede mundial de intercâmbio de infor-
mações relacionadas à inovação na mineração, tecnologia, 
economia, saúde e segurança nas operações de mineração e 
proteção ambiental”. 

Ele acrescenta ainda que o evento poderá ser uma ótima 
oportunidade de desfazer a imagem negativa provocada pela 
tragédia de Mariana (MG), no ano passado, quando uma bar-
ragem de rejeitos se rompeu, provocando inundações e forte 
impacto ambiental.

De acordo com Rinaldi, o congresso tradicionalmente tem 
foco científico e nesta edição, foram recebidos 400 trabalhos 
de todo o mundo, sendo que uma parte será apresentada no 
evento. Destaca-se que durante a tarde o congresso é dedi-
cada à apresentação desse tipo de trabalho, e as manhãs às 
discussões envolvem questões macro atuais do setor.

Neste último caso, o coordenador técnico do encontro 
cita alguns painéis relevantes, como de segurança de barra-
gens, com apresentação do Canadá, a maior escola do mundo 
de gestão desse tipo de estrutura; tecnologia com especialis-
tas da Suécia, país que possui grande desenvolvimento nessa 
área; e novos materiais minerais.

PAINÉIS RELEVANTES
“A experiência do Canadá com o manejo e gestão de bar-

ragens de rejeitos de mineração é mundialmente conhecida 
como uma das melhores da atualidade”, conta Rinaldo. “Isso 
teve início após alguns acidentes verificados naquele país, 
que levaram a uma tomada de consciência coletiva do setor 
mineral, movimento que foi liderado pela Mining Association 
of Canadá (MAC) e que trouxe um cenário de auto-regula-
mentação para o setor mineral”.

O especialista relata que este movimento no Canadá co-
meçou em 2004, com a implantação de uma iniciativa pionei-
ra de construção de novos valores de reputação e imagem 
pública do setor mineral, denominada Towards for Sustainab-
le Mining (Rumo à Mineração Sustentável). Parte importante 
da estratégia foi a adoção de boas práticas para  gestão de 
barragens,  tornando-se referência no setor. 

“Merece destaque a elevada preocupação do setor mine-
ral canadense, tanto governamental como do privado, com 
a gestão do conhecimento e o aprendizado contínuo, espe-
cialmente a partir dos casos de acidentes”, esclarece Rinaldo.

Sobre papel dos suecos no desenvolvimento da tecnolo-
gia de mineração, o coordenador diz que a mineração mun-
dial deve muito aos suecos e “poucos se dão conta disto”. 
Segundo ele, muitos dos minerais hoje conhecidos foram 
identificados naquele país. 

“A pujança da mineração na Suécia fomentou, ao longo de 
dois séculos, o desenvolvimento de uma importante indústria 
de conhecimento e de tecnologia associada ao setor. Assim, 
as universidades suecas dedicadas à mineração são de exce-
lência global, como também os fabricantes suecos de tecno-
logia e suprimentos para a área”, analisa.

WORLD MINING CONGRESS 2016

Discussão oportuna sobre barragem de rejeitos
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18/10 – “Três chaves para conquista do desconhecido” – 
com o mundo em rápida transformação, as empresas lu-
tam para se adaptar e se transformar. A sessão debaterá 
como a uma organização pode se perpetuar em meio aos 
ciclos de baixa, que impedem o crescimento e inovação. 
Com George Hemingway da Stratalis Consulting (EUA).
19/10 – “Gestão de barragens de rejeitos” – discussão para 
garantir mais segurança nesse tipo de estrutura, incluindo 
padrões atuais à prática e o ambiente regulatório, além 
da boa governança em barragens. Com Tom Butler, presi-
dente e CEO da International Council of Mining and Metals 
(Reino Unido); Ben Chalmers, vice-presidente de desen-
volvimento sustentável da Mining Association of Canada 
(MAC); Harvey McLeod e Klohn Crippen Berger, ambos da 
International Commission on Large Dams (ICOLD); Michel 
Julien, vice-presidente de Meio-Ambiente da Agnico Eagle 
Mines Limited; e Caius Priscu, head da area de gerencia-
mento de resíduo mineral da Anglo American.
19/10 – “A experiência da suécia em criar inovação e sus-
tentabilidade no meio ambiente de alta performance no 
setor de mineração” – principal produtor de minério de 
ferro da Europa, aquele país alcançou alto grau de desen-
volvimento tecnológico com incentivo do governo e parce-
rias entre empresas e universidades, buscando produtivi-

dade. A Suécia produz hoje 70 milhões de t de ferro tendo 
apenas cinco minas ativas – é um resultado expressivo, 
comparando com os anos de 1960, quando o país tinha 
60 minas ativas com produção de 28 milhões de t. Com 
Diego Galar, professor PHD da Lulea Technical University 
(Suécia); e Charlotte Andersson, diretora do programa 
Strategic Innovation Program for the Mining and Metal 
Producing Industry (Suécia).
20/10 – “Inovação na exploração mineral e no desenvol-
vimento de recursos minerais” – a inovação tem direta 
ligação com o sucesso da exploração mineral. O painel 
pretende discutir novas técnicas, conceitos, ferramentas e 
procedimentos desenvolvidos e testados por mineradoras 
apoiadas por centros de pesquisa, universidade e prove-
dores de serviços. Com Edson Ribeiro, diretor de Explora-
ção Mineração da Vale; Caetano Juliani, da USP; e Olivier 
Bertoli, CEO da Geovariances (França). 
21/10 – “Inovação em detonação” – Com apresentação de 
avanços na operação e novas ferramentas e tecnologias na 
área. Com John William Eloranta, da International Society 
of Explosives Engineers presentation; Alistair C. Torran-
ce, vice-presidente da  International Society of Explosives 
(ISEE); e  Paul N. Worsey, professor de engenharia de minas  
da Missouri University of Science and Technology (EUA).

Com o natural declínio da mineração sueca, as empresas e 
as universidades foram se especializando em inovação, espe-
cialmente novos processos e rotas tecnológicas para o incre-
mento da vida útil das jazidas, ampliando a eficiência da ativi-
dade mineral. “É um pouco deste ambiente de busca constante 
da inovação que esperamos ouvir no WMC 2016”, diz.

Com relação a novos materiais, Rinaldo cita que há 17 
elementos constituintes do grupo das terras raras (TRs). 
“Nas tecnologias relacionadas às energias limpas e con-
trole de emissões atmosféricas, por exemplo, as cadeias 
produtivas são fortemente dependentes de TRs, essenciais 
na fabricação de imas permanentes, usadas em turbinas 
eólicas e veículos elétricos; baterias avançadas, utilizadas 
em veículos elétricos; semicondutores, integrados em sis-
temas de energia fotovoltaica; e fósforos, empregados em 
sistemas de iluminação mais eficientes”, expõe.

Neste contexto, o cenário para o mercado internacio-
nal dos chamados elementos de terras raras (ETRs), a Chi-

na tem um papel dominante, com quase a totalidade da 
produção mundial. “A geologia do Brasil é muito favorável 
para a ocorrência de TRs e o País tem tudo para ser um 
player global importante”, afirma.

Porém, ele avalia que o Brasil ainda está em um estágio 
inicial e que o futuro passa pelo incremento da pesquisa 
geológica; desenvolvimento de políticas públicas para o 
fortalecimento desse segmento; e integração da academia 
e empresas para fortalecer estratégias de pesquisa e de-
senvolvimento. 

“Tudo isto acontecendo num futuro bem próximo, 
entendemos que o Brasil tem tudo para manter-se com-
petitivo como um dos países fornecedores, tanto de apli-
cações de TRs (imas, catalisadores, ligas metálicas, fós-
foros e pós para polimento, vidros e lentes) quanto de 
produtos finais das cadeias produtivas, tendo em vista 
à tendência de crescimento do mercado consumidor que 
utilizam ou contém TRs”, finaliza.

Suécia surge como modelo de inovação e sustentabilidade
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José Mendo Mizael de Souza*

Aqueles que se dedicam à mineração brasileira - no 
meu caso há 55 anos - têm sido regularmente questio-
nados por investidores internacionais, além de empresas 
de mineração com sede no exterior que desejam aplicar 
recursos na atividade minerária, se há obstáculos para o 
capital estrangeiro investir em mineração no Brasil. 

Minha resposta é, sempre, não: o que existe são desafios 
a serem vencidos, mas outros já o foram no passado e os 
atuais seguramente o serão no futuro. É que, após lerem e 
se informarem sobre o País, algumas questões se afloram, 
tais como o novo Código de Mineração (ou novo marco re-
gulatório) em tramitação no Congresso Nacional, a dispo-
nibilidade de dados e/ou informações geológicas básicas 
de qualidade e a obtenção de licenças ambientais. 

Temos desafios, mas qual nação ou região do mundo 
não os tem, especialmente nos dias de hoje? O histórico 
do nosso País comprova à sociedade, que investir em mi-
neração vale à pena. 

INVESTIMENTO 
Os investidores em mineração conhecem bem a máxi-

CENÁRIO

O capital estrangeiro enfrenta obstáculos para 
investir em mineração no Brasil?
“O Brasil não é para principiantes”, frase de Antonio Carlos Brasileiro  
de Almeida Jobim, mais conhecido como Tom Jobim, compositor  
de “Garota de Ipanema” e outras célebres músicas

ma “procura-se elefante em terra de elefantes” - ou seja, 
procuram-se áreas favoráveis à mineração em países que 
exibem geologia favorável. Informações geológicas básicas 
disponibilizadas pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 
- como, por exemplo, em sua publicação “Geologia, Tec-
tônica e Recursos Minerais do Brasil” - comprovam essa 
assertiva.

 
A LONGA CONVIVÊNCIA

Diversos são os registros de descobertas de minérios no 
Brasil, com destaque, no início, para o ouro e, depois, para o 
minério de ferro. 

Como assinalam Roberto Borges Martins e Octávio 
Elísio Alves de Brito, “de fato, o ouro produzido no Brasil 
até 1690 foi muito pouco”. Mas, “de repente aconteceu. O 
ouro surgiu, farto e fácil, no centro de Minas Gerais. [...]. 
O certo é que na última década do século XVII centenas de 
jazidas de ouro de aluvião começaram a ser descobertas 
em rápida sucessão [...], causando o primeiro rush minera-
dor da história do Brasil”. 

No que se refere ao minério de ferro - nos tempos mo-
dernos o “carro chefe” da mineração brasileira -, como 
lembra a Companhia Vale do Rio Doce - hoje Vale - “no XI 
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Congresso Internacional de Geologia, realizado em setem-
bro de 1910, na Suécia, em Estocolmo [...], com o objetivo 
de fazer um balanço detalhado das reservas de ferro em 
escala mundial”, o Brasil, “representado por Orville Derby, 
apresentou o relatório do SGMB (Serviço Geológico e Mi-
neralógico do Brasil), elaborado por Gonzaga de Campos, 
no qual as jazidas brasileiras [...] foram calculadas em 10 
bilhões de toneladas, e desencadearam a corrida aos nos-
sos minérios de ferro”.

Como podemos concluir do acima exposto, o Brasil tem 
longa tradição e vivência com o mundo mineral e, tam-
bém, com capitais estrangeiros na mineração brasileira. 

Isso significa que o País tem extensa tradição mineral, não 
sendo, pois, nenhum exagero classificá-lo como um “País 
mineiro”, que conhece muito bem tudo que se relaciona à 
mineração, suas artes, sua ciência, sua tecnologia e seus 
mercados. 

O CAPITAL ESTRANGEIRO 
O ouro em Congonhas do Sabará (hoje Sabará), em Mi-

nas Gerais, tem registro histórico em suas terras no ano 
de 1700, segundo Walter G. Taveira, que nos lembra que 
“a primeira Constituição brasileira, a do Império, promul-
gada em 1824, estabeleceu que a atividade de mineração 

Um dos mais famosos exemplos de êxito de parce-
ria do capital brasileiro com o estrangeiro na minera-
ção brasileira foi a Icomi, no Amapá, empreendimento 
responsável pela construção e implantação da primei-
ra estação de tratamento de esgoto da Amazônia. Tra-
ta-se da primeira iniciativa industrial exitosa naquela 
região, após os insucessos, por exemplo, da Fordlândia 
e da Estrada de Ferro Madeira - Mamoré.

Conforme escreveu Léo Christiano, “uma pequena 
empresa [de mineração] de Minas Gerais”, mais o ca-
boclo Mário Cruz, associada à confirmação da quali-
dade do minério de manganês da região pelo geólogo 
Glycon de Paiva, do Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM), a criação da Reserva Nacional 
pelo presidente Dutra, em setembro de 1946, e a licita-
ção da área, entre diversos outros eventos, resultaram 

CENÁRIO

no sucesso que foi a produção de manganês no Amapá.
“Da licitação participaram duas gigantes internacio-

nais - United States Steel e Hanna Coal & Ore Corpora-
tion - e a brasileira Indústria e Comércio de Minérios 
(Icomi), do dr. Augusto Trajano de Azevedo Antunes; 
em junho de 1949, o diretor-presidente da Bethlehem 
Steel Company, à época a segunda maior empresa pro-
dutora de aço do mundo”, concretizou a associação 
com a Icomi e tornou viável o empreendimento, que 
foi um verdadeiro paradigma técnico, econômico, so-
cial, de qualidade ambiental e de crescimento humano 
dos moradores da região. Ou seja, a Icomi é um exem-
plo histórico de sucesso da associação do capital bra-
sileiro com o estrangeiro, do período da reconstrução 
do mundo, logo após o término da II Grande Guerra 
Mundial. (José Mendo Mizael de Souza)

Icomi foi projeto pioneiro em parceria internacional

O capital estrangeiro já participava das primeiras explorações minerais Morro Velho (MG), símbolo do começo das operações de mineração no País
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CENÁRIO

em território brasileiro poderia ser também praticada por 
empresas de capital estrangeiro [...]. A partir de então 
começou a fluir para Minas Gerais (Brasil) investimentos 
europeus em mineração de ouro [...]. [Entre estas] Uma 
empresa britânica, sediada em Londres, a Saint John d’El 
Rey Mining Company Limited, fora fundada na Inglaterra 
em 1828 - e tinha iniciado suas operações de mineração de 
ouro em São João Del Rey, em Minas Gerais, em 1830 [...]. 
Em 1824 a Saint John d’El Rey comprou as minas de Morro 
Velho e em 1835 iniciou as operações nas citadas Minas de 
Morro Velho, em Congonhas de Sabará [...]. A mineração 
de ouro foi, por 270 anos, a razão da existência da comu-
nidade, ou seja, de 1700 a 1970. Após 1970, a Mineração 
de ferro passou a liderar a fonte maior de arrecadação do 
município [de Nova Lima]”. 

Como se pode depreender do relato acima, é de mais 
de 300 anos a convivência do Brasil com o capital estran-
geiro na mineração. 

Inúmeros outros casos de sucesso de capitais estrangei-
ros na mineração brasileira poderiam ser por nós citados. 

O BRASIL SEMPRE HONROU OS CONTRATOS 
Para o investidor em mineração, seja ele nacional ou 

estrangeiro, a segurança jurídica é o fator preponderante: 
como sempre dizia Otávio Lacombe, presidente da Para-
napanema, “o minerador convive com o risco [inerente à 
atividade], mas não com a insegurança [em especial a ju-
rídica]”. 

Neste particular, sem sombra de dúvidas, um exemplo 
histórico de como o Brasil sempre honrou os direitos ad-
quiridos sob o pálio da legislação do País, foi o caso ocor-
rido em 1962, da Companhia de Mineração Novalimense, 
empresa de capital estrangeiro (norte-americano): vale 
lembrar que neste ano (1962) houve, no plano interna-
cional, a grande turbulência mundial EUA x URSS - a crise 
dos mísseis em Cuba - e, no plano nacional, a crise política 
brasileira decorrente da renúncia, no ano anterior, do pre-
sidente Jânio Quadros, situação  esta que culminou com a 
deposição, em 1964, do presidente João Goulart. 

Mesmo assim, em que pese toda a turbulência políti-
ca nacional, o Brasil manteve a concessão de lavra da ja-
zida da Novalimense (denominada Mutuca, Gorduras ou 
Pimentel), com a Justiça brasileira contrariando parecer do 
consultor jurídico do Ministério de Minas e Energia de en-
tão, publicado no Diário Oficial da União do dia 03 de julho 
daquele ano de 1962, fls. 7.216. 
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CONCLUSÃO
Como destacou o atual presidente Michel Temer, logo 

após sua posse no cargo, “nossa missão é mostrar a empre-
sários e investidores de todo mundo nossa disposição para 
proporcionar bons negócios que vão trazer empregos ao Bra-
sil. Temos que garantir aos investidores estabilidade política 
e segurança jurídica”. 

Como a história da mineração brasileira é rica em exem-
plos, o País recebe muito bem o capital estrangeiro que se 
destina à sua mineração, não havendo restrições a respeito, 
de qualquer natureza.

No entanto, é preciso evoluir. Para tanto, faz-se ne-
cessário definir quanto ao novo Código de Mineração, a 
meu juízo, com o Governo Federal retirando o projeto de 

lei correspondente, apresentado ao Congresso Nacional, 
mantendo o atual código em vigor - que já presenciou 
vários booms da mineração brasileira -, com a tarefa de 
atualizá-lo.

Há, também, necessariamente, que dotar-se o órgão ges-
tor da mineração brasileira, o Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM), de recursos financeiros adequados à 
sua ação – preferencialmente, transformando-o em Agência 
Nacional de Mineração -, bem como fortalecendo o Serviço 
Geológico do Brasil (CPRM), cujo desempenho é essencial 
para minimizar o risco dos investimentos no setor mineral. 
E agilizar a definição no que respeita à concessão das licen-
ças ambientais, tendo sempre presente o § 2º do Art. 225 da 
Constituição Federal.

CENÁRIO

Os diferentes exemplos de sucesso destacam, clara-
mente, alguns aspectos essenciais para o êxito de um em-
preendimento de mineração, entre outros, jazida de quali-
dade, mercado, tecnologia, logística, cuidados ambientais, 
relacionamento adequado aos stakeholders e responsabi-
lidade social do empreendedor.

Interessante é que, apesar de tudo isso, a mineração é, 
ainda hoje, alvo de mitos e lendas, como, por exemplo, a 
que “todas as áreas potencialmente promissoras no Brasil 
já estão requeridas” e/ou que “os mineradores sentam em 
cima das minas por pura especulação”. 

Quando se analisa estas assertivas, sendo a minera-
ção um empreendimento empresarial (um negócio) como 
qualquer outro, fica difícil imaginar - e, indo mais além, 
acreditar -, que alguém, tendo uma área promissora na 
mão (“uma mina”), não vá colocá-la em operação, pois 
isso seria a própria negação da lógica da atividade econô-
mica,  especialmente a minerária.

A propósito, nunca é demais lembrar que a legislação 
mineral brasileira - o Código de Mineração e respectiva le-
gislação correlata - provê ao poder concedente de todos 

os instrumentos para agir em casos eventualmente enqua-
drados como “não conformidade”, valendo lembrar aqui 
as sanções do Código em vigor a respeito - a saber, seu Art. 
63, que trata de “I. Advertência; II. Multa; III. Caducidade”.

Por estes mitos continuarem a existir é que se defen-
de a figura da Auditoria Anual de Conformidade, ou seja, 
a apresentação, pelo minerador, de Relatório Anual (às 
suas expensas), a ser entregue ao poder concedente, na 
data de aniversário do Título Mineral (o “DNPM” de cada 
um, como simplificadamente o citado Título costuma ser 
chamado), elaborado sob a responsabilidade de profis-
sional independente legalmente habilitado - geólogo ou 
engenheiro de minas, conforme o caso ou a fase (se pes-
quisa ou lavra) -, profissional este previamente registrado 
no Ministério de Minas e Energia e de livre escolha do 
minerador.

Posto isso, e atendendo o interesse nacional, a nego-
ciação entre as partes e o desenvolvimento sustentável do 
País, o poder concedente terá em mãos os instrumentos 
necessários para tornar o mito “sentar em cima da mina” 
coisa do passado. (José Mendo Mizael de Souza)

O mito de “sentar em cima da mina”

* José Mendo Mizael de Souza é engenheiro de Minas e Metalurgista, pela EEUFMG (1961). Ex-Aluno honorário da Escola 
de Minas de Ouro Preto. Presidente da J.Mendo Consultoria. Fundador e presidente do Centro de Estudos Avançados em 
Mineração (Ceamin). Vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) e presidente do Conselho 
Empresarial de Mineração e Siderurgia da entidade. Coordenador da fundação do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 
Como representante do IBRAM, um dos três fundadores da Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral 
Brasileira (Adimb). Conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Gorceix, de apoio à Escola de Minas de Ouro Preto (MG). Um 
dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG.
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Carajás, uma das maiores províncias minerais do mundo 
- se não a maior -, é um interessante exemplo na mineração 
de transição do capital estrangeiro para o capital brasileiro 
e de como tal transição consolidou e expandiu, espetacular-
mente, a empresa-líder 
na mineração, a Com-
panhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), hoje Vale.

Como lembra New-
ton Pereira de Rezende, 
protagonista dos princi-
pais momentos iniciais 
desta história de suces-
so, “Carajás foi descober-
to pela Companhia Me-
ridional de Mineração 
[com o apoio decisivo] da United Steel Corporation (USS-
teel) e a equipe de geólogos da Brazilian Exploration Pro-
gram [BEP], chefiada por Gene E. Tolbert, [que contou com] 

dedicados auxiliares e pilotos de aviões e de helicópteros”.
Esta estrutura empresarial original evoluiu para a Ama-

zônia Mineração S.A. - AMZA [CVRD: 51% - Companhia 
Meridional de Mineração: 49%] e, finalmente, em junho 

de 1977, para ser ex-
clusivamente CVRD. A 
partir daí, detentora de 
100% de Carajás, me-
diante a indenização, 
pela mesma, à USSteel, 
de US$ 50 milhões.

A exponencialização 
do crescimento e do 
protagonismo da Vale 
deste então ilustra e 
corrobora o sucesso de 

todos aqueles que, direta ou indiretamente, participaram 
do empreendimento mineiro de Carajás, desde sua desco-
berta até os dias de hoje. (José Mendo Mizael de Souza)

Carajás teve participação estrangeira no início

CENÁRIO
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A estatal chilena Codelco, criada em 1976, tem uma dívida 
de US$ 14 bilhões. É a pior crise da história da empresa. 
A situação é tão crítica que Nelson Pizarro, presidente-
executivo da maior produtora de cobre do mundo, disse que 
não há “nenhum centavo” em caixa.

O governo do Chile ainda não se posicionou sobre o que 
fará para resolver a questão. O problema é ainda maior quan-
do se olha de perto o que representa a exploração do cobre 
no país: cerca de 10% do PIB e 2,5% dos empregos.

Há preocupação também em como manter a operação 
das minas, já que isso exige regular investimento. A redução 
da demanda global por cobre é apontada como o principal 
motivo da estatal passar por dificuldades, já que isso repre-
sentou queda expressiva do preço do produto – aponta-se 
em mais de 50% nos últimos cinco anos. 

Ainda assim, atuação da estatal avança  
no Equador

Em meados da década de 2000, o Governo do Equador procu-
rou desenvolver a indústria de mineração como um setor estra-
tégico, diversificando sua matriz produtiva. Com este ponto de 
vista, a mineradora chilena Codelco, como grande exploradora de 
cobre no mundo, foi convidada para apoiar o país neste esforço. 

Angelo Aguilar, diretor de exploração internacional da es-
tatal, explica que o Equador está localizado na faixa geológica 
dos Andes onde ocorrem depósitos do tipo cobre pórfiro. “É 
parte da mesma cadeia Colômbia, Peru e Chile. No entanto, 
no caso do Equador, além de sua localização, é um país onde 
houve exploração intensiva com técnicas e conhecimentos 
modernos. Portanto, pode haver espaço para novas desco-
bertas ou consolidação de projetos conhecidos”, afirma.

AMÉRICA LATINA

A Codelco tem realizado um trabalho de análise e de es-
tudo no Equador, que está dentro do âmbito do acordo, ra-
tificado em 2011, quando a empresa estatal equatoriana de 
mineração Enami EP foi criada. “Das mais de 25 áreas que 
foram analisadas   e avaliadas, agora temos dois ativos dentro 
do acordo. Um deles é a concessão de Llurimagua, de pro-
priedade da Enami EP, a nordeste da capital Quito; e o outro é 
Nanguipa, também de propriedade da Enami EP, que está no 
sul, perto da cidade de Cuenca. Nas duas zonas estão sendo 
feitas explorações iniciais”, conta Angelo.

O executivo expõe que no projeto Llurimagua já foram 
investidos US$ 7 milhões, e este ano serão aplicados no total 
mais US$ 5 milhões, para realizar a campanha de perfuração. 

BHP Billiton e Rio Tinto  
prometem novos recursos

Duas empresas globais de mineração querem aumentar 
os gastos, com a recuperação de preço de algumas matérias-
-primas, abrindo caminho para investimentos em projetos de 
expansão no valor de US$ 12 bilhões.

A BHP Billiton pretende aumentar os gastos em 15% du-
rante o ano fiscal de 2018, enquanto o Rio Tinto Group pla-
neja investir mais no ano seguinte. A BHP Billiton, com sede 
em Melbourne, na Austrália, deverá aprovar investimentos 
de US$ 4,7 bilhões para um projeto de petróleo no Golfo do 
México e um de cobre no Chile.

Os preços das commodities estão se recuperando, após 
cinco quedas anuais consecutivas por excesso de oferta e a 
desaceleração do crescimento na China, o maior consumidor 
do mundo. A BHP está otimista sobre as perspectivas de pe-
tróleo e cobre em mercados com crescimento, como a Índia 
e sudeste asiático. 

“Melhorar a perspectiva de fluxo de caixa deve permitir a 
BHP desenvolver a sua carteira de projetos orgânicos de uma 
forma mais conveniente, enquanto ainda paga suas dívidas”, 
avaliam analistas do Macquarie Group. 

Enquanto isso, a anglo-australiana Rio Tinto aprovou in-
vestimentos de cerca de US$ 7,5 bilhões em projetos de bau-
xita, cobre e minério de ferro.

Fruta del Norte pode ser um  
dos maiores depósitos de ouro

Os resultados do estudo de viabilidade confirmou a mag-
nitude do projeto equatoriano Fruta del Norte: 4,82 milhões 

Codelco informa não ter dinheiro em caixa
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AMÉRICA LATINA

de onças de ouro e 6,34 milhões de onças de prata. Com es-
ses dados, a mineradora Lundin começou a apresentar uma 
petição ao governo para a permissão da fase operacional.

A companhia canadense investiu US$ 35 milhões no site 
ano passado. Para este ano, a mineradora estima um investi-
mento total de entre US$ 40 e US$ 50 milhões.

 “Estamos satisfeitos por ter chegado a este ponto”, diz o 
diretor executivo da empresa, Ron Hochstein, que preside as 
operações de ouro da Lundin desde o final de 2014. “Nossa 
intenção é fazer em duas partes separadas o projeto. A se-
gunda, maior, é dedicada à construção do projeto e deve ficar 
para julho do próximo ano”, afirma. A primeira parte se refere 
às complexas negociações com o governo federal, envolven-
do vários fatores, incluindo royalties e meio-ambiente.

A área de concessão no Equador atinge 70 mil ha. “Atual-
mente, estamos explorando em uma área no sul de Fruta del 
Norte. Nosso objetivo é produzir mais de 1 milhão de onças 
de ouro por ano, com duas ou três operações na área”, diz o 
executivo.

A construção da mina deve demorar pelo menos três anos 
e a produção de minério está com seu início previsto para 2020.

MMG vai investir mais de  
US$ 300 mi em Las Bambas

No início de julho, a mineradora peruana Las Bambas 
atingiu o nível de produção comercial em sua planta de 
Apurimac, no Peru. Por conta disso, seu in-
vestidor, a MMG, definiu os próximos passos 
da empresa. O primeiro deles é garantir o pla-
no de produção, com plantas e processos de 
otimização.

Luis Rivera, vice-presidente de Operações 
de Las Bambas, estima exploração de até 300 
mil t de concentrado de cobre em 2016 na 
planta. E durante os primeiros cinco anos, 2 mi-
lhões de concentrado do mineral.

Embora a empresa tenha investido cerca de 
US$ 10 milhões no projeto, os investimentos 
continuaram este ano e a mineradora irá alocar 
mais de US$ 300 milhões para a sustentabilida-
de da operação.

Em paralelo, o executivo disse que irá manter 
o controle de custos e programas de exploração, 
a fim de garantir e aumentar os recursos mine-
rais e reservas, para facilitar futuros projetos.

“Até agora só exploramos 10% da conces-
são. O tempo de vida da planta é de mais de 20 
anos”, afirma o executivo.

Quatro projetos de mineração 
peruanos estão em stand-by

O vice-ministro das Minas do Peru, Guillermo Shinno, dis-
se que prorrogou o prazo para a avaliação apresentada pela 
Compania Minera Milpo do projeto de cobre Michiquillay. Ele 
explica que a extensão do prazo é devido à mudança de go-
verno que ocorreu há poucos meses.

O projeto Michiquillay, em Cajamarca, está para emergir 
como um dos mais importantes depósitos de cobre no país, 
com investimento estimado de US$ 1 bilhão.

A Milpo também está aguardando a aprovação de estu-
do de viabilidade e lincença ambiental do projeto Magistral, 
em Ancash. O Magistral corresponde a um depósito de cobre 
pórfiro e molibdênio. Este projeto representa investimento 
de cerca de US$ 480 milhões.

Já o projeto de cobre La Granja, da Rio Tinto, localizado 
em Cajamarca, requer tempo para avaliar a viabilidade do 
projeto. Ele está localizado em área de difícil desenvolvimen-
to. A iniciativa tem o maior depósito de cobre inexplorado 
na América Latina e exigiria um investimento de pelo menos 
US$ 1 bilhão.

Outro projeto em Cajamarca que está em stand by é o de 
cobre e de ouro El Galeano, pela Lumina Copper, cujo princi-
pal acionista é a Minmmetals China, que por sua vez é acio-
nista majoritária de Las Bambas. A construção estimada desta 
última iniciativa é de US$ 3,5 bilhões.
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Alexis Adriano da Silva, 
engenheiro de produção da Vale

Por ser um dos pilares para se obter uma manutenção de 
classe mundial (WCM) de maneira sustentável, a engenharia 
de confiabilidade tem sido utilizada dentro de diversos seg-
mentos industriais. Com o aumento da competitividade e 
abertura do mercado, as empresas estão cada vez mais bus-
cando aumentar a produtividade e diminuir custos. 

Desta forma, procurou-se desenvolver e explicitar neste 
trabalho a utilização da engenharia de confiabilidade como 
parte integrante das ações características de uma manuten-
ção de classe mundial, com o intuito de redução dos custos 
de manutenção e aumento da disponibilidade e confiabilida-
de operacional de pontos de transferência de material das 
usinas de tratamen-
to de minério de Cór-
rego do Feijão, em 
Brumadinho (MG), 
da Vale. 

Este estudo de 
caso teve como ob-
jetivo demonstrar a 
eficiência de utiliza-
ção da engenharia de 
confiabilidade, como 
forma de redução 
dos custos de manu-
tenção, aumento da 
disponibilidade e con-
fiabilidade dos equi-
pamentos, melhor aproveitamento da mão-de-obra disponível e 
gerenciamento de informações relativas à gestão de manutenção. 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
A planta de beneficiamento de minério de Córrego do Fei-

jão apresenta atividade de manutenção com elevado tempo 
de reparo, custos de reparos altos e exposição dos emprega-
dos ao risco, gerando impactos negativos na produtividade. 

Atualmente foram identificados gargalos com elevado 
tempo de reparo e alto custo de manutenção, como princi-
pais causadores do período de paradas das plantas e baixo 
índice de produtividade do efetivo de manutenção. 

Para solução do problema descrito, o estudo de engenha-

Técnica reduz custos e tempo médio de reparo  
dos pontos de transferências de material na usina 

ria utilizará técnicas e práticas da manutenção de classe mun-
dial. Contudo, será apresentado uma nova metodologia de 
trabalho da manutenção e o impacto potencial nos indicado-
res de eficiência e eficácia após a implantação deste projeto, 
assim como redução dos custos de manutenção. 

METODOLOGIA
Para atingir o objetivo principal deste estudo utilizou-se 

técnicas da engenharia de confiabilidade, para possibilitar 
a análise de manutenibilidade de atividades gargalos, assim 
como estratificação dos dados através de planilhas em Excel, 
extraídos do sistema oficial da Vale. 

Com o objetivo de avaliar o tempo médio de reparo das 
atividades gargalo, estabelecendo projetos de melhoria e de-
senvolver modificações no modo de trabalho e estratégia da 

manutenção, ado-
tou-se como meto-
dologia o processa-
mento, compilação 
dos dados dos equi-
pamentos no softwa-
re Microsoft Excel e 
criação de critérios 
com intuito de priori-
zação das atividades, 
sendo os resultados 
fonte de análise para 
elaboração da árvore 
de falhas das ativida-
des priorizadas para 
indicação das possí-

veis modificações e adequações de projeto e modo de tra-
balho, assim estabelecendo redução dos tempos de reparo e 
custos de manutenção.

ANÁLISE DE DADOS
Nesta etapa será apresentada a triagem dos dados re-

tirados do sistema oficial de lançamento de dados de in-
tervenção, relativos às tempos de execução de atividades 
de manutenção e custos, priorizando a implementação do 
plano de ação. 

TRIAGEM DOS DADOS 
Com a organização e estratificação da planilha Excel dos 

MANUTENÇÃO

Usina e mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG)



www.revistaminerios.com.br | SETEMBRO/OUTUBRO | 2016 | 27

MANUTENÇÃO

dados de atividades gargalo, é possível perceber comporta-
mento de cada atividade gargalo em relação aos tempos mé-
dios de intervenção, conforme mostrado na tabela 1, abaixo: 

Para estabelecer critério de priorização de atuação foi le-

vando em consideração o numero de empregados necessá-
rio para execução da atividade, assim como a frequência da 
ocorrência de intervenção, o qual o produto destas grandezas 
estabelece a classificação para priorização de elaboração do 
plano de ação, conforme mostrado na tabela 2, abaixo:

O produto do homem hora médio com frequência de 
ocorrência da atividade mensal estabelece a classificação das 

45 

 

CAPITULO 4 – ANÁLISE DOS DADOS

Neste capitulo será apresentado a triagem dos dados retirados do sistema oficial de 

lançamento de dados de intervenção R/3 - PM, relativos às tempos de execução de atividades 

de manutenção e custos, assim priorizando a implementação do plano de ação. 

3.1 Triagem dos dados 

Com a organização e estratificação da planilha Excel dos dados de atividades gargalo,

é possível perceber comportamento de cada atividade gargalo em relação aos tempos médios 

de intervenção, conforme mostrado na tabela 1, abaixo: 

Tabela 1 – Distribuição do tempo de intervenção por atividade. Fonte: SAP

Atividade TAG Horas Intervenção 

Trocar de chapas de desgaste VM01 6,4 
Trocar chapas de desgaste BU05 6,4 

Trocar de chapas de desgaste SKB 1,5 
Trocar laminas classificador SKB 2,3 

Trocar coroa/pinhão do classificador SKB 4,5 
Trocar chapas de desgaste TR14B 6,4 
Trocar chapas de desgaste TRGR01 2,3 
Trocar chapas de desgaste TRSI04A 6,4 

Trocar telas de aço SI04A 3 
Trocar telas de aço SI04B 3 
Trocar telas de aço SI05A 3 
Trocar telas de aço SI05B 3 
Trocar longarinas SI04A 3 
Trocar longarinas SI04B 3 
Trocar longarinas SI05A 3 
Trocar longarinas SI05B 3 

Trocar rotor bomba TPBGA 4 
Trocar revestimento britador CCTS 4 
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Para estabelecer critério de priorização de atuação foi levando em consideração o 

numero de empregados necessário para execução da atividade assim como, frequência da 

ocorrência de intervenção, o qual o produto destas grandezas estabelece a classificação para 

priorização de elaboração do plano de ação, conforme mostrado na tabela 2, abaixo: 

Tabela 2 – Classificação das atividades gargalo. Fonte: Tabulação Própria.
ATIVIDADES GARGALO DE MANUTENÇÃO – ITM

Atividade TAG Horas 
Intervenção 

No 
Empregad
os ao Risco 

HH 
médio 

Frequê
ncia 

(mês) 

Pontua
ção 

Trocar de chapas de desgaste VM01 6,4 3 19,2 2,0 38,4 
Trocar chapas de desgaste BU05 6,4 2 12,8 2,0 25,6 

Trocar de chapas de desgaste SKB 1,5 2 3 2,0 6,0 
Trocar laminas classificador SKB 2,3 2 4,6 0,2 0,9 

Trocar coroa/pinhão do classificador SKB 4,5 3 13,5 0,1 1,1 
Trocar chapas de desgaste TR14B 6,4 3 19,2 2,0 38,4 
Trocar chapas de desgaste TRGR01 2,3 2 4,6 1,0 4,6 
Trocar chapas de desgaste TRSI04A 6,4 2 12,8 2,0 25,6 

Trocar telas de aço SI04A 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar telas de aço SI04B 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar telas de aço SI05A 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar telas de aço SI05B 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar longarinas SI04A 3 2 6 0,2 1,0 
Trocar longarinas SI04B 3 2 6 0,2 1,0 
Trocar longarinas SI05A 3 2 6 0,2 1,0 
Trocar longarinas SI05B 3 2 6 0,2 1,0 

Trocar rotor bomba TPBGA 4 3 12 0,3 4,0 
Trocar revestimento britador CCTS 4 2 8 4,0 32,0 

O produto do homem hora médio com frequência de ocorrência da atividade mensal 

estabelece a classificação das atividades gargalo para direcionamento do plano de ação,

conforme mostrado no gráfico da figura 7, abaixo: 

Brand. New. Start.
Bilfinger Water Technologies has 
become Aqseptence Group

Filtro Prensa GHT 4X4 Diemme® FilTraTioN
GHT 4X4 é um filtro prensa projetado para o setor de mineração.

O GHT 4x4 é completamente automático e projetado para 
desidratar vazões elevadas de forma rápida e eficaz. Quatro 
cilindros hidráulicos posicionados nos vértices do pacote de placas 
garantem um funcionamento perfeito, minimizando esforços 
estruturais até mesmo nas condições de trabalho mais extremas.

Aqseptence Group S.r.l.
www.aqseptence.com
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atividades gargalo para direcionamento do plano de ação, 
conforme mostrado no gráfico da figura 1, abaixo:

Os dados mostram direcionamento para as atividades 
gargalo de troca de chapas de desgaste dos chutes VM01 e 
TR14B, os quais são responsáveis pelo direcionamento do 
material para alimentação da planta.

DESENVOLVIMENTO
A compilação dos dados em planilha Excel extraídos do 

sistema informatizado de manutenção evidencia gasto mé-
dio por parada de manutenção na VM01 de R$ 10.788,44 e 
tempo médio de intervenção de 6,42 h, assim como consumo 
médio de 24,69 peças por parada de manutenção. O gráfico 
da figura 2 mostra gasto com componente de desgaste por 
parada de manutenção preventiva e média do gasto no ano 
de 2014.

O gráfico da figura 3 evidencia consumo de componentes 
de desgaste, o qual possui relação com tempo de operação, 
ou seja, elevação ou redução da quantidade de substituição 
relacionado ao tempo operacional da calha.

Contudo, percebe-se pelos dados a relação entre quantida-
de de componentes a serem substituídos ao tempo da inter-
venção, ou seja, devido a configuração da calha VM01 e a lo-
calização do componente a ser substituído o tempo de parada 

oscila. Portanto, o tempo da intervenção esta relacionado ao 
componente manutenido, conforme evidenciado no gráfico 4, 
que mostra a linha do tempo de intervenção e quantidade de 
componentes substituídos no ano de 2014.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE 
CONFIABILIDADE

 Com o processamento dos dados, apresenta-se abaixo 
árvore de falha contendo as possíveis causas e interferên-
cias para o tempo gasto com manutenção dos equipamentos 
priorizados, o qual estabelece direcionamento para as ações 
de atingimento dos objetivos deste trabalho. 

ÁRVORE DE FALHA – FTA (VM01)
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Figura 7 – Classificação das atividades gargalo. Fonte: Tabulação própria. 

Os dados mostram direcionamento para as atividades gargalo de troca de chapas de 

desgaste dos chutes VM01 e TR14B, os quais são responsáveis pelo direcionamento do 

material para alimentação da planta. 
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CAPITULO 5 – DESENVOLVIMENTO

5.1 Processamento dos dados 

A compilação dos dados em planilha Excel extraídos do sistema informatizado de 

manutenção R/3 - PM do ano de 2014, evidenciam gasto médio por parada de manutenção na 

VM01 de R$ 10.788,44 e tempo médio de intervenção de 6,42 horas, assim como consumo 

médio de 24,69 peças por parada de manutenção. O gráfico da figura 8, mostra gasto com 

componente de desgaste por parada de manutenção preventiva e média do gasto no ano de 

2014.
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Figura 8 – Gráfico de distribuição do gasto por parada na VM01. Fonte: Tabulação própria. 
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O gráfico da figura 9, evidencia consumo de componentes de desgaste, o qual possui 

relação com tempo de operação, ou seja, elevação ou redução da quantidade de substituição 

relacionado ao tempo operacional da calha. 
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Figura 9 – Gráfico de quantidade de chapas substituídas. Fonte: Tabulação própria. 

Contudo, percebe-se pelos dados a relação entre quantidade de componentes a serem 

substituídos ao tempo da intervenção, ou seja, devido a configuração da calha VM01 e a 

localização do componente a ser substituído o tempo de parada oscila, portanto o tempo da 

intervenção esta relacionado ao componente manutenido, conforme evidenciado no gráfico 10 

abaixo, que mostra linha do tempo de intervenção e quantidade de componentes substituídos 

no ano de 2014. 
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Figura 10 – Gráfico da relação tempo de intervenção e quantidade de peças substituídas.

Fonte: Tabulação Própria.

5.2 Apresentação dos resultados de confiabilidade 

Com o processamento dos dados, apresenta-se abaixo arvore de falha contendo as 

possíveis causas e interferências  para o tempo gasto com manutenção dos equipamentos 

priorizados, o qual estabelece direcionamento para as ações de atingimento dos objetivos 

deste trabalho. 

5.2.1. Arvore de Falha – FTA (VM01) 

A elaboração da arvore de falhas levou-se em consideração o numero de intervenção e 

as causas que levam as estas, sendo descartado numero de empregados e tempo de reparo, 

Figura 1 – Classificação das atividades gargalo. Fonte: Tabulação própria. 

Figura 4 – Gráfico da relação tempo de intervenção e quantidade de peças 
substituídas. Fonte: Tabulação Própria. 

Figura 2 – Gráfico de distribuição do gasto por parada na VM01. Fonte: 
Tabulação própria. 

Figura 5 – Árvore de falha de substituição de chapas de desgaste. Fonte: 
Tabulação Própria. 

Figura 3 – Gráfico de quantidade de chapas substituídas. Fonte: Tabulação 
própria. 
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 A elaboração da árvore de falhas levou-se em considera-
ção o número de intervenção e as causas que levam as estas, 
sendo descartado número de empregados e tempo de repa-
ro, tendo em vista que estes dados são inseridos no sistema 
oficial de manutenção. A figura 5 mostra a árvore de falha 
com possíveis causas.

RECOMENDAÇÕES
Neste item serão abordados as recomendações e suges-

tões, para redução do tempo médio para reparo e redução 
dos custos de manutenção nos equipamentos priorizados, 
com consequente melhora da confiabilidade dos ativos, assim 
estabelecendo nova frequência de intervalo entre paradas de 
manutenção, com intuito de melhorar o índice de disponibili-
dade atual conforme as análises dos resultados processados 
no capitulo anterior. 

PLANO DE AÇÃO 
A seguir, apresenta-se o plano de ação completo, conten-

do ações sequenciais e complementares, assim como res-
ponsáveis pela execução, visando atendimento aos objetivos 
específicos do projeto - nele percebem-se ações discrimi-
nadas entre plantas, no qual todas as ações recomendadas 

deverão ser implantadas nas instalações priorizadas, e ações 
pulverizadas devem ser implementadas nas outras instala-
ções com intuito de melhorar os indicadores mesmo não 
sendo priorizados neste estudo.

EXECUÇÃO 
A execução do plano de ação iniciou-se em setembro 

de 2014 com a implementação sequencial e complementar. 
Os dados mostraram necessidade de implantação do plano 
conforme priorização das atividades. Portanto, as ações pro-
postas foram realizadas nas instalações priorizadas e ações 
pontuais nas instalações não priorizadas. 
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Alexis Silva
Revisar projeto da calha de 

alimentação da usina
melhorar escoamento do material no interior da 

calha set/14
revisar projeto atual com possíveis modificação 

construtiva FFJ OK

Alexis Silva
Revisar projeto da calha de 

alimentação da usina
reduzir tempo para reparo da calha de 

alimentação set/14
revisar projeto atual com possíveis modificação 

construtiva FFJ OK

Alexis Silva
Realizar visitas técnicas com 
fornecedores para fabricação

montar estrategia de fornecimento da calha de 
alimentação out/14

estabelecer "vendor list " para fornecimento da 
calha FFJ OK

Alexis Silva
Definir material de fabricação da 

calha
aumentar intervalo entre manutenções e 

redução dos custos out/14
estudo de novos materiais de desgastes no 

mercado FFJ OK

Alexis Silva
Comparar propostas de fornecimento 

da calha definir melhor custo x benefício nov/14
comparar proposta técnicas e comerciais dos 

fornecedores FFJ OK

Gener Pena
Realizar compra do componente 

conforme definição da melhor 
proposta

substituição do componente completo nov/14 realizar via R/3 - PM requisição do componente FFJ OK

Gener Pena
Programar substituição do 

componente substituição do componente completo dez/14
planejar e programar substituição do 

componente FFJ OK

Rivaldo Costa Substituir componente
aumentar intervalo entre manutenção, reduzir 

custos de manutenção e reduzir tempo de 
reparo

jan/15 substituir componente FFJ OK

Alexis Silva
Acompanhar performace do 

componente verificar eficiencia do componente dez/15 acompanhar indicadores FFJ OK

STATUS

PLANO DE AÇÃO - REDUÇÃO DE CUSTOS E TEMPO MÉDIO PARA REPARO

QUEM O QUE PORQUE QUANDO COMO ONDE
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ESTUDO DO PROJETO ATUAL 
Os dados mostraram necessidade de revisar o projeto da 

calha de alimentação da usina, modificando o conceito de 
substituição das chapas de desgaste do interior da mesma - a 
figura 6 mostra projeto atual:

Percebe-se no projeto furos padrões para fixação de cha-
pas de desgaste, o qual dificulta a substituição das chapas de 
desgaste no interior da calha, elevando assim o tempo médio 
para reparo e tornando a atividade de risco elevado com nú-
mero maior de empregados. 

A figura 7 ilustra a dificuldade de substituição de peças de 
desgaste no interior da calha, com uso de escada e cinto de 
segurança.

MODIFICAÇÃO DO PROJETO 
Realizado estudo junto aos fornecedores para aplicação 

de ligas especiais e conformação dos revestimentos confor-
me litologia do material disponibilizado pela mina.

 A definição do material levou-se em consideração a re-
sistência informada e capacidade de escoamento do mate-
rial, assim como a relação custo x beneficio, tendo em vista 
redução do número de intervenção e valor comparativo ao 
projeto atual. 

O conceito do 
projeto foi discutido 
junto ao fornecedor 
e enviado para veri-
ficação da conforma-
ção do mesmo com a 
liga escolhida, assim 
como identificação 
de ajustes necessá-
rios. Segue abaixo fi-
gura 8, evidenciando 
projeto modificado.

Percebe-se pelo desenho eliminação das chapas de des-
gastes internas, ou seja, o corpo da calha é fabricado com 
própria liga de revestimento escolhida, sendo o corpo total-

mente modulado, ou seja, partes 
pequenas fixadas por parafusos 
externos, sendo este proporcio-
nando a substituição dos módu-
los desgastados sem acesso in-
terno ao equipamento. A figura 
9 abaixo mostra modo pelo qual 
o equipamento é montado e des-
montado não utilizando acesso 
interno de empregados.

CONSIDERAÇÕES
Com a implementação das ações do plano de ação e 

através dos cálculos de confiabilidade percebe-se modifica-
ção do modelo de atuação da execução da manutenção no 
equipamento, o qual modificou a quantidade de empregados 
necessários para execução de retirada de vazamento e redu-
ção considerável no tempo para restabelecer sistema para 
operação, ou seja, tempo médio para reparo, assim como a 
frequência da ocorrência de intervenção. A tabela 3 abaixo, 
refere-se à atualização da pontuação para classificação das 
atividades críticas com comparação após substituição do 
equipamento.

A tabela 3, mostra redução do nível de criticidade da ativi-
dade de substituição das chapas de desgaste do equipamento 
VM01, sendo necessário após modificação do projeto dois em-
pregados para retirada de vazamento por substituição dos mó-
dulos, assim como redução considerável no tempo para repa-
ro, sendo atualmente média de 4,5 horas, ou seja, redução no 
tempo para restabelecer sistema de 30%. A pontuação levando 
em considerável os critérios estabelecidos passou de 38,4 para 
1,5, ou seja, redução de 96% no nível de atividade gargalo. No 
entanto, verificado a necessidade de transposição do projeto 
para equipamento de direcionamento de material TR14B.

Figura 7 – Ilustração de substituição de chapas de 
desgaste no interior da calha. 

Figura 8 – Projeto conceitual da calha 
modulada. Fonte: Arquivo Interno Vale. 

Figura 9 – Forma de 
montagem e desmontagem. 
Fonte: Fornecedor Escolhido. 

Figura 6 – Ilustração do projeto de fabricação da calha VM01.  
Fonte: Arquivo Técnico Vale.



S5438

Plantas para 
lavagem e 
classificação 
de areia e 
agregados com 
perda mínima 
de finos

www.cdeglobal.com

@cdeglobalCDE Global

Somos a empresa  
número 1 Global em 
classificação de materiais 
via úmida

MANUTENÇÃO

VERIFICAÇÃO
Com a modificação do material de desgaste utilizado e projeto de construção 

do equipamento, observa-se pelos dados redução no nível de classificação gargalo 
da atividade de substituição de chapas de desgaste da VM01, redução nos custos 
de manutenção e redução do tempo médio para reparo. 

O gráfico da figura 10 evidencia a redução considerável dos custos de manu-
tenção da VM01 - os dados são retirados do sistema oficial, com tabulação própria 
para Microsoft Excel.
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CAPITULO 7 – CONSIDERAÇÕES

 Com a implementação das ações do plano de ação e através dos cálculos de 

confiabilidade percebe-se modificação do modelo de atuação da execução da manutenção no 

equipamento, o qual modificou a quantidade de empregados necessários para execução de 

retirada de vazamento e redução considerável no tempo para restabelecer sistema para 

operação, ou seja, tempo médio para reparo, assim como a frequência da ocorrência de 

intervenção. A tabela 3 abaixo, refere-se a atualização da pontuação para classificação das 

atividades criticas com comparação após substituição do equipamento. 

Tabela 3 – Classificação das atividades gargalo atual. Fonte: Tabulação Própria.
ATIVIDADES GARGALO DE MANUTENÇÃO – ITM

Atividade TAG Horas 
Intervenção 

No 
Empregad
os ao Risco 

HH 
médio 

Frequê
ncia 

(mês) 

Pontua
ção 

Trocar de chapas de desgaste VM01 4,5 2 9 0,2 1,5 
Trocar chapas de desgaste BU05 6,4 2 12,8 2,0 25,6 

Trocar de chapas de desgaste SKB 1,5 2 3 2,0 6,0 
Trocar laminas classificador SKB 2,3 2 4,6 0,2 0,9 

Trocar coroa/pinhão do classificador SKB 4,5 3 13,5 0,1 1,1 
Trocar chapas de desgaste TR14B 6,4 3 19,2 2,0 38,4 
Trocar chapas de desgaste TRGR01 2,3 2 4,6 1,0 4,6 
Trocar chapas de desgaste TRSI04A 6,4 2 12,8 2,0 25,6 

Trocar telas de aço SI04A 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar telas de aço SI04B 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar telas de aço SI05A 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar telas de aço SI05B 3 2 6 1,0 6,0 
Trocar longarinas SI04A 3 2 6 0,2 1,0 
Trocar longarinas SI04B 3 2 6 0,2 1,0 
Trocar longarinas SI05A 3 2 6 0,2 1,0 
Trocar longarinas SI05B 3 2 6 0,2 1,0 

Trocar rotor bomba TPBGA 4 3 12 0,3 4,0 
Trocar revestimento britador CCTS 4 2 8 4,0 32,0 
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Tabela 4 – Comparativo classificação atual.

ATIVIDADE PONTUAÇÃO 

TR14B - Trocar chapas desgaste 38,4 
CCTS - Trocar revestimento britador 32,0 

BU05 - Trocar chapas desgaste 25,6 
TRSI04A - Trocar chapas desgaste 25,6 

SKB - Trocar chapas desgaste 6,0 
SI04A - Trocar telas de aço 6,0 
SI04B - Trocar telas de aço 6,0 
SI05A - Trocar telas de aço 6,0 
SI05B - Trocar telas de aço 6,0 

TRGR01 - Trocar chapas de desgaste 4,6 
TPBGA - Trocar rotor da bomba 4,0 
VM01 - Trocar chapas desgaste 1,5 

SKB - Trocar pinhão/coroa classificador 1,1 
SI04A - Trocar longarinas 1,0 
SI04B - Trocar longarinas 1,0 
SI05A - Trocar longarinas 1,0 
SI05B - Trocar longarinas 1,0 

SKB - Trocar laminas do classificar 0,9 

A tabela 3, mostra redução do nível de criticidade da atividade de substituição das 

chapas de desgaste do equipamento VM01, sendo necessário após modificação do projeto 2 

empregados para retirada de vazamento por substituição dos módulos, assim como redução 

considerável no tempo para reparo, sendo atualmente media de 4,5 horas, ou seja, redução no 

tempo para restabelecer sistema de 30%. A pontuação levando em considerável os critérios 

estabelecidos passou de 38,4 para 1,5, ou seja, redução de 96% no nível de atividade gargalo. 

No entanto, verificado a necessidade de transposição do projeto para equipamento de 

direcionamento de material TR14B. 
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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

Os dados mostram redução média de custos com substituição com chapas de 
desgaste do equipamento em 90% no período de um ano. Percebe-se, inclusive re-
dução no número de 62 paradas, não sendo, porém, relacionado somente ao equipa-
mento VM01, sendo atribuído também a melhoria na performance do equipamento.

O gráfico da figura 11 mostra redução considerável no número de chapas subs-
tituídas no período de um ano estudado. No entanto, vale ressaltar que com a mo-
dificação do projeto, não se utiliza chapas de desgaste. Portanto, no número atual 
refere-se à substituição do módulo por completo, conforme desenho da figura 10 
mostrado anteriormente.

Levando em consideração número de módulos substituídos tem-se uma média 
de 0,15 peças no período de um ano, ou seja, redução de 99% na quantidade de 
peças substituídas.

CONCLUSÃO
Com a utilização das técnicas de confiabilidade, metodologias e ferramentas 

do WCM, pode-se perceber um aumento da produtividade, tendência de elevação 
da disponibilidade dos equipamentos e aumento do tempo médio de operação. 

A análise destes fatores não pode ser considerada de forma isolada, tendo em 
vista que o lucro efetivo leva em consideração todos os fatores (grandezas) supra-
citadas, ou seja, com a diminuição do tempo de parada e consequente aumento 
do tempo de operação, deve-se observar uma redução considerável dos gastos 
efetivos com manutenção, sendo mão-de-obra, peças de reposição e também im-
portante ressaltar o tempo ocioso do operador. 

Contudo, as técnicas, ferramentas e metodologias do WCM utilizadas levam a 
concluir que aplicadas conjuntamente, estabelecem critérios de avaliação e dire-
trizes para eliminação de desperdícios e aumento da produtividade e, consequen-
temente, no crescimento da lucratividade.

MANUTENÇÃO

Figura 10 – Gráfico de distribuição do gasto por parada na 
VM01. Fonte: Tabulação própria.  
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CAPITULO 8 – VERIFICAÇÃO

Com a modificação do material de desgaste utilizado e projeto de construção do 

equipamento observa-se pelos dados redução no nível de classificação gargalo da atividade de 

substituição de chapas de desgaste da VM01, redução nos custos de manutenção e redução do 

tempo médio para reparo.

 O gráfico da figura 16 evidencia a redução considerável dos custos de manutenção da 

VM01, os dados são retirados do sistema oficial R/3 - PM, com tabulação própria para 

Microsoft Excel. 

Figura 16 – Gráfico de distribuição do gasto por parada na VM01. Fonte: Tabulação 
própria.  

 

Os dados mostram redução media de custos com substituição com chapas de desgaste 

do equipamento em 90% no período de um ano, percebe-se, inclusive redução no numero de 

Figura 11 – Gráfico de quantidade de chapas substituídas. 
Fonte: Tabulação própria. 
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paradas, não sendo porém, relacionado somente ao equipamento VM01, sendo atribuído no 

entanto a melhoria na performance do equipamento.

O gráfico da figura 17, mostra redução considerável no numero de chapas substituídas 

no período de um ano estudado, no entanto, vale ressaltar que com a modificação do projeto, 

não utiliza-se chapas de desgaste, então portanto no numero atual refere-se a substituição do 

modulo por completo, conforme desenho da figura 14 mostrado anteriormente. 

Figura 17 – Gráfico de quantidade de chapas substituídas. Fonte: Tabulação própria. 

Levando em consideração numero de módulos substituídos tem-se uma media de 0,15 

peças no período de uma ano, ou seja, redução de 99% na quantidade de peças substituídas.
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*Irajá Bernardino Ribeiro Junior; 

Francesco Lanzillotta; Luiz Crestana; e 

Rafael Camalli

Este trabalho visa mostrar por 
meio de situações reais feitas em 
equipamentos da área de siderurgia 
e mineração, que há ocorrência de 
economia de energia com a subs-
tituição dos óleos minerais, atual-
mente muito utilizados na indústria 
na maioria das aplicações, por óleos 
sintéticos especiais. Comprovando 
a viabilidade financeira do emprego 
desta solução, bem como benefícios 
mecânicos resultantes do melhor 
desempenho, torna-se viável fazer 
esta ação de melhoria operacional e mecânica, com o ar-
gumento adicional de eficiência energética.

Toda ação de eficiência energética somente pode ser 
comprovada por sólida ação de medição e verificação, 
apresentando dados de primeira medição do consumo 
de energia nos equipamentos previamente selecionados, 
lubrificados com óleo mineral, por um período que seja 
suficiente para se avaliar e aceitar como comportamen-
to recorrente da máquina. Após este período, realiza-se 
a troca de todo o óleo mineral contido nos respectivos 
equipamentos e substitui-se pelo óleo sintético, realizan-
do-se na sequência nova medição, para que com isto fa-
ça-se a comparação.

O argumento teórico é o de que um lubrificante sinté-
tico de alta performance da Klüber Lubrication, aumen-
ta a capacidade sustentadora de cargas e a eficiência de 
uma máquina ou de um conjunto de engrenagens, devido 
ao menor coeficiente de atrito entre as partes móveis.

Justamente devido ao menor coeficiente de atrito que 
chega a ser menos do que a metade daquele dos óleos 
minerais convencionais, o lubrificante sintético de bases 
PAO (polialfaolefina) e PG (poliglicol) têm a capacidade 
de aumentar a eficiência mecânica, o que teoricamente 
resulta em um menor consumo de energia.

Para a comprovação deste argumento teórico foram 
feitas medições, adotando o método de Protocolo Inter-
nacional de Medição e Verificação (PIMVP EVO 10000 

Eficiência energética cresce com o emprego 
de lubrificantes sintéticos especiais

– 1:2007 BR)  amplamente reconhe-
cido pelos principais organismos na-
cionais e internacionais.

A maior motivação para este es-
tudo e a sugestão da aplicação desta 
proposta é o fato de que segundo es-
tudo da ANEEL, pesquisa PPH 2014, 
na média cerca de 60% do consumo 
de eletricidade da indústria são pro-
venientes de equipamentos motri-
zes.

Por equipamento motriz indus-
trial podemos considerar os com-
pressores de ar, máquinas movimen-
tadas por moto-redutores e bombas 
como os principais consumidores e 
os de uso mais difundido e usual nos 

maquinários de processo industrial. Em todos estes equi-
pamentos é exigida a aplicação de lubrificantes e, com 
isto, seguindo o conceito de substituir lubrificantes com 
base mineral nestes equipamentos, pode-se obter redu-
ção de consumo de pelo menos 4%.

MATERIAIS E MÉTODOS
As medições para determinação das variáveis envol-

vidas na quantificação dos resultados foram realizadas 
diretamente no equipamento selecionado. Além das 
medições referentes à energia consumida, foi levada em 
consideração a produção do equipamento para determi-
nação do consumo específico (KWh/t).

É imprescindível considerar que existem outras 
variáveis com forte influência no consumo energético, 
tais como condições de processo de produção ou inter-
venções elétricas e mecânicas.

Para exatidão na comparação, é necessário que todas 
estas variáveis e condições sejam as mesmas nos perío-
dos baseline (medição inicial com lubrificante óleo mine-
ral) e post retrofit (medição posterior com lubrificante 
sintético Klüber Lubrication). O limite de medição para 
determinação dos resultados é restrito ao equipamento 
de força motriz envolvido, através da medição contínua 
da energia consumida pelo mesmo, da produção do equi-
pamento e das outras variáveis de influência.

Os equipamentos demonstrados neste artigo, por sua 
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importância na aplicação de lubrificantes e pelo alto con-
sumo energético dos equipamentos em uma planta são:

Equipamento Fabricante

Redutor de acionamento de prensa de 
rolos (roller press)

Polysius / Siemens Flender

Redutor de torre de resfriamento
(cooling tower)

SEW - Eurodrive

A prensa de rolos é um equipamento novo empregado 
na indústria de mineração. Os moinhos e britadores de ro-
los (cada um deles tem um potência média de 1,4 MW), que 
são considerados com motor elétrico de grande porte, pos-
suem – a título de referência – consumo anual mínimo de 
11.000 MWh. Considerando-se o custo médio de energia de 
R$ 170,00 / MWh, somente este equipamento acarreta uma 
despesa anual de pelo menos R$ 1.870.000,00. 

É um custo expressivo, onde qualquer ação que resulte 
em redução de consumo será percebida pela empresa. Atual-
mente, a tecnologia utilizada pela prensa de rolos amadu-
receu, a ponto de estar presente nos principais projetos em 
desenvolvimento para a indústria mineral. Esta tecnologia 
está também operando em plantas que processam diferentes 
tipos de minério, tornando-se difundida em seu processa-
mento e sendo progressivamente aplicada a materiais consi-
derados duros e abrasivos, especialmente na preparação do 
pellet feed.

O princípio de funcionamento da prensa de rolos se dá 
por meio da aplicação de pressão a um leito de material por 
um par de rolos que giram em sentido contrário. Um dos ro-
los é fixo e outro é móvel e se desloca sobre guias, sendo 
posicionado por sistemas hidráulicos. Cada rolo é acionado 
por um conjunto motor mais redutor planetário, em cujos re-
servatórios e rolamentos é empregado o lubrificante, tendo 
em média 450 l de óleo em cada reservatório.

O tempo da medição de consumo de energia para a linha 
de base (óleo mineral) e para o pós retrofit (óleo sintético 
Klüber Lubrication) foi tal que compreendeu um ciclo de 
operação normal da unidade, englobando todos os produtos 
fabricados pela mesma ou pelo menos 80 % de sua represen-
tatividade.

Os resultados desta medição foram determinados por 
meio da comparação do consumo de energia, levando em 
conta o mesmo comportamento de processo e produtos.

A produção e a eficiência foram avaliadas nas mesmas 
condições de trabalho, e tanto para a linha de base quanto 
para o pós-retrofit foram representados por uma função (mo-
delo matemático) que descreve a economia da unidade do 
consumo de referência e determinado como sendo de:

 ),Produção,( TempoiPotênciafEi =   
Onde:

Ei = Energia consumida na manufatura do produto “i” no 
período (baseline e pós- retrofit) [KWh]
Produção i = Volume de produção do produto “i” no sistema 
(toneladas)
Tempo = duração da produção do produto “i” (horas)

Numa prensa de rolos o trabalho útil é a pressão exercida 
pelo minério, que pode ser representada pela divisão do va-
lor da vazão (t/h) pelo valor do GAP médio. Esta pressão tem 
impacto direto na potencia elétrica alimentada nos motores, 

A comparação de potência nos dois períodos foi feita na 
mesma condição de esforço, ou seja, no mesmo valor de .

Este trabalho de medição e troca de lubrificantes foi feito 
em uma empresa mineradora  localizada no Espírito Santo.

• Período baseline: 1 de janeiro 2015 a 15 de junho 2015
• Troca de óleo: 17 de junho 2015
• Período pós-retrofit: 18 de junho a 18 de agosto 2015
• Intervalo de medição e registro: 1 min 
• Não houve diferenças nas características mineralógicas nos 
dois períodos

RESULTADOS
A primeira análise realizada foi uma comparação estatís-

tica pelo valor médio (50%) com a finalidade de identificar se 
houve mudanças significativas no processo:

Período GAP médio Produção Potência Produção/GAP

Mineral

N Valid 33.125,00 33.125,00 33.125,00 33.125,00

Erro padrão 0,01 0,93 3,36 0,63

Média 4,62 884 t/hora 1.410  kW 196,92

KLUBERSYNTH 
GH 6-320

N Valid 33.069,00 33.069,00 33.069,00 33.069,00

Erro padrão 0,02 1,32 4,62 0,99

Média 3,47 925 t/hora 1.395  kW 259,12

Diferença -33,1% 4,6% -1,1% 24,0%

A primeira observação é que houve uma pequena redu-
ção da potência elétrica no motor (1,1 %), devido ao fato de 
que a potência elétrica também é uma variável de processo 
do equipamento, sendo que o nível de produção é ajustado 
de acordo com a potência lida, colocando assim o equipa-
mento em condição de produtividade máxima. 

Uma vez que a potência lida cai, o operador do proces-
so aumenta a vazão de minério alimentado até a potência 
máxima de set point (1.400 kW), e por esta ótica detecta-se 
o ganho de maior produção de 4,6%, gerando uma redução 
média no consumo específico (kWh/t) de 5,8%.

Este ganho por si já é bastante representativo, porém tam-
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bém foi observado que no período pós-retrofit (óleo sintético 
Klüber Lubrication) o equipamento trabalhou numa condição 
de GAP menor, que é uma condição de maior esforço V2/GAP, 
concluindo que por este meio a comparação é mais precisa.
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Comportamento da potência de acordo com variação de

Fazendo-se a comparação na mesma condição de  = 
259, que é a média observada no período com óleo sintético 
Klüber Lubrication, observa-se que a potência média caiu do 
valor de 1.543,23 kW para 1.390,16 kW, gerando na mesma 
condição de trabalho a redução de potência de 153,1 kW, ou 
de 9,92 % em vez de 5,8%.

Esta redução de potência, em termos financeiros, repre-
senta valores bastante relevantes para a empresa, visto que 
há outros equipamentos similares instalados nesta planta. 
Levando em consideração o preço médio de energia de R$ 
170,00/MWh aplicado na indústria de mineração, este bene-
fício financeiro pode ser representado como abaixo: 

Benefícios Financeiros

Produção Média Mensal 917,7 ton/h

Horas Trabalhadas por Mês 700 horas

Volume produzido por Mês 642.374,8 ton

Redução do Consumo Específico 0,167 KWh / ton

Economia de Energia no Mês 107,191 MWh

Preço de Energia R$170 / MWh

Economias
R$18.222,5 / Mês

R$ 218.669,6 / ano

Investimento Adicional para a 
Troca de Óleo R$ 49.000

Pay Back Simples 3 Meses

Devido ao nível de refino que segue a teoria clássica da mecâ-
nica dinâmica, o resultado mais preciso e tecnicamente correto 
seria a aplicação do método Produção/GAP, tendo como resul-
tado referência a redução no valor de 9,92% ou 0,167 KWh / ton.

TORRE DE RESFRIAMENTO
Torres de resfriamento são equipamentos largamen-

te empregados na siderurgia com a finalidade de resfriar a 
água quente do processo por meio de troca térmica com ar 
atmosférico. São equipamentos onde, devido à alta presença 
de umidade no ar, o ambiente é altamente agressivo para os 
equipamentos onde há elementos ferrosos.

Neste equipamento, normalmente há um redutor de acio-
namento das hélices que ficam no topo, com a finalidade de 
aumentar a velocidade destas e, assim, aumentar a eficiência 
de troca térmica. Muitas vezes, a manutenção de um redutor 
neste equipamento, como, por exemplo, a troca do lubrifi-
cante do redutor, requer ações onerosas e até perigosas tais 
como aluguel de guindastes e trabalho em altura.

Analogamente ao modelo para prensa de rolos, nas torres 
de resfriamento as seguintes condições devem ser ajustadas 
para comparação: mesma temperatura e umidade relativa; 
mesma vazão de água (identificada pela pressão nas bom-
bas); mesma velocidade de ar; e período de medição na torre 
da utilidades: 

O período de medição para as duas condições foi o se-
guinte:
•Baseline (óleo mineral) – 5 dias (31/10/14 a 04/11/15) 
•pós-retrofit (óleo sintético) – 5 dias (03/12/14 a 08/12/15) 

Devido à estabilidade mecânica das hélices, os períodos 
de medição são relativamente curtos, desde que feitos em 
períodos próximos e climas muito semelhantes.

O rendimento da torre, para efeito de comparação, foi 
medido por meio da carga térmica, dada em função da va-
riação de entalpia no processo e da vazão mássica de água. 
•A comparação feita será do consumo de energia para uma 
mesma carga térmica;
•A carga térmica é função da vazão mássica e da entalpia:

hw1= entalpia de entrada do ar  
hw2 = entalpia de saída do ar 
m = vazão mássica do ar na saída da torre

A eficiência energética do processo é dada pela relação 
abaixo:

Relação de eficiência =
Potência [kW]

Carga Térmica

Quanto menor o fator acima, melhor a eficiência do pro-
cesso e maior é a economia.

LUBRIFICAÇÃO
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RESULTADOS
Na torre de resfriamento foi analisado o comportamento 

da variação de potência em função da carga térmica: 
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Pode-se verificar claramente que há redução de potência 
elétrica no motor de acionamento do redutor trabalhando 
com óleo sintético Klüber Lubrication.

•No período pós-retrofit a carga térmica média foi de 21.640. 
Este valor foi utilizado como referência para comparação.
•Diferença média: 2,73 kW
•Ganho médio:  4,87 %

Economia com enerdia em 1 redutor

Potencia Média de Operação 56,00 KW

Horas de Operação por Ano 8.640 horas

Consumo Anual de Energia 483.840 MWh

Redução Média de Potencia 2,74 KW

Economia de Energia 23.639 KWh

Preço de Energia R$ 130,00

Economias Anual (R$ / MWh) R$3.073,08

O ganho financeiro para um equipamento não é tão ex-
pressivo quanto o encontrado para a prensa de rolos, porém 
considerando a quantidade de redutores em uma planta si-
derúrgica (diversos redutores por torre, e diversas torres em 
uma planta, dependendo do tamanho da planta) a migração 
para um lubrificante de melhor desempenho é justificada.

Análise de custo-benefício para 1 redutor

Quantidade de redutores 1

Volume do reservatório 60 litros

Óleo Mineral Klubersynth 
GH 6-320

Preço por litro R$ 5,00 R$ 50,00

Investimento para troca de óleo R$ 300,00 R$ 3.000,00

Período de troca 1 ano 4 anos

Custo anual do óleo R$ 300,00 R$ 750,00

Economia de energia 0 R$3.073,08

Despesa total por ano R$ 300,00 -R$ 2.323,08

Atratividade de Investimento

Investimento para troca de Óleo R$ 3.000,00

Economia de energia anual R$ 3.073,08

Pay Back 1 ano 12 meses

Benefício financeiro torre de resfriamento

Com o período de troca quatro vezes maior, o investimen-
to para troca do lubrificante seria pago no primeiro ano, evi-
tando adicionalmente as despesas operacionais para a troca 
do óleo mineral como aluguel de guindastes e mão de obra.

CONCLUSÃO
O resultado obtido de aproximadamente 10% de redução 

de consumo específico de energia em prensa de rolos, e de 
4,9% em torres de resfriamento representa um benefício finan-
ceiro que não deve ser ignorado pelas empresas que buscam 
aumento de eficiência energética em seus processos, e mostra 
que a prática de adotar lubrificante sintético de alta performan-
ce é uma alternativa prática e de rápido retorno financeiro den-
tre as soluções de eficiência energética atualmente disponíveis. 

Além dos benefícios financeiros com a redução do con-
sumo específico, há diversos outros benefícios operacionais 
e mecânicos provenientes da redução de atrito pela melhor 
lubrificação, que podem ser considerados no projeto:
• Aumento da eficiência dos pares de engrenagens; • Menor 
desgaste dos pares de engrenagem, ou seja, menos despesas 
com manutenção; • Aumento da eficiência por melhor agita-
ção do óleo; • Redução da temperatura de operação; • Au-
mento da vida útil do lubrificante de 1 ano com óleo mineral 
para até 5 anos; • Maior estabilidade à oxidação; e • Menor 
resíduos no reservatório.

LUBRIFICAÇÃO
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Rigor em barragens reforça adoção de filtros
A suspensão em Minas Gerais da formaliza-

ção de processos de licenciamento ambiental 
de novas barragens de contenção de rejeitos no 
método de alteamento a montante, e de am-
pliação de barragens de contenção de rejeitos 
existentes que utilizam o mesmo sistema, refor-
ça a adoção de filtros de disco a vácuo. O rom-
pimento da barragem de Mariana (MG), em no-
vembro do ano passado, foi a responsável pela 
medida adotada pelo governo do Estado.

A finlandesa Minexcell, com vasta atuação 
no fornecimento de produtos e serviços nes-
te segmento à mineração em todo o mundo, 
possui 17 tipos de filtros de disco a vácuo com 
capacidades unitárias que variam de 1 m² a 200 
m². A companhia oferece ainda filtros prensa 
de alta tecnologia, que complementa o por-
tfólio, viabilizando ao cliente uma alternativa a 
mais para a adequação das necessidades espe-
cíficas na obtenção do melhor resultado atra-
vés de solução por filtragem. 

A empresa conta com referências de diversas aplicações, 
inclusive no Brasil, em projetos de larga escala – a empresa já 
entregou com sucesso 17 filtros para clientes brasileiros. Os 
filtros de disco a vácuo da empresa são indicados para  filtra-
gem de concentrados e rejeitos.

Um aspecto positivo na utilização da filtragem é a regu-
laridade no teor da umidade do produto, em um processo 
totalmente seguro que isenta a utilização de barragens de 
rejeitos. A Minexcell fabrica filtros fáceis de operar e de ma-
nutenção segura, equipados com componentes de reconhe-
cida qualidade no mercado, como motores da Sew, bombas 
de vácuo da Nash, bombas de água da KSB e PLC da Siemens.

Os filtros da marca são totalmente fabricados em aço 
inoxidável, operando com baixíssimo consumo de energia 

em relação ao volume de produção e nível mínimo de ruído 
durante as operações, obtendo água filtrada e limpa como 
subproduto, para reutilização no processo.

As aplicações são variadas, incluindo operações em di-
ferentes tipos de minérios, como ferro, ouro, níquel, cobre 
e zinco.

CASE
Em Congonhas (MG), a Ferro+ Mineração adotou a solu-

ção de filtros de disco a vácuo com placas de cerâmica forne-
cidos pela Minexcell, obtendo reaproveitamento de 46% da 
água utilizada no processo. 

“Antes da implantação dos filtros, passamos por alguns 
transtornos operacionais com a utilização de canais para fazer 
a decantação, tanto do rejeito quanto do concentrado fino. 

São desgastes acentuados dos equipamen-
tos móveis, excesso de umidade no produto, 
tempo de espera para possibilitar o transpor-
te, excesso de lama ou sujeiras nas pistas, 
ou seja, operações delicadas e de custos ele-
vados. Além da logística complexa, algumas 
perdas de material eram inevitáveis”, lembra 
José Eustáquio Vieira, gerente de Pesquisa e 
Desenvolvimento da mineradora.

O projeto começou em 2012, quando 
a Minexcell envio à planta da Ferro+ Mine-

REJEITOS

Exemplo de barragem de rejeitos sem a utilização do sistema (à esquerda) e após o seu uso
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REJEITOS

Outro exemplo em barragem de antes e depois do uso de filtragem com alta tecnologia

Lu Zheng e Raissa Vieira

Equipamentos da Minexcell permitem que a água seja recuperada

ração técnicos para a realização de testes do produto a ser 
adotado. Um equipamento em escala industrial da empresa 
finlandesa foi instalado e testado com rejeitos e concentra-
dos por um período de três meses, apresentando a eficácia 
prevista na avaliação prévia. Hoje, a mineradora conta com 
sete filtros KS100 em operação, sendo quatro na linha de re-
jeitos e três na linha de concentrados.

O representante da mineradora explica que anteriormen-
te, após a concentração magnética de alta intensidade, os 
concentrados e rejeitos eram destinados aos canais de decan-
tação, onde a infiltração natural no solo gerava 
perdas substanciais, além do excesso de água 
transportada para os estoques de produtos. 
Agora, o destino dos concentrados e rejeitos 
são os espessadores de polpa, que realizam o 
adensamento, onde se recupera cerca de 65% 
da água recebida. Após esta etapa, a polpa pas-
sa por um refinamento ainda mais cuidadoso 
nos filtros cerâmicos a vácuo.

“Ao contrário dos filtros convencionais que utilizam telas 
grossa de nylon e perdem partes dos ultrafinos no filtrado, os 
equipamentos da Minexcell contam com placas de cerâmica, 
que possuem capilaridade, possibilitando que a água filtrada 
fique totalmente cristalina. O resultado final é um material 
na faixa de 10% de umidade para o concentrado e 14% para 
o rejeito. Sem os filtros, estes números eram de 16% e 26% 
respectivamente. Com isso, eliminamos as etapas dos canais 
e o tempo necessário para a secagem nos pátios”, 
conta o gerente.

Novos projetos em importantes mineradoras 
no Brasil estão em andamento pela Minexcell, re-
lata Lu Zheng, diretor da empresa, e Raissa Vieira, 
representante da marca no País. De acordo com 
os executivos, elas fizeram a aquisição do equipa-
mento em consonância com nova realidade pós-
-rompimento da barragem de rejeitos em Maria-
na, onde o uso desse tipo de recurso tornou-se 
bastante questionável. 

NOVAS BARRAGENS
A suspensão em Minas 

Gerais dos procedimentos de 
licenciamento ambiental de 
novas barragens de rejeitos nas 
quais se pretenda utilizar o mé-
todo de alteamento à montan-
te, não tem o objetivo de travar 
o desenvolvimento econômico, 
avalia Romeu Thomé, professor 
do mestrado em Direito Am-

biental e líder de grupo de pesquisa sobre a gestão do patri-
mônio ambiental e a mineração.

De acordo com o professor, a suspensão implementada 
pelo poder público estadual tem respaldo em inúmeros aci-
dentes, verificados ao longo da história da mineração, decor-
rentes do rompimento de barragens de rejeitos.

“O alteamento, prática recorrente entre as mineradoras, 
tem como objetivo alongar a vida útil das barragens de rejei-
tos, aumentando sua capacidade de estocagem. Ele pode ser 
realizado à montante ou à jusante em relação ao dique inicial 

da barragem. O método à jusante é mais seguro 
e, por isso, pode ser utilizado, inclusive, em lo-
cais sujeitos a vibrações e a abalos sísmicos. Já 
o método a montante utiliza menor volume de 
material e apresenta custos mais baixos. Toda-
via, ele se apresenta menos seguro em relação 
ao método à jusante”, explica o professor, em 
artigo publicado na imprensa.

“A vedação, desde que se afigure razoável e proporcional, 
de determinado método utilizado na disposição final dos re-
jeitos, difere da vedação do exercício de uma atividade eco-
nômica e, nesse contexto, pode contribuir para aprimorar a 
sustentabilidade da mineração”, avalia Romeu Thomé.

Ele destaca que provavelmente esta não será a única me-
dida a ser tomada pelo poder público após o acidente de Ma-
riana, e que é necessário buscar novos padrões técnicos mais 
rigorosos e seguros na exploração mineral.
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TECNOLOGIA

Presente nas atividades de mineração de maior produti-
vidade no mundo, a Esco é exemplo de inovação de produtos 
que garantem excelentes resultados e segurança.

Inovadores e eficientes, seus produtos, por exemplo, da 
geração Hammer-Less são destinados a equipamentos de 
grande porte, e proporcionam ganhos mensuráveis a seus 
usuários, pelos seus sistemas de travamento integrados; 
segurança operacional; redução do número de peças movi-
mentadas; maior performance; superior resistência mecâni-
ca; redução dos ciclos de parada do equipamento; e também 
redução do custo operacional (R$/t movimentada).

Outros produtos da marca incluem o sistema de pontas 
Ultralok Mining para escavadeiras a cabo, sistema de pontas 
Nemisys para escavadeiras hidráulicas e sistema de pontas 
Ultralok Mining para carregadeiras.

Na mineração a Esco estende o seu leque de serviços e 
produtos atuando também com básculas, caçambas, bor-
das, componentes estruturais de implementos, revesti-
mentos bi metálicos, GETs em geral, bordas, e vários outros 

componentes. Tratam-se de produ-
tos de desgaste para uso típico 

em tratores, motonivela-
doras, escavadeiras, dra-

glines, pás, dippers, car-
regadoras e caminhões.

A Esco é uma empre-
sa centenária que inicio 
suas atividades em 

1913, em Portland, 
nos Estados Uni-
dos. A empresa 

foi fundada como um fa-

Empresa aposta em inovação 
bricante de aço. Hoje, o 
grupo mantém várias 
fábricas no mundo. A 
empresa projeta e fa-
brica uma série de pro-
dutos, incluindo ferramentas 
de penetração no solo, produtos 
de construção, transporte, dragagem e ou-
tras aplicações industriais. 

A reputação da Esco foi construída a partir de anos de 
concepção e produção de produtos inovadores. É o caso mais 
recente da última versão do sistema de pontas Nemisys e Ul-
tralok Mining. A nova solução incorpora características adi-
cionais, que melhoram a segurança, gestão e produtividade. 
O desenvolvimento do Ultralok Mining foi influenciado pela 
interação direta da Esco com o cliente. O sistema também 
oferece redução de peso em relação a outros sistemas do 
mercado no quesito descarte de material após uso.  

Recentemente, a Esco lançou o elo de corrente dragline 
mecânica ProLink. O novo produto da empresa foi projetado 
para reduzir os custos e aumentar a vida útil da corrente em 
uma operação convencional. O novo sistema oferece ainda 
rápida instalação, e pode ser girado rapidamente em quatro 
posições diferentes para o aumento de performance, redu-
zindo os custos operacionais totais. 

O elo da corrente dragline mecânica ProLink está disponí-
vel em vários tamanhos, que cobrem uma gama de no merca-
do dragline existente no mercado atualmente: 3 polegadas, 
3,5 polegadas, 4 polegadas, 4,5 polegadas e 5 polegadas. Tes-
tes apontam ciclos de trabalho 40% mais longos na vida do 
produto, resultando em até 66% menos tempo de inatividade 
com manutenção.
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Uma empreiteira norueguesa investiu em uma nova es-
cavadeira Hitachi ZX490LCH-6 para auxiliar nos trabalhos de 
um complexo projeto de habitação. Na área, havia desmon-
te de rocha e remoção a serem feitas, para construção de 
121 novas casas nos arredores da capital Oslo. 

O ZX490LCH-6 provou ser a escolha ideal para a tarefa, 
devido ao alto nível de durabilidade da máquina. A emprei-
teira Gultvedt conduziu a construção dos novos apartamen-
tos na comunidade de Kolbotn. A empresa foi criada há 25 
anos e é especializada em complexas atividades de constru-
ção e terraplanagem. 

O processo de construção começou com a perfuração, 
que foi necessária ser realizada para explodir a rocha em 
fragmentos. Posteriormente, os fragmentos foram carrega-
dos pela escavadeira ZX490LCH-6 até a frota de caminhões, 
para o transporte ao destino final. Mais de 30 mil m³ de ma-
teriais tiveram que ser removidos dentro de um curto espa-
ço de tempo pela máquina da Hitachi. 

Isto levou Morten Gultvedt, diretor da empreiteira, a ob-
servar a escavadeira com grande confiança, por trabalhar 
rapidamente e manter-se firme mesmo com a alta carga de 
trabalho: “Precisávamos de uma máquina poderosa para 
nos ajudar a cumprir o prazo apertado dentro das curtas ja-
nelas de trabalho disponíveis que tivemos”, explica. 

“Optamos pela Hitachi ZX490LCH-6 por que era ideal 
para o trabalho. Ela é mais do que capaz de lidar com a 
quantidade substancial de rocha. Máquinas menores, com 
menos capacidade, simplesmente não teriam sido suficien-
temente produtivas”, afirma. 

A opinião de um operador da Gultvedt também foi impor-
tante na tomada de decisão. “Na época, estávamos testando 
alguns modelos diferentes”, revela. “Porém, um dos meus ope-
radores mais experientes aconselhou adquirir a ZX490LCH-6”.
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Quer você precise de peças, serviços de reparo ou de uma máquina nova, você pode contar 
com o apoio de solo JLG para ajudá-lo a continuar em plena atividade. Nossas centrais de 
atendimento especializadas têm equipes treinadas e prontas para auxiliá-lo. Se você quiser 
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