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EDITORIAL

A lição de casa — sobre redução
de custos — precisa seguir
Esta (no quadro à direita) é a conclusão de um estudo da
Boston Consulting Group publicado no final de 2016, sobre as
medidas que a indústria da mineração precisa tomar para recuperar a confiança dos investidores. O trabalho elenca três
prioridades: melhorar as finanças das mineradoras, resgatar o
“direito de crescer” e articular uma proposta de investimento
atraente para o futuro.
O estudo se alinha com outros analistas do mercado global
ao apontar que o superciclo de preços deixou as mineradoras
em posição confortável — e a mobilização delas diante do novo
cenário de queda de preços tem sido insuficiente. Uma análise
sobre os custos das 55 das maiores mineradoras no mundo
mostra, no período 2005 a 2010, que essa rubrica já representava 60% das receitas, elevando-se para 70% em 2014. Em
2016, os custos subiram ainda mais - para 75% do faturamento.
Isso ocorreu por causa do impacto na receita provocado
pelo declínio de preços dos commodities, agravado pela lentidão no corte de custos numa cultura empresarial que se acomodou no boom de preços anterior. Quando as mineradoras
começaram a acelerar as medidas para baixar os custos operacionais, ainda ganharam de presente uma valorização do dólar
— tornando os cortes em dólar maiores do que os efetivados
em moeda local, criando uma falsa sensação de resultados.
Com isso, as margens continuam baixas, segundo o estudo.
Esse quadro piorou quando os preços dos minerais e metais
começaram a cair — mesmo com o corte acelerado dos custos operacionais. O estudo da consultoria recomenda que se ataque também a cadeia de fornecimentos e os custos de vendas. Contratos
precisariam ser renegociados, inclusive de frete da mina ao porto,
do porto à entrega final, e a operação de centros de distribuição.
Nesse cenário complexo, o VIII Workshop de Redução de
Custos na Mina e na Planta, programado pela revista Minérios
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& Minerales para 9 e 10 de maio, em Belo Horizonte (MG),
torna-se um evento obrigatório. As principais mineradoras
do País estarão representadas pelas suas equipes técnicas e
gerenciais nesse fórum, onde o intercâmbio de experiências
de sucesso em programas visando otimizar a produtividade e
cortar custos, tem sido o ponto alto das palestras e discussões.
A indústria de equipamentos, sistemas e materiais, além dos
fornecedores de serviços e softwares, vão divulgar os desenvolvimentos mais recentes, alinhados com as prioridades das mineradoras. Todos estão conscientes de que a criação de valor está
no topo da lista — e não apenas aumentar o volume produzido.
Do lado ambiental, uma sessão do workshop será dedicada ao tratamento de rejeitos e operação de barragens, as melhores práticas e tecnologias disponíveis. Lembramos que no
World Mining Congress, realizado no Rio de Janeiro em outubro passado, mineradoras globais afirmaram que “a indústria
pode fazer mais”. Essa questão não vai se calar e a mineração
brasileira precisa encarar esse desafio pela frente.
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É neste cenário que a revista Minérios & Minerales estará
realizando o VIII Workshop de Redução de Custos na Mina
e Planta, nos dias 9 e 10 de maio de 2017, em Belo
Horizonte, MG.
Durante dois dias, as equipes técnicas das 200 Maiores
Minas Brasileiras estarão trocando suas experiências de
sucesso na busca de menores custos e maior produtividade, em parceria com os fabricantes, fornecedores e
prestadoras de serviços especializados - através de cases
reais de aplicação de novas abordagens, tecnologias e
Mesmo
que a redução de custos tenha continuidade na mina e na planta, é preciso reavaliar a cadeia de logística de transportes, entre outros itens
processos.
A prioridade é maximizar o aproveitamento dos ativos
existentes.
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Especial - Painel “Barragens de rejeitos”

COLUNA DO MENDO

Ano de mudanças profundas no Brasil
e em nossa mineração
José Mendo Mizael de Souza*
Temer intitulou seu governo de “Reformista” e está caminhando firmemente a respeito.
Como destaca o economista Antonio Delfim
Netto, em recente coluna no jornal Valor, “o que o
governo Temer está propondo à sociedade se não,
exatamente, o aumento da produtividade média
do trabalho? Aprovou no Congresso uma pequena
revolução: o controle das despesas, o que parecia
impossível diante da reação feroz do corporativismo que preda o Estado brasileiro. Ousou apresentar
uma reforma da previdência que, no longo prazo,
tem intenção republicana. Aprovou o projeto que institui a Base Curricular Nacional, abandonada no Congresso há 20 anos. Tenta estimular
os investimentos em infraestrutura com a Medida Provisória 752, que
precisará, respeitando a lei, de uma interpretação pragmática. Estimulou e sancionou a Lei das Estatais. Apoiou a aprovação da Lei Serra,
que aumentará o apetite dos investimentos privados no setor de petróleo (como acabamos de ver no México). Com seu suporte, o Banco
Central ancorou as expectativas de inflação e, agora, prepara-se para
um maior protagonismo na solução do problema da alavancagem de
crédito que nos aflige. Colocou em discussão uma modernização da
legislação trabalhista que equilibra a força das partes na busca dos
seus interesses. Instituiu um grupo de trabalho para ajustar à nova
realidade a lei de falência. Aumentou, recentemente, a sua preocupação com medidas microeconômicas que reduzem a burocracia.
Não foi pouco diante das vicissitudes políticas que vivemos! Como ele
mesmo afirmou e todos esperam, o seu governo continuará a rejeitar
a ‘feitiçaria’ e prosseguirá nas reformas ‘estruturais’ que facilitarão a
vida do poder incumbente que se elegerá em 2018”.
Neste contexto reformista, como ficará a mineração? Como temos
no Ministério de Minas e Energia profissionais de reconhecidas competência, vivência e seriedade - engenheiro de minas Vicente Lôbo como
secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM/
MME), geólogo Victor Bicca como diretor-geral do DNPM, geólogo
Eduardo Ledsham, como presidente da CPRM, e geólogo Otto Bittencourt Netto como presidente do conselho de administração da CPRM
-, fundadas são as esperanças de que os mesmos conduzirão, com proficiência, a gestão governamental da mineração brasileira, já que existe
sintonia com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho.
E qual é a visão que o Secretário Vicente Lôbo tem difundido a
respeito da mineração brasileira? Em síntese, a resposta a esta pergunta pode ser assim resumida, face à exiguidade deste nosso espaço:

“I - Por que acreditamos na retomada dos Investimentos no setor mineral brasileiro? O Brasil está
entre os cinco países do mundo que congregam três
importantes características: (i) Grande área territorial; (ii) Alta densidade demográfica; (iii) Alto PIB.
O Brasil é: (i) Um grande mercado consumidor;
(ii) Um país com indústria dinâmica e diversificada;
(iii) Um fornecedor estratégico de recursos naturais;
(iv) Um país com estabilidade política e segurança
jurídica; (v) Um país com alto potencial mineral.
II - O Futuro que almejamos para a Indústria
Mineral Brasileira: (i) Estabilidade regulatória; (ii)
Desenvolvimento tecnológico e inovação; (iii) Competitividade; (iv) Descoberta de novos depósitos; (v) Ampliação da
produção e diversificação da matriz mineral; (vi) Responsabilidade
econômica, social e ambiental.
III - A Mineração brasileira hoje - Indicadores Econômicos (2015):
(i) O Brasil produz cerca de 80 diferentes substâncias minerais; (ii) Valor da produção mineral: US$ 25,8 bilhões; (iii) Valor das exportações
minerais: US$ 18,4 bilhões; (iv) Balança comercial mineral: US$ 11,5
bilhões; (v) Cerca de 8.400 minas em atividades; (vi) Cerca de 180.000
trabalhadores (considerando somente empregos diretos).
IV - Desafios do Setor de Geologia e Mineração: (i) Restabelecer a
credibilidade do setor mineral brasileiro; (ii) Criar ambientes favoráveis
à atração de novos investimentos para o setor mineral; (iii) Garantir
a estabilidade regulatória e a segurança jurídica; (iv) Reduzir o prazo
de licenciamento ambiental e mineral; (v) Aprofundar o conhecimento
geológico do território, incluindo a Amazônia Azul; (vi) Desenvolver mecanismos que possibilitem a diversificação da matriz mineral brasileira.
V - Uma nova agenda para o setor mineral brasileiro: (i) Acreditamos na estabilidade e confiabilidade da legislação vigente (Código de
Mineração de 1967 e alterações posteriores); (ii) O governo brasileiro
está confiante na retomada do crescimento; (iii) Voltar a atrair investimentos de todas as partes do mundo é uma questão chave para o
governo brasileiro; (iv) Consideramos que a retomada do crescimento não pode prescindir da parceria entre governo e setor privado; (v)
Acreditamos que a retomada do crescimento pode nos levar a aumentar a participação do setor mineral no PIB brasileiro dos atuais 4%
para 6% nos próximos anos.”
O engenheiro Vicente Lôbo tem conclamado todos nós a nos irmanarmos para a retomada da mineração brasileira: é o que, a meu
juízo, deveremos todos nós fazer, pois, como disse John Lennon (também atribuído a Yoko Ono e a Raul Seixas): “Um sonho sonhado sozinho é um sonho, um sonho sonhado junto é realidade”.

*José Mendo Mizael de Souza é engenheiro de minas e metalurgia pela EEUFMG (1961). Ex-Aluno honorário da Escola de Minas de Ouro Preto (MG). 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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Plano ferroviário da China anima
indústria de minério de ferro

A recuperação do cobre começou nas últimas semanas de outubro, após o resultado da eleição presidencial
nos Estados Unidos. A China também está influenciando
o novo cenário. Responsável por 50% do consumo mundial do cobre, acreditava-se que a
demanda da China cresceria entre 2% e 3% ao
ano – agora, a expectativa é que atinja entre
3% e 4%, avaliam os analistas.

Governo argentino espera
dobrar investimento no setor

A China anunciou plano para ampliar sua malha ferroviária de alta velocidade, acrescentando mais 30 mil km de
linhas aos 20 mil km existentes. O país tem hoje 124 mil
km de trilhos de velocidades variadas. A Comissão Nacional de Desenvolvimento prevê que a rede cresça 175 mil
km até 2025.
Os investimentos de ampliação atingem US$ 115 bilhões,
de acordo com a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.
O anúncio fez rapidamente subir as ações de empresas de
extração de minério de ferro, inclusive no Brasil.
Desde o ano passado o minério de ferro vem apresentando tendência de alta, mas há ainda cautela no mercado.
O governo australiano, por exemplo, não crê em mais aumento de valor do mineral em 2017 e 2018.

A Argentina trabalha em um projeto de lei
para atrair empresas do setor de mineração. O
plano teve longo período de negociação com os
governos provinciais. O objetivo é relançar projetos e investimentos na área em todo o país.
A ferramenta central desta política é um projeto de lei para estabelecer um novo marco regulatório no
país, padronizando a legislação nacional e provincial para dar
estabilidade fiscal aos investidores, evitar conflitos com os
governos locais e obter apoio das comunidades onde a atividade ocorre.
O objetivo da Argentina é alcançar nos próximos oito
anos investimentos de US$ 25 bilhões em mineração. Em
2016, os trabalhos da atividade de mineração tiveram 80
mil empregos diretos e indiretos, mas o governo acredita
que o índice pode dobrar com incentivos. A Câmara Argentina de Empresas de Mineração (CAEM) pretende chegar a
130.000 postos de trabalho até 2021.

Economia do Peru deve ser
impulsionada pela mineração

Cobre pode se recuperar em 2017

A recuperação da indústria do cobre poderá
ocorrer em 2017. É o que espera o governo e a mineração chilena. O metal fechou 2016 com média
de US$ 2,20 por libra, valor mais elevado do que o
inicialmente esperado.
Para cada centavo que aumenta ou diminui o
preço de cobre por libra, o Tesouro chileno recebe
ou deixa de receber cerca de US$ 60 milhões, por
meio de receitas provenientes da mineradora estatal Codelco e impostos específicos da mineração
privada.
No início do ano passado, as estimativas oficiais colocavam que o cobre, em média, alcançaria US$ 2,15 por libra,
em uma trajetória de recuperação em dois anos. Portanto,
houve uma melhora antes do esperado.

O Peru deve ser um dos países latino-americanos mais
dinâmicos em 2017, de acordo com agências de investimentos internacionais. A economia peruana pode avançar
4%, principalmente devido ao setor de mineração.
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MINERAÇÃO / MERCADO
De acordo com o Banco Central de Reserva peruano,
dos grandes projetos previstos para 2017 e 2018, 29,3% se
referem à mineração. Há projetos de ampliação de minas
(Shougang e Toquepala), de desenvolvimento de novos
depósitos (San Gabriel), além de abertura de unidades de
processamento de minérios.

MGX e PurLucid Treatment Solutions estão trabalhando para integrar suas respectivas tecnologias e desenvolver uma planta piloto adequada para uso comercial, para
permitir aos produtores do óleo de xisto a eliminação do
efluente industrial de forma mais segura ao meio ambiente, bem como recuperar minerais valiosos como o lítio.

Fluor obtém contrato para projeto
de potássio na África

Rio Tinto quer gerar US$ 5 bi de caixa
com aumento de produtividade

A Fluor Corporation obteve contrato de engenharia, design e
otimização da Danakali, na Eritréia, África Oriental, para o projeto
Colluli Potash, após um processo de licitação iniciado ano passado.
O depósito de Colluli fica a 177 km da capital Asmara,
e a 230 km por estrada do porto de Massawa, que é o
principal da Eritréia. Estudos iniciais apontam Colluli como
depósito com potencial de alto rendimento na produção
de sulfato de potássio e a custos operacionais bastante favoráveis.

Indonésia deve anunciar novas regras
para mineradoras

A Indonésia vai anunciar novas regras para mineradoras, que envolverão contratos e permissões, regime de
exportação, impostos, obrigações em caso de desinvestimentos e exigências sobre processamento no próprio país.
O governo impôs, em 2014, sanções sobre as exportações de minério para pressionar as mineradoras a construírem fundições
para processar o produto localmente, mas
deu algumas concessões para produtores de
concentrados após protesto da indústria.
Agora, como parte dessa nova política,
uma proibição sobre as exportações de concentrados minerais da Indonésia deverá entrar em vigor. As regras teriam o objetivo de
maximizar o retorno sobre os recursos naturais, como manda a constituição daquele
país.

Empresa extrai lítio de resíduos
do óleo de xisto

A MGX Minerals informa que extraiu com sucesso lítio de águas residuais do óleo de xisto. Os resultados são
parte do processo de implantação de uma planta piloto de
produção de lítio. A tecnologia utilizada é a primeira desse
tipo, reduzindo o tempo de produção de lítio em 99% em
comparação aos métodos convencionais que usam a evaporação solar. O tempo do novo processo é reduzido de 18
meses para um dia.

A Rio Tinto comprometeu-se a gerar US$ 5 bilhões de
fluxo de caixa nos próximos cinco anos. O anúncio foi feito
numa apresentação a investidores em Sydney, na Austrália. Os ativos da mineradora anglo-australiana chegam a
US$ 50 bilhões. Com excelência operacional, ela acredita
que possa dar mais retorno aos seus acionistas. O foco não
é só no aumento de produtividade e melhora de desempenho dos ativos para alcançar aumento do fluxo de caixa,
mas a remodelação do portfólio, desinvestimentos de algumas plantas pouco rentáveis e investimentos em outras
de alta qualidade, como Silvergrass (minério de ferro na
Austrália Ocidental), Amrun (bauxita em Queensland, Austrália) e Oyu Tolgoi (cobre e ouro, na Mongólia).

Complexo em Serra do Salitre (MG)
entra em operação no segundo semestre

A cidade de Serra do Salitre (MG) receberá complexo
minero-industrial da Galvani. As obras de instalação chegam perto de 50% e foram orçadas em R$ 500 milhões. A
empresa, que durante a obra gerou mais de mil empregos,
pretende contratar dois mil trabalhadores no período de
pico dos trabalhos, e manter 700 empregos diretos e outros 500 indiretos quando o projeto entrar em operação.
A previsão é de que a planta comece a funcionar no
segundo semestre de 2017, com a produção de 1,2 milhão
de t/ano de fertilizantes fosfatados. A Galvani está há 80
anos no Brasil com 30 anos na operação com fertilizantes.
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9 e 10 de Maio de 2017 - Belo Horizonte - MG
As novas abordagens para enfrentar a
pressão contínua dos custos operacionais
• A manutenção industrial centrada na conﬁabilidade
• O papel crucial dos softwares dedicados e da tecnologia de
automação
• A detecção antecipada de anomalia - vibração e temperatura
A despeito dos sinais que apontam para uma possível estabilização e alta moderada dos preços dos minerais e metais, a
demanda continua incerta no mercado global e no País, o que
signiﬁca que as minas e plantas seguirão operando sob
pressão contínua dos custos no futuro previsível.

Temas dos Painéis (Agenda Preliminar)
1. Gestão da manutenção industrial;
2. Lubriﬁcação;
3. Perfuração e desmonte com explosivos;
4. Cominuiçao (britagem + moagem);
5. Motores e sistemas elétricos;
6. Processos: ﬂotação, separação gravimétrica, etc.;
7. Diagnóstico de anomalias, vibrações e temperatura;
8. Automação & Softwares;
9. Gestão de frota móvel;
10. Pneus;
11. Combate à corrosão;
12. Reúso de agua;
13. Menor consumo de energia e combustível;
14. Flotação

É neste cenário que a revista Minérios & Minerales estará
realizando o VIII Workshop de Redução de Custos na Mina
e Planta, nos dias 9 e 10 de maio de 2017, em Belo
Horizonte, MG.
Durante dois dias, as equipes técnicas das 200 Maiores
Minas Brasileiras estarão trocando suas experiências de
sucesso na busca de menores custos e maior produtividade, em parceria com os fabricantes, fornecedores e
prestadoras de serviços especializados - através de cases
reais de aplicação de novas abordagens, tecnologias e
processos.
A prioridade é maximizar o aproveitamento dos ativos
existentes.

Especial - Painel “Barragens de rejeitos”
“Novas tecnologias para monitoramento e reforço das
estruturas - manta com sensores eletrônicos; radar;
scanner; drones; software para modelagem de
realidade; etc.”

Comitê Coordenador
A agenda de todas as palestras é organizada pelo Comitê
Coordenador, que elege os programas e projetos de
sucesso realizados por mineradoras, visando à redução
de custos operacionais e melhorias de produtividade na
mina e na planta.
Tecnologia + Equipamentos e Sistemas + Serviços

Formato de apresentação das palestras
04 x palestras de 05 minutos, formando 01 x painel em
torno de um tema, seguido de perguntas do público.
ou
Palestras individuais de 15 minutos, seguido de sessão
de perguntas do público.
A formação dos painéis de diversas palestras e a escolha
das palestras individuais é de responsabilidade exclusiva
do Comitê Coordenador.

Fornecedores de equipamentos, sistemas e tecnologia
podem apresentar palestras patrocinadas:
A palestra poderá ter até 05 minutos, e ser apresentada
em um painel de temas correlatos de várias empresas,
com sessão ﬁnal de perguntas do público.
Ou a palestra poderá ser individual, com duração de até
15 minutos.
As palestras patrocinadas também precisam ser validadas pelo Comitê Coordenador; somente aplicações reais
efetuadas em mina ou planta serão aceitas no workshop.

Informações:

(11) 3895.8590

comercial@m3editorial.com.br
www.revistaminerios.com.br

(*) A premiação do 19º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica
será realizada na noite do primeiro dia do Workshop

MINERAÇÃO / MERCADO
Tem sete unidades distribuídas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e Ceará. O Complexo
Minero-Industrial de Serra do Salitre é o principal projeto
da Galvani no Brasil.

Entretanto, a receita gerada com essas vendas recuou
5,6%. As exportações de minério de ferro representaram
76% do total da mineração; 36% do setor mineral e 7,2%
das exportações brasileiras, em 2016.

Planta de ferroníquel em GO
completa 5 anos

Anglo American aumenta produção
em 2016

Um dos grandes investimentos da Anglo American no
Brasil, o projeto de US$ 1,9 bilhão de ferroníquel em Barro
Alto (GO) completou 5 anos. A operação atingiu em 2016 a
sua capacidade nominal de produção. O empreendimento
permitiu a mineradora global elevar em 14% de sua produção de ferroníquel. Após ajustes nos fornos calcinadores e
elétricos, a planta aprimorou seu potencial de produção e
hoje opera a plena capacidade .

Exportações crescem 2,1%
e alcançam US$ 36,6 bi

O setor de mineração teve superávit comercial de US$
18,1 bilhões em 2016, representando crescimento de 2,1%
em relação ao ano anterior. O resultado das exportações
de bens minerais ficou em US$ 36,6 bilhões e das importações, US$ 18,5 bilhões. A informação e da Secretaria
de Geologia, Mineração e Transformação Mineral (SGM)
do Ministério de Minas e Energia, e abrange a mineração
(indústria extrativa, sem petróleo e gás) e a indústria da
transformação mineral (metálicos, não metálicos e compostos químicos).
As exportações do setor mineral participaram com cerca de 20% do total das exportações da balança comercial
brasileira em 2016. Os embarques de minério de ferro,
principal item de venda no exterior, aumentaram 2,1%,
passando de 366,2 milhões de t em 2015 para 374 milhões
de t ano passado.

A Anglo American divulgou o resultado de
produção em 2016. As operações brasileiras
apresentaram bom desempenho, com crescimento da produção e melhorias operacionais,
de acordo com a empresa.
No projeto Minas-Rio a empresa encerrou
2016 com uma produção de 16,1 milhões de t
de minério de ferro (base úmida), representando um crescimento de 76% em relação a 2015,
considerando que o empreendimento está em
ramp-up.
Já as operações de níquel, em Barro Alto (GO),
respondeu por 35,5 mil das 44,5 mil t de níquel
produzidas no ano passado, um crescimento de
67% em relação a 2015. Já a produção de Codemin
(GO) se manteve estável em 9 mil t.

Projeto de extração de ouro em
Belo Monte demandará R$ 1,2 bi

Projeto de ouro próximo ao complexo hidrelétrico de
Belo Monte, na região de Altamira (PA), deve começar seu
desenvolvimento em breve. A empresa canadense Belo
Sun, proprietária do empreendimento batizado como Projeto Volta Grande, informa que ele deve ser o “maior programa de exploração de ouro do Brasil”.
A exploração ocorrerá no município de Senador José
Porfírio, às margens do rio Xingu. A Belo Sun, controlada pelo grupo Forbes & Manhattan, um banco de capital
privado que investe em projetos de mineração, promete
aplicar R$ 1,2 bilhão na nova planta.
A empresa tem planos de extrair 4,6 mil kg/ano de
ouro, por duas décadas. O empreendimento geraria 2.600
empregos diretos e arrecadação de R$ 60 milhões por ano
ao Pará em royalties da mineração.
Porém, o projeto sofre resistência de ambientalistas,
indígenas e da operadora da UHE Belo Monte, a Norte
Energia, devido à proximidade com a barragem.

Construção de reatores pode
impulsionar produção de urânio

Só este ano 22 usinas nucleares serão construídas no
mundo, de acordo com a GlobalData, em um relatório pu-
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blicado recentemente. Isso adicionará capacidade instalada
de 22.444 MW, estimulando também a produção de urânio.
Segundo o instituto, em 2020 é esperado um aumento de
produção de urânio a uma taxa anual de 4,3%, para 76.493 t.
A China tem oito usinas em construção com capacidade
total de ser instalada de 8.510 MW. Atrás dela, vem o Japão, com quatro (3.598 MW), e Coreia do Sul e Rússia com
dois reatores com capacidade de 2.680 MW e 2.199 MW,
respectivamente.

“A maior expansão da capacidade nuclear está prevista
para ocorrer na China, Índia, Rússia e Coreia do Sul nos
próximos dois anos, até 2018. Os Estados Unidos deverá
manter-se como o principal produtor de energia nuclear a
curto prazo”, informa o relatório da GlobalData.
Enquanto isso, no Brasil, a Eletronuclear está preparando para este ano a retomada dos trabalhos de montagem
da usina Angra III, que tem como interessadas uma empresa chinesa e outra francesa.

Foco no mercado de mineração

A JEA Indústria Metalúrgica, em Mauá, na Grande São Paulo, ocupa uma área de 14.600 m², sendo 7.100 m² de área
construída. Fundada 1986, ao longo do tempo acompanhou as mudanças tecnológicas e inovações do setor.
Com moderno parque de máquinas e equipamentos, oferece produtos e serviços de alto valor agregado. No departamento de
engenharia e desenvolvimento, mantém equipe de profissionais experientes de distribuição e fixação de equipamentos elétricos,
hidráulicos, mecânicos e de sustentação, capaz de desenvolver qualquer tipo de peça e auxiliar na escolha de componentes mais
adequados à situação.
A empresa desenvolve eletrocalhas, leitos para cabos, perfilados, abraçadeiras, calha aramada, fixadores mecânicos,
parafusos estojo, chumbadores, suportes para tubulação, inserts, grade de piso, suportes para equipamentos, pipe rack,
plataformas, estruturas metálicas, entre outros itens.
Mais informações pelo site www.jea.com.br
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Na Floresta Amazônica, caminhão a diesel
cede espaço para correias transportadoras

Fotos: Vale/Divulgação

A Vale inaugurou recentemente o seu maior projeto de mineração, o S11D,
em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. Obra de US$ 14,3 bilhões,
o complexo inclui mina, usina, linha ferroviária e área portuária

Os primeiros estudos para o empreendimento foram iniciados em 2001. Do total investido, US$ 6,4 bilhões foram aplicados na implantação da mina e da usina, e US$ 7,9 bilhões
referem-se à construção do ramal ferroviário de 101 km, à
expansão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e à ampliação do
Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA).
O ramp-up do empreendimento será dividido em quatro
anos. A produção nominal de 90 milhões de t por ano (Mtpa)
será atingida em 2020.

Complexo de beneficiamento
de minério de ferro com
três linhas de produção e
capacidade de processamento
de 30 milhões de t/ano cada

A estimativa é de que o custo do minério de S11D entregue
no Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, em São Luís (MA)
fique em US$ 7,7 por tonelada - 41% menor que o custo médio
atual da Vale. A alta qualidade do minério extraído da nova
mina dará flexibilidade à empresa para misturá-lo, em portos
na China, Malásia e Omã, com os produzidos nos chamados
sistemas Sul e Sudeste da mineradora, em Minas Gerais, trazendo melhoria na precificação do produto final.
O empreendimento recebeu este nome a partir da sua lo-
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Ramal ferroviário de 101 km a partir do S11D, ligando à Estrada de Ferro Carajás

calização: trata-se do bloco D do corpo S11, que fica na Serra
Sul da grande região de Carajás, no Pará. Ao norte está a mina
de Carajás, em operação desde 1985, situada em Parauapebas, município vizinho a Canaã. Para fins geológicos, o S11D é
apenas um bloco do corpo que foi dividido em quatro partes:
A, B, C e D. O potencial mineral do corpo S11 é de 10 bilhões
de t de minério de ferro, sendo que os blocos C e D possuem
reservas de 4,24 bilhões de t. A vida útil da mina do S11D hoje
está estimada em 30 anos.
O S11D conta com uma mina e uma usina de beneficiamento de minério de ferro, com três linhas de produção - cada uma
com capacidade de processamento de 30 milhões de t/ano. O
minério será lavrado a céu aberto e levado da mina até a usina
por meio de um transportador de correia de longa distância
(TCLD). A usina, os pátios de estocagem e regularização de minério, as pilhas de estéril e canga (minério de ferro com maior
teor de contaminantes) e a área de manobra e carregamento
de trens estão localizados em uma área fora da Floresta Nacional de Carajás (Flonaca), o que permitiu reduzir em mais de
40% a supressão vegetal na reserva, segundo a Vale.
No pico das obras, atingido em outubro de 2015, o projeto
S11D chegou a ter mais de 40 mil trabalhadores, em todas as
frentes de obras (mina, usina, ramal, ferrovia e porto). Atualmente, cerca de 15 mil pessoas continuam trabalhando na
mina e na usina e nas obras de duplicação da Estrada de Ferro Carajás, que atingiu cerca de 60% do seu avanço físico. Na
fase de operação da mina e da usina do S11D, quando o ramp-up estiver concluído, a previsão é que sejam gerados 2,7 mil
empregos diretos e, pelo menos, outros 10 mil indiretos, de
acordo com informações da Vale.

usina. O novo sistema substitui os tradicionais caminhões fora
de estrada – no caso do S11D, seriam necessários 100 caminhões fora de estrada de 240 t de capacidade para atender a
produção. Sem os caminhões, a Vale reduzirá em cerca de 70%
o consumo de diesel.
O sistema truckless é muito utilizado na lavra de carvão,
onde as camadas de minério são contínuas e homogêneas. As
características do corpo mineral do S11D permitiram aplicar
essa configuração de lavra, pois se trata de um corpo mineral
longilíneo, de 9,5 km de extensão por 1,5 km de largura e uma
profundidade de 300 m, com relativa homogeneidade.
Localizada no alto da serra, a 400 m acima do local onde
está sendo instalada a usina, a mina do S11D contará com quatro sistemas de escavadeiras e britadores móveis operando
simultaneamente. Depois de britado, o material recolhido na
frente de lavra será transportado por correias até uma casa de
transferência, onde o minério de ferro, a canga e o estéril serão separados e direcionados para a usina de processamento
ou para o empilhamento.
O minério será enviado à usina por meio do Transportador de
Correia e Longa Distância, que tem mais de 9 km de comprimento. Outras duas linhas, de aproximadamente 5 km cada, levarão
o estéril e a canga para a área das pilhas que, no futuro, poderá
ser aproveitadas comercialmente pelo seu alto teor de ferro.
A usina do S11D fara o beneficiamento por umidade natural, ou a seco, como também é conhecido - a prática já é
adotada em algumas plantas de Carajás e que permitirá reduzir em 93% o consumo de água. Esse processamento permite
que o ultrafino de minério, que seria descartado na barragem
de rejeito, seja incorporado à produção.

LOGÍSTICA

A Estrada de Ferro Carajás (EFC) tem 892 km de extensão. A
partir do entroncamento do novo ramal ferroviário do projeto
S11D com a EFC, estão sendo implantados 570 km de novas
linhas férreas ao lado da existente, interligando 48 pátios de

TECNOLOGIA

Uma das principais soluções tecnológicas empregada no
projeto S11D é a adoção do sistema truckless. Trata-se de
conjuntos composto por escavadeiras e britadores móveis interligados por correias transportadoras. Ao todo, as correias
chegam a 68 km de extensão operando dentro da mina e da

68 km de correias transportadoras na mina e na usina
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cruzamento. Além disso, 220 km de linhas férreas em 55 pátios de cruzamento estão sendo remodelados.
Atualmente, circulam na Estrada de Ferro Carajás 56 composições simultaneamente, somando trens de minério, de carga geral e passageiro. Com a duplicação da ferrovia, será possível aumentar a circulação para 69 composições simultâneas.
Já as obras do Terminal Marítimo da Ponta da Madeira incluíram ampliações onshore e offshore, além da expansão do
terminal ferroviário, localizado dentro do porto. No offshore,
fez parte do projeto a construção de um novo berço no Píer IV,
o berço norte, acrescido de um carregador de navios, replicando o mesmo desenho do já existente no berço sul. O Píer IV tem
capacidade de receber navios de grande porte como o Valemax,
maior mineraleiro do mundo, com capacidade de 400 mil t.
As obras onshore se constituíram na ampliação da retroárea do porto, onde foram construídos quatro novos pátios de
estocagem de minério, com capacidade para 600 mil t cada.

Imagem da mina do projeto S11D

Eles se somam a outros nove já existentes. Os novos pátios
contam com dois viradores de vagões, uma empilhadeira, duas
recuperadoras e duas empilhadeiras-recuperadoras. Por fim,
as obras em Ponta da Madeira incluíram ainda a expansão do
terminal ferroviário.

Terminal Marítimo da Ponta
da Madeira (MA) com pátio
ferroviário ampliado e novo
berço no Píer IV para receber
navios de grande porte

Empresa fornece placas de borracha para chutes

A empresa Borracha do Brasil, situada em Sabará (MG), forneceu placas de borracha para revestimento dos chutes de
transferência do projeto S11D, da Vale.
O fornecimento foi baseado na expertise da empresa na fabricação de elastômeros, sendo que foram executadas inspeções e ensaios em todos os materiais envolvidos, conforme normas aplicáveis, resultando em 100% de aprovação do produto.
A logística de entrega obedeceu em sua totalidade aos requisitos e ao cronograma acordado. A Borrachas do Brasil está
há 48 anos no mercado de produtos em borracha para mineração.
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TCLD usa tensionamento hidráulico
na correia transportadora
Do projeto S11D sairá o minério de ferro de melhor qualidade, aos menores custos de produção no mundo. Para tanto,
foram empregadas métodos e equipamentos inovadores. A
começar pela tecnologia truckless em que o minério é transportado sem o uso de caminhões fora de estrada.
Um Transportador de Correia de Longa Distância (TCLD) faz
o transporte de 19.200 t/h pela distância de 9,5 km da mina até
a usina de beneficiamento. O TCLD do S11D é maior existente
no mercado. Sua correia ST-8000 com 2.200 mm de largura
foi especificamente desenvolvida para este projeto. E, para
manter o seu tensionamento com a tração nominal, seria necessária uma torre de gravidade com um contrapeso de 120 t.
Desde o início do projeto, quando foi contratada uma consultoria especializada para checar o comportamento dinâmico
da correia, o sistema de tensionamento hidráulico foi a solução mais indicada para este transportador. O sistema da Bosch
Rexroth, conhecido como Belt Tensioning System (BTS), é uma
inovação que agrega segurança, flexibilidade, economia e redução de desgastes. Usado há muitos anos principalmente em
minas subterrâneas, a possibilidade de aplicá-lo neste projeto
o faria o primeiro deste porte.
Nesse sistema, ao contrário dos tradicionais por gravidade, a tensão de esticamento da correia é feita por um guincho
acionado por motores hidráulicos e a tensão de esticamento
pode ser ajustada conforme demanda de produção momentânea, reduzindo desta forma os desgastes tanto na correia
quanto nos mancais dos roletes e outros equipamentos relacionados. O guincho hidráulico permite uma resposta extremamente rápida às mudanças de carga na correia, manten-

Guincho instalado na correia transportadora da mina

do a tensão correta, evitando deslizamento nos tambores de
acionamento e reduzindo efeitos de ondas de choque. Em
termos de instalação, o sistema destaca-se por ser muito mais
compacto do que uma torre de gravidade, o que faz grande
diferença em locais com espaço limitado.
Para a fabricação do guincho, a Bosch Rexroth procurou
uma empresa escocesa especializada na fabricação de guinchos
marítimos de grande porte, que desenhou o guincho com uma
camada única de cabo de aço de 63 mm, seguindo as especificações. Os motores hidráulicos para acionamento do guincho
tensionador não chegaram a ser um problema, visto que, dentro da linha de motores hidráulicos standard da Rexroth, há
motores ainda maiores. Além disso, um PLC especial foi desenvolvido para controlar as variáveis de operação e se comunicar
via transdutor eletro-óptico com o PLC central da mineradora.
Como todo equipamento foi entregue em 2011, foi implementada uma logística especial para garantir que os equipamentos
fossem estocados com segurança, evitando possíveis corrosões
e danos de armazenamento. A montagem e colocação em operação do guincho tensionador se deu no segundo semestre de 2016.

GHT fornece soluções para o projeto

Com experiência no setor de mineração, o GHT pôde fornecer soluções e fazer parte do maior projeto de mineração
do mundo, o S11D.
Neste projeto, a atuação do GHT foi focada no fornecimento da linha de ferramentas hidráulicas de alta performance, já
que a mina é nova e recentemente implantou as ferramentarias. A equipe GHT entendeu as demandas e necessidades junto
com a engenharia e pôde sugerir ferramentas especiais de torque, cilindros de levantamento, bombas, prensas hidráulicas,
mangueiras e manômetros. Todas nas dimensões corretas e adequadas para os diversos tipos de aplicação dentro das oficinas.
O Grupo Hidrau Torque (GHT) é referência no fornecimento de soluções para equipamentos pesados. Com mais de 35
anos de mercado, o GHT possui ampla linha de produtos, que inclui peças para motores, sistemas de abastecimento rápido,
supressão de incêndio automática, ferramentas hidráulicas de alta performance, filtros, FPS (ferramentas de penetração
do solo), sistemas de lubrificação automática, material rodante, componentes (motores, transmissões, conversores de
torque e suspensões), sistemas de segurança (câmera e monitoramento) e iluminação.
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A mais eficiente mina subterrânea de minério de ferro
- localizada no Círculo Polar Ártico

Com mais de 100 anos, somente um terço do corpo da mina foi extraído

Com 4 km de comprimento, 80 m de largura e profundidade de 1.400 m, Kiruna, da LKAB, no norte da Suécia,
dentro do Círculo Polar Ártico, é a maior e mais moderna
mina de minério de ferro subterrânea do mundo. A exploração no local começou a mais de 100 anos atrás, mas apenas um terço do corpo da mina foi extraído.
Uma extensa infraestrutura foi implantada no local
para atender a produção, que gira em torno de 27,5 milhões t/ano de minério de ferro. A operação atualmente
emprega 1.800 pessoas, das quais 400 trabalham na mina.
O minério extraído de Kiruna é magnetita, com 60% de
ferro. A mina é dividida em oito áreas de produção, cada
uma contendo sua própria passagem de minério e sistemas
de ventilação. O minério é extraído usando o método sub-

Exploração moderna a profundidade de 1.400 m

Processamento no complexo com duas plantas de pelotização

Equipamentos eficientes e sistema interno de transporte para atender pelo menos 400 mineiros
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level caving - com subníveis espaçados em 28,5
m um do outro, verticalmente. O rendimento
por desmonte com explosivos é ao redor 8.500 t.
O nível principal de transporte em Kiruna
situa-se a uma profundidade de 1.045 m. Sete
trens de 500 t de capacidade cada, controlados
a partir do nível de 775 m, transportam o minério até uma das quatro estações de britagem na
superfície.
Os equipamentos de perfuração, LHDs e
trens, com controle remoto, são amplamente
utilizados . Após a detonação, as máquinas de
carga e descarga (algumas das quais totalmente
automatizadas) transportam o minério extraído,
abastecem automaticamente os comboios de
trem que operam no nível de 1.045 m.
Desenho com os níveis de exploração da mina
Em 2013, a LKAB comissionou um sistema de
Após a britagem primária, o minério é processado no
transporte a uma profundidade de 1.365 m. Nesse caso, o
minério é transportado através de comboios controlados complexo de Kiruna em uma planta de triagem, dois conremotamente para a planta de britagem. O material é então centradores e duas plantas de pelotização.
Depois, os produtos são transportados por via férrea
içado à superfície na profundidade aproximada de 1,4 km,
verticalmente, em dois estágios. Por conta disso, a extração para os portos de Narvik (Noruega) ou Lulea (Suécia) para
embarque.
passou a ser realizada em mais duas áreas de produção.

Uma cidade em movimento
Kiruna, a cidade sueca no Círculo Polar Ártico e onde
acontece a exploração de minério de ferro subterrânea da
LKAB, está mudando de lugar. Ela será realocada a pouco
mais de 3 km de seu local original. Tudo por conta da mina.
É que o solo de Kiruna começou a ficar instável há pouco mais de 10 anos. O antigo centro da cidade fica no topo
da mina de ferro e com o aprofundamento da exploração,
exigiu-se a remoção do lugarejo de cerca de 20 mil habitantes e 3 mil edificações, incluindo escolas, hospitais e
residências, para outro local.
A vila de Kiruna é indissociável da história da mina, instalada lá em 1890, e se desenvolveu em torno dela, que é
um dos maiores depósitos de minério do mundo. Mas o
terreno começou a se tornar muito instável recentemente
com as detonações e escavações subterrâneas profundas,
deformando sensivelmente o solo, atingindo também a superfície da área urbana.
Para manter a operação da mina - e os empregos -, foi
necessário criar um plano de remanejamento da cidade.
Assim, Kiruna está construindo um novo centro da cidade,
mais compacto e longe do local de mineração.
O centro antigo e as edificações mais próximas da mina
serão derrubadas e transformadas em um parque natu-

Projeto da futuro centro de Kiruna

ral. Alguns prédios históricos serão removidos por inteiro,
como a antiga igreja. A LKAB vai compensar os moradores
do lugarejo para aquisição das novas casas.
Não é a primeira vez que Kiruna tem de demolir edifícios para que a mineração aumente na região, mas nunca
numa escala parecida como agora. A LKAB financiará todo o
projeto, deste as demolições até os novos assentamentos.
Kiruna é envolta em escuridão e neve durante grande
parte do ano. As ruas ficam quase que permanentemente
vazias. Por conta disso, o projeto urbano da nova cidade
privilegiará melhor integração entre os habitantes da localidade.
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Desafio maior de aumentar a capacidade produtiva

Necessidade permanente em buscar tecnologias de extração em mina com o menor teor aurífero do mundo

Morro de Ouro é uma mina de ouro da canadense Kin- veira Junior, gerente de Desenvolvimento Tecnológico da
ross a céu aberto, em Paracatu (MG). Ela tem o menor teor empresa.
Assim, a Morro do Ouro tornou-se uma das maiores miaurífero do mundo – com uma média de 0,40 gramas de
ouro por tonelada de minério. Por conta disso, a empre- nas do Brasil em termos de movimentação. Em 2016 a alisa investe permanentemente em tecnologias de extração mentação da planta foi de 47 milhões t. “É muito alto comque otimizem suas operações – e assegurar níveis médios parado com outras mineradoras”, afirma Getúlio.
O processo tem início com desmonte com uso de exde produção de até 15 t/ano de ouro. O local compreenplosivos. Após, é feito
de ainda uma usina de
o carregamento. Na
beneficiamento e uma
usina, se realiza a britaárea para disposição de
gem inicial do material
rejeitos em barragem.
e, em seguida, o minéA área total da mina
rio é transportado em
é de 686 ha e ela enuma correia de longa
trou em operação em
distância, que alimenta
1987. Há mais de 4 mil
o moinho SAG. “A moapessoas trabalhando na
gem
semi-autógena
planta.
(SAG) tem a flexibilidaEm 2015, o invesde de tratar vários tipos
timento total no emde minérios, além de
preendimento foi de R$
ser o processo de co258 milhões, principalMovimentação alta de minério para compensar o baixo teor de ouro
minuição adequado aos
mente com aquisições
de equipamentos operacionais para melhorar a performan- minérios que possuem alta dureza”, relata o gerente.
Depois, o material alimenta quatro moinhos de bolas
ce. Houve investimento relevante também no sistema de
reprocessamento e bombeamento da barragem de rejeito. “que reduzem o material a granulometrias para o processo
O processo na Mina do Ouro é relativamente comum seguinte, o de flotação, no caso de Paracatu”, expõe.
A próxima etapa é o processo de flotação Rougher e
em tratamento de minérios e para beneficiamento do
ouro, segundo a Kinross. “Para compensar o baixo teor de Cleaner, onde se tem a concentração do ouro, seguida da
ouro (0,450 g/t em 2016), a empresa trabalha com uma remoagem e lixiviação em tanque com adição de carvão e
alta taxa de alimentação”, conta Getúlio Gomes de Oli- cianeto.
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Melhorias envolvem desmonte de rocha e reprocessamento de rejeitos

“O maior desafio da operação é aumentar cada vez mais a taxa horária (capacidade produtiva), para minimizar o impacto do menor teor”, afirma Getúlio.
“Para manter a receita de produção é necessário manter a taxa horária. O minério está endurecendo e com menores teores. Como o teor muito baixo, qualquer
grama de ouro perdida é uma grama não recuperada”.
Este ano, a Kinross estará investindo na operação do circuito de bombeamento do rejeito da Barragem Santo Antonio (projeto denominado PSAT – Processing Santo Antônio Tailings), onde fará a recuperação de parte do ouro que foi
depositado ao longo de quase 30 anos de operação continua. “Temos também
a instalação de uma correia transportadora para direcionar o chamado pebbles
(carga circulante do SAG) para a britagem da Planta 1”, cita Getúlio apontando
outro investimento a ser feito na planta.

MELHORIAS

Dois projetos desenvolvidos recentemente na mina Morro do Ouro, da Kinross,
ganharam o Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica Brasileira da

Moagem semi-autógema para tratar diferentes tipos de minérios

MINERAÇÃO EXTREMA / MORRO DO OURO
revista Minérios & Minerales. Um deles refere-se à melhoria do trabalho de desmonte de rochas com explosivos.
O volume de rocha desmontado em 2014 na mina foi de
60 milhões t, onde demandou-se 960.000 m de perfuração
de rocha com diâmetro de 6.3/4”, numa frota composta
por quatro perfuratrizes. Ressalta-se que um grande desafio na mina da Kinross em Paracatu é realizar detonações

a perfuração da rocha. Quanto mais precisa e com menor
perda de furos, maior é a distribuição energética e a eficácia do explosivo na rocha, aumentando o grau de segurança e gerando ganhos para a cadeia produtiva.
Um amplo trabalho de mapeamento de perdas de furos para desmonte de rochas com explosivos foi realizado
no site, com o objetivo de identificar os motivos das perdas de furos nesta operação.
A etapa seguinte foi
a de representar numericamente este cenário
através de gráficos no formato de Pareto, nos quais
se evidenciaram as maiores perdas. A partir daí, e
com o apoio e conscientização de todo o time previamente mobilizado, foi
gerado um plano de ação
para a redução das perdas
de furos, representando
uma economia de custo
operacional de R$ 808 mil
Mapa local com a cidade de Paracatu (MG) à esquerda, no centro a mina e a planta e à direita a barragem de rejeitos
(2014).
O outro trabalho abre a possibilidade de reprocessade grande porte muito próxima à comunidade, a uma distância média de 1 km - em alguns casos, até 500 m. Vi- mento de rejeitos de lixiviação de ouro retirados de depósando ao mínimo impacto para a comunidade, estas deto- sitos. Para que o ouro seja novamente lixiviado, pré-tratanações necessitam de um controle extremo relacionado à mentos devem ser feitos, como pré-aeração para oxidação
de sulfetos, além de correção de pH com soda cáustica e/
vibração, poeira e ruído.
Uma etapa indispensável para que se tenha um des- ou cal hidratada, sugere o estudo. Testes de laboratórios
monte de rochas com explosivos e com alta qualidade é aqui e no exterior suportaram o projeto de pesquisa.

Mina utiliza básculas com
capacidade superior a 170 m³
A Esco Brasil entregará quatro básculas customizadas, conforme demanda da Kinross. Os equipamentos serão empregados na mina Morro do Ouro, localizada em Paracatu, noroeste
de Minas Gerais.
A mina Morro do Ouro é conhecida devido as condições extremas de trabalho e a grande movimentação de material proporcional ao percentual do ouro extraído com teor de apenas 0,40 g/t.
As básculas da Esco foram projetadas conforme a norma
SAE 2:1, com o objetivo de obter a capacidade superior a 170
m³, visando maior volume movimentado do estéril a ser transportado.
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A 4.500 m de profundidade, mina precisa
de gelo para refrigerar o ar

Os mineiros demoram uma hora e meia para atingir as galerias de produção no fundo da mina, por elevador em duas etapas

A mina de ouro de Mponeng, da AngloGold Ashanti,
fica situada na província de Gauteng, na África do Sul. Com
profundidade de mais de 4 mil m, trata-se de uma das minas de ouro mais profundas e ricas do mundo.
Dois outros projetos mais antigos da AngloGold, as minas de Savuka e TauTona, completam o complexo da mineradora na área. Outras mineradoras também exploram a
região, chamada de Witwatersrand – calcula-se que 50% do
ouro produzido no mundo têm procedência da localidade.
Os trabalhos de abertura da mina de Mponeng começaram em 1981, adotando-se o método shaft sinking, sendo que o eixo principal de acesso e produção ficou pronto
em 1986. O método de exploração shaft sinking é tradicional na mineração – embora usado hoje em menor escala.
Trata-se de uma escavação vertical onde em seu perímetro

Produção de gelo na superfície para resfriamento subterrâneo

encontram-se os compartimentos de transporte de pessoas e cargas, além de área de passagem de sistemas de
operação e serviços, incluindo água, combustível, ventilação e ar comprimido.
A produção em Mponeng ocorre em uma camada terrestre chamada VCR (Ventersdorp Contact Reef), onde existe um estrato de quase 80 cm de ouro. A mina foi sendo
expandida através de vários projetos de aprofundamento.
Também há trabalhos em curso para extração do mineral
da camada terrestre CLR (Carbon Leader Reef), que fica
abaixo da VCR e também é rica em ouro.
Por conta das operações de mineração na mina profunda, os abalos sísmicos são frequentes. Para reduzir o risco
para os mineiros, os túneis são revestidos com concreto
projetado, reforçado com fibra de aço e coberto com ma-

Corpo da mina com os níveis e túneis

www.revistaminerios.com.br | JANEIRO/FEVEREIRO | 2017 | 23

MINERAÇÃO EXTREMA / MPONENG
lha atirantada metálica. Estações de monitoramento sís- do toneladas de gelo, que são bombeadas da superfície
mico em toda a mina captura qualquer atividade, dando para reservatórios subterrâneos - ventiladores gigantes
tempo de os mineiros se afastarem de uma área perigosa, ajudam a espalhar o ar gelado no interior da mina, gerado
a partir dos reservatórios. São seis unidades de produção
em caso de sismos.
O desenvolvimento de vários projetos vem permitindo de gelo na superfície, com processo de refrigeração a váà empresa estender a vida útil da mina – hoje, calcula- cuo, capaz de produzir 180 t de gelo por hora.
Diariamente, cerca de 2,3 t de explosivos são usados
da até 2040, contando com a área territorial ampliada e
na mina, e aproximadamenpesquisada com sondagens.
te 6.400 t de rochas são esExistem sete conglomeracavadas e retiradas da mina
dos de ouro dentro da área
pelos poços. A concentrade arrendamento da mina
ção de 10 g de ouro por tode Mponeng, dos quais
nelada de minério extraído
dois são economicamente
torna a operação da mina
viáveis no
 momento.
sustentável, a despeito dos
Hoje, a mina utiliza dois
elevados custos de produeixos de produção, que aloção a estas profundidades.
ja dois poços verticais, e
O minério extraído é tramais dois poços de serviço.
tado e fundido na própria
A mina possui aproxiplanta de ouro de Mpomadamente 4 mil trabalhaTrabalho
a
cerca
de
4
mil
m
de
profundidade
neng. O minério é inicialdores, que para chegar ao
mente reduzido por meio
local de exploração utilizam
um elevador subterrâneo de três andares – capaz de trans- de moagem semi-autógena. Depois, o minério passa por
portar até 120 pessoas de uma só vez. Há duas etapas de um processo de lixiviação de ouro convencional, que indescida de elevador que, no total, levam 1h30 para chegar corpora a injeção de oxigênio líquido.
O relatório do primeiro semestre de 2016 aponta que a
ao fundo.
As paredes de rocha na mina de Mponeng alcançam tem- mina Mponeng produziu 128 mil oz de ouro. Hoje, a prioriperaturas de 60° C e os níveis de umidade frequentemente dade da Anglo Gold Ashanti é a implantação de infraestruexcedem 95%. Para manter a temperatura em condições tura para dar suporte à produção futura, onde os planos é
razoáveis, a mina usa um sistema de resfriamento utilizan- levar a mina a 4.500 m abaixo da superfície.

Fibras de aço e malhas atirantadas metálicas para reduzir riscos aos mineiros por conta de abalos sísmicos
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O projeto agora é explorar cobre
a quase 1 mil m abaixo da superfície
Chuquicamata é a
Codelco assumiu a admimaior mina de cobre a céu
nistração do complexo.
aberto do mundo. Ela fica
A Coldeco utiliza mélocalizada na região do detodos convencionais de
serto de Atacama, no normineração a céu aberto
te do Chile, com cava na
em Chuquicamata. Após
altitude de 1.841 m acima
desmonte com explosivos,
do nível do mar. A mina é
caminhões são carregados
explorada pela estatal Copor escavadeiras, para alidelco.
mentar a britagem. TransA mina tem uma forma
portadores de correia
elíptica, com uma área de
levam o minério para a
800 ha. Possui uma dimen- Visão geral da mina de cobre no deserto de Atacama
etapa de moagem. O prosão aproximada de 4,5 km
cesso segue com o refino
de comprimento, 3,5 km de largura e 1 km de profundidade. do concretado e a fundição de catodos.
Ele começou a produção de cobre em escala industrial
Uma mina subterrânea está sendo desenvolvida para
em 1915. Porém, vestígios históricos apontam que origi- acessar o minério situado abaixo da atual mina a céu aberto.
nalmente a exploração da área se deu pelos povos indí- Programada para entrar em operação em 2019, será composgenas da região há mais de 500 anos. Com ferramentas ta por quatro níveis de produção, um túnel de acesso prinrústicas, eles extraíam o cobre e o fundiam as margens do cipal de 7,5 km, cinco rampas de de ventilação e dois poços.
rio Salado, há alguns quilômetros dali – a explicação disso,
Os túneis aprofundarão a mina em quase 787 m até o
segundo historiadores, é a proximidade do rio com uma final da produção prevista hoje para 2060. A mina subterrota de comércio Inca.
rânea será desenvolvida com um custo estimado de US$
Uma empresa americana foi a primeira explorar o cobre 4,2 bilhões e produzirá cerca de 140 mil t de minério por
em grande escala na região, no início do século XX. Em 1971, dia. É esperado que a mina ampliada produza 366 mil t de
com a nacionalização das minas de cobre no Chile, a estatal cobre e 18 mil t de molibdênio fino por ano.

Corpo da mina e o esquema de exploração subterrânea

Planta de refino do cobre em Chuquicamata
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Engenharia de confiabilidade aplicada como
ferramenta estratégica para a gestão de ativos

Autores: Douglas Gonçalves Rodrigues do Nascimento, Filipe
Rodrigues Martinhão, André Luiz Souza Andrade, Elias Subtil
Neves, Fábio Arielo Gustala, Victor Simões, Wesley Vicente
Pereira, Daniel Dias Luciano, Flávio Geraldo de Oliveira,
André Luiz Simões Copati e Júlio Cesar da Silva Pereira
Em outubro de 2008, em função da crise global, algumas
plantas de pelotização da Vale foram paralisadas devido à baixa demanda por pelotas. Ao longo de 2009 e 2010, estas retornaram gradativamente a operar, mas não nos mesmos níveis
de performance operacional praticados antes da turbulência
econômica. Finalmente, em 2011, com o aporte de grandes
investimentos na recomposição de ativos, a plantas de pelotização da Vale restabeleceu parcialmente seus padrões de
resultados.
A partir desse momento, o novo desafio seria o de estruturar um processo de mudança e preparação das equipes e
rotinas de manutenção para um novo modelo de gestão, onde
necessariamente deveria se trabalhar com baixos custos de
manutenção, confiabilidade e performance elevada e gestão
integral de riscos. Sendo assim, foi criado um programa para a
aplicação da gestão de ativos baseados em engenharia de confiabilidade, que foi implantado na pelotização a partir de 2011,
que tem como principais objetivos melhorar e estabilizar, de
forma sustentável, os resultados de performance, custos e riscos operacionais.
Aliadas às técnicas já conhecidas e aplicadas a manutenção
industrial, e com o objetivo básico de avaliar e demonstrar o
desempenho de suas plantas, a diretoria de pelotizações iniciou a aplicação de estudos de engenharia de confiabilidade
(análises RAM - Reliability, Availability and Maintainability),
associadas a uma análise da capacidade produtiva de suas usinas. De maneira geral, o trabalho busca identificar, por meio
de simulações de diagramas de blocos de confiabilidade (RBD),
qual a performance dos principais equipamentos da planta, e

adicionalmente, visa fornecer indicadores e informações assertivas capazes de suportar decisões gerenciais focadas na otimização de recursos, implantação de projetos ou melhorias, gestão de riscos e a substancial redução de custos de manutenção.
Com uma análise RAM, se torna possível, através de outras análises subsequentes, fazer as seguintes determinações,
como: políticas de manutenção otimizadas; periodicidade
ideal para as intervenções preventivas, preditivas e overhaul;
estoques de peças sobressalentes com a máxima precisão;
equipamentos críticos (bad actors); e melhores fornecedores
de equipamentos (custo versus benefício).
Outras metodologias relacionadas à gestão de ativos e
apoiadas pela engenharia de confiabilidade também foram
aplicadas, dentre elas, cita-se: análise de dados de vida; confiabilidade de sistemas; manutenção centrada na confiabilidade (RCM); análise de falha e análise de causa raiz (Xfracas),
motivo, causa, solução (MCS); análise dos modos e efeitos de
falha (FMEA), entre outras.
Fundamentalmente, a engenharia da confiabilidade aplicada na manutenção está nos seus benefícios financeiros. Porém,
além da redução de custos e dos ganhos específicos de cada
atividade, a implantação dessa disciplina no ambiente corporativo de maneira sistemática também traz outros benefícios e
vantagens, como: realizar um planejamento consistente para a
engenharia de manutenção com confiabilidade, permitindo a
redução de até 75% na quantidade de planos de manutenção;
definir as políticas de manutenção, com significativas reduções
de custos anuais; projetar com precisão os estoques de peças
sobressalentes; aperfeiçoar e treinar a equipe de engenharia
para reduzir o tempo de paradas, as falhas de equipamentos e
o custo global; determinar a confiabilidade e a disponibilidade
do processo de produção, aumentando a visibilidade e assegurando o cumprimento de metas de produção; simular cenários
otimizados; e calcular o risco operacional, com a possibilidade
de renegociar o valor do prêmio do seguro.
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Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar um novo
modelo de gestão da manutenção voltada para o negócio, em
conformidade com as normas técnicas e regulamentadoras,
alinhadas com as melhores práticas em gestão de ativos, permitindo que a pelotização gerencie de forma sustentável seus
ativos, com efetivo controle de custos e gestão de riscos, ao
longo do ciclo de vida dos ativos e com total orientação ao
plano estratégico da companhia.

PELOTIZAÇÃO

A pelotização é um processo de aglomeração que, através
de um tratamento térmico, converte a fração ultrafina de minério de ferro em esferas de tamanhos na faixa de oito a dezoito mm, possuindo características apropriadas para alimentação das unidades de redução e produção de aço.
A Vale possui o maior quantitativo de plantas de pelotização no mundo, sendo oito plantas no Complexo de Tubarão
(Vitória - ES), duas plantas em Minas Gerais, um planta no Maranhão e duas plantas em Omã, no Oriente Médio.
As fases que compreendem o processo de pelotização genericamente são: empilhamento do minério, moagem, espessamento, homogeneização, filtragem, mistura, pelotamento,
queima, peneiramento e estocagem.

SISTEMA VALE DE PRODUÇÃO (VPS)

O VPS é o modelo de gestão da Vale que orienta as atividades
diárias dos empregados com foco na melhoria contínua e sustentabilidade dos resultados, garantindo a melhoria dos processos em
busca da difusão da cultura de excelência. O VPS compreende as dimensões de gestão, pessoas, operação, manutenção, saúde e segurança e sustentabilidade, além de busca de resultados nesses itens.
Os processos do VPS são representados graficamente por blocos que, juntos, formam a pirâmide de excelência. Os triângulos
das dimensões operação e manutenção são divididos em estágios, que representam o grau de maturidade e complexidade dos
processos ao longo da implantação. As dimensões gestão e pessoas possuem um triângulo de excelência único (sem estágios),
pois todos seus processos são a base para a gestão de uma área.

measurement for control

Yellow
solutions

PELOTIZAÇÃO
FUNÇÃO MANTER

Chama-se Função Manter o conjunto de áreas responsáveis pela manutenção de certo parque de ativos. Juntas, estas
áreas devem garantir a implantação de todos os processos do
Sistema de Produção Vale (VPS) aplicados a manutenção. As
responsabilidades são classificadas em engenharia, planejamento e execução, independente da estrutura organizacional

Características
da Classe de Criticidade

Criticidade

unidade de produção através da metodologia de gestão pela
rotina (SDCA) e melhoria (PDCA).
Várias metodologias e procedimentos foram revistos propiciando a gestão da manutenção como um todo onde o ciclo
de ações inicia-se nas engenharias de manutenção e oficinas,
passa pelas equipes de área (inspeção / PCM / execução), sendo checadas e, se necessário, revisto pelas engenharias.

Indicador adimensional da importância relatica de um equipamento com relação aos objetivos do
negócio da empresa ou a magnitude das consequência decorrentes de sua eventual falha.
1 (A)
A falha funcional pode ter
consequências catastróficas em
Segurança e Saúde, Meio Ambiente,
Qualidade e/ou Perdas de Produção
(necessidade de operar a plena
capacidade, sempre que
demandado) ou afetar as normas
vigentes.

2 (B)
A falha funcional pode ter um
impacto considerável em
Segurança e Saúde, Meio Ambiente,
Qualidade e/ou Perdas de
Produção.

3 (C)
A falha funcional não tem impacto
em Segurança e Saúde, Meio
Ambiente, Qualidade e/ou Perdas
de Produção.

A frequência de ocorrência é alta,
média ou baixa.

A frequência de ocorrência é
média ou baixa.

A frequência de ocorrência é
normalmente baixa ou muito baixa.

Abordagem da Estratégia de
Manutenção focada no atingimento
da máxima confiabilidade e
disponibilidade.

Abordagem da Estratégia de
Manutenção focada no atingimento
da máxima disponibilidade.

Abordagem da Estratégia de
Manutenção focada na obtenção
de custo mínimo.

Níveis de criticidade para classificação da criticidade de ativos

e pode ser composta por mais de uma gerência de manutenção ou prestadora de serviço, quando o conjunto de responsabilidades é compartilhado.

DESENVOLVIMENTO DAS ETAPAS

A Vale, através do Sistema de Produção Vale (VPS), possui todos os requisitos necessários para a implantação de
um sistema de gestão. Contudo, para aprimorar e qualificar
a gestão de ativos da diretoria de pelotização, foi realizado
o rearranjo desses requisitos sob a orientação das normas
de gestão de ativos ABNT NBR ISO 55000, 55001 e 55002.
Essa reorganização permitiu estruturar um plano estratégico
para a implantação de um sistema de gestão de ativos, suportado por atividades e princípios aplicados na engenharia
de confiabilidade.
A partir dessa reorganização, foram revisadas e redefinidas as diretrizes para as gerências de manutenção na diretoria
de pelotização da Vale. Estas diretrizes deverão ser aplicadas
a manutenção com visão de um conjunto de tarefas orientadas pelos métodos de manutenção direcionados a aplicação
dos seus recursos. A gestão da manutenção tem por objetivo
adequar e padronizar os processos da Função Manter de cada

Os ativos foram classificados em um novo modelo com três
níveis de criticidade e cinco abordagens de atuação.
A definição do nível de importância de cada equipamento foi
realizada a partir de uma matriz padronizada que considera simultaneamente a consequência das falhas funcionais e sua probabilidade de ocorrência, sendo que essa probabilidade é um
dos critérios determinantes no estabelecimento da estratégia
de manutenção na pelotização. O preenchimento dos parâmetros de análise desde o reconhecimento do ativo a ser criticado
até a avaliação dos aspectos que determinarão sua criticidade,
complementa a metodologia utilizada. Para cada avaliação dos
parâmetros associados à falha funcional são definidos escores
correspondentes às magnitudes das consequências do evento,
além da introdução de conceitos de riscos na criticidade, baseados no produto da probabilidade do impacto do evento.
O risco é calculado entre a probabilidade ou frequência de
ocorrência de um evento e o impacto ou magnitude das consequências potenciais deste evento, caso o mesmo venha a ocorrer.
4R = P x Σ I
4R  Risco
4P  Probabilidade ou frequência de ocorrência da falha
funcional analisada
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4I  Impactos e magnitudes das consequências do evento
Onde:
Σ I = (regime de operação + dano saúde e segurança + impacto ao meio ambiente + impacto de produção + custo do
reparo)
Deve-se ressaltar que esta metodologia analisa um
equipamento de cada vez. Portanto, falhas combinadas de
equipamentos diferentes não devem ser consideradas na
análise. Estas categorias de análise devem levar em consideração apenas as possíveis consequências da falha funcional em questão.
No quadro abaixo é apresentado o binômio criticidade do
equipamento e risco (produto entre a probabilidade ou fre-

quência de ocorrência de um evento e o impacto ou magnitude das consequências potenciais deste evento, caso o mesmo
venha a ocorrer).
Finalizando o processo de classificação da criticidade,
verifica-se o produto da avaliação de criticidade e risco
que nos remetem as abordagens para os equipamentos
das usinas, para os equipamentos móveis e para os equipamentos do laboratório. Essas abordagens serão determinantes para a definição das políticas de gestão recomendadas para os ativos.
Várias metodologias e procedimentos foram revistos
propiciando a gestão da manutenção como um todo onde
o ciclo de ações inicia-se nas engenharias de manutenção e

PLANILHA DE NÍVEIS DE ABORDAGEM/AÇÕES
MÍNIMAS RECOMENDADAS

Range de Risco

Criticidade do
equipamento

1

2

3

Alto

I

Médio

I

II

Baixo

II

III

IV

Muito Baixo

III

III

V

Binômio de criticidade x risco

Escore

Impacto na produção (em US$ Milhões)

20

Impacto > 10

14

1 < Impacto < 10

10

0,100 < Impacto < 1

6

0,010 < Impacto < 0,100

4

Impacto < 0,010

0

Sem Impactos ﬁnanceiros

Exemplo de escore para avaliação da magnitude de uma falha funcional de um equipamento
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Impacto na produção (em US$ Milhões)

Criticidade

Faixa de Risco

Segurança
Saúde

Ambiental

Produção

1 (a)

Alta

>500

-

>32

>32

>18

2 (b)

Média

>100

<500

>23

>23

>10

3 (c)

Baixa

>40

<100

-

-

-

Muito Baixa

>29

<40

-

-

-

Exemplo de escore para avaliação da magnitude de uma falha funcional de um equipamento

Abordagem / Ações Mínimas Recomendadas - Políticas de Manutenção: Usinas
Nível

Métodos de Manutenção

I

Monitoramento contínuo através de medição on-line
em tempo real das condições operacionais e das
variáveis que caracterizam o desempenho e a
integridade do equipamento

II

Monitoramento contínuo preferencialmente on-line,
Requer análise de falha usando mandatoriamente
não necessariamente em tempo real, das condições Utilização de RCM para verificação das Políticas de metodologias sistematizadas para estudo de causa
operacionais e das variáveis que caracterizam o Manutenção estabelecidas pelos critérios gerais
raiz e acompanhamento de indicadores de
desempenho e a integridade do equipamento
desempenho conforme critério pré-estabelecido

III

IV
V

Ferramentas de Confiabilidade

Engenharia de Manutenção

Utilização mandatória de RCM para estabelecimento Implementação de melhoria sempre que observada
e/ou revisão das Políticas de Manutenção. Estudos uma falha e identificada sua causa, através da
avançados de confiabilidade (Análise estatística e metodologia XFRACAS® para o estudo de causa
raiz, para eliminação dos pontos vulneráveis
simulação por diagrama de blocos)

Mandatório monitoramento de condição (CBM)
através de medições periódicas, com registro
histórico, acompanhamento de tendências e alarme Utilização de Planos de Manutenção padronizados Requer análise de falha sempre que houver perda
relevante conforme critério pré-estabelecido
de parâmetros pré-definidos de desempenho e por famílias de equipamentos
integridade física do equipamento, para maximização
do uso
Monitoramento de condição (CBM) através de
inspeções periódicas, para maximização dos Adoção da Política de Manutenção Condiciona
Não requer realização de Análise de Falha
recursos da manutenção
Utilização apenas de verificações através de
Adoção da Política de Manutenção Corretiva (Run to
Inspeção Sensitiva realizadas pelos operadores. (Não
Não requer realização de Análise de Falha
Failure)
sistematizado)

Ações mínimas recomendadas para gestão de equipamentos

oficinas, passando pelas equipes de área (inspeção/PCM/
execução), sendo checado e, se necessário, revisto pelas
engenharias.
A estratégia de manutenção para os ativos da pelotização utilizou como conceito a realização de atividades baseadas na condição dos equipamentos. Através
do estudo e análise dos modos de falhas e seus efeitos
(FMEA) dos equipamentos de criticidade 1 e 2, foram
determinadas a estratégia e atividades de manutenção
e inspeção que permitisse suportar com confiabilidade
a disponibilidade e segurança operacional dos ativos, e
a integridade ambiental com o efetiva redução dos custos de manutenção.

RESULTADOS

Com a implantação do um novo modelo estratégico de
manutenção, suportados por ferramentas e metodologias
da engenharia de confiabilidade, orientadas pelas normas
de gestão de ativos, foi possível elevar o desempenho e
performance dos equipamentos das usinas a um patamar
de excelência e alguns dos diversos resultados positivos
serão apresentados a seguir:

TAXONOMIA

Foram criados e cadastrados mais de 42 mil novos locais
de instalação no sistema informatizado de manutenção para
todas as usinas de pelotização.
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ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DA CRITICIDADE DE
ATIVOS

Aproximadamente 30 mil ativos foram reclassificados de
acordo com o novo modelo com três níveis de criticidade e
cinco abordagens de atuação.

GESTÃO DE MATERIAIS

Desde o início do trabalho foram criadas 4.486 árvores de
componentes (mecânica, elétrica e automação). Iniciou-se a
carga destas informações para o SAP (sistema de gestão integrada) permitindo maior controle de custos, melhor dimensionamento dos estoques e aumento na produtividade das equipes de manutenção.

GESTÃO DE PERDAS E OPORTUNIDADE

Implantando sistema de análise de falha e ocorrências de
paradas e perdas de produção com foco na análise imediata do
evento, com acompanhamento sistemático do tratamento por
todas as áreas de manutenção responsáveis pela falha.

MANUTENÇÃO CENTRADA NA
CONFIABILIDADE (RCM)

Foram elaborados 1.212 estudos de RCM com a estimativa de
aproximadamente 126.612 tarefas de manutenção e inspeção.

INSPEÇÃO INTEGRADA

- Elaborado e padronizado mais de 700 check list de inspeção;
- Realizado o cadastro de 800 rotas/circuitos de inspeção
no sistema especialista de inspeção;

- Cadastro de 350.000 pontos de coleta/inspeção;
- Implantação do sistema de preditiva on-line para usina 8;
- Redução da subjetividade com o aporte de novos equipamentos e tecnologias (câmeras termográficas, analisadores de
alto potencial para motores elétricos, instrumentos de medição de vibração etc.);
- Inspetor é orientado até chegar ao detalhe do modo de falha;
- Acelerador de conhecimento para menos experientes;
- Alarme instantâneo no visor de itens alarmados;
- Registros de anotações do inspetor guardados no histórico;
- 80 inspetores de manutenção e 40 operadores/mantenedores treinados;
- Redução do número de eventos de falhas e do número de
horas de ativos parados por falhas corretivas;
- Sistema inteligente de suporte à decisão.

CENTRO DE MONITORAMENTO
DE ATIVOS (CMA)

- Emissão de aproximadamente 20 mil laudos anuais de
inspeção, relatórios de segurança, diagnósticos de falhas e recomendações de melhorias;
- Tratamento de 1.175 entradas semanais de não conformidades de inspeção;
- Monitoramento on-line de itens críticos;
- Sistema de suporte a tomada de decisão @decision suport;
- Análise automatizada – e-mail de diagnóstico;
- Relatórios semanais de segurança enviados para todas as
equipes de manutenção e lideranças das usinas de pelotização
e engenharias.

Ranking de Criticidade de Falha

RANKING DE CRITICIDADE DA FALHA DOS EQUIPAMENTOS

USINA VARGEM GRANDE
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RS FCI

230TC09

15,56%

410TC72
410TC41
410TC43
410TC76

410PN71
410TC42
420TC79

421VP06

14,86%
8,64%
7,91%
6,20%
5,22%
5,02%
4,56%
3,85%

350
RS FCI (%)

410TC71

15,56%

400

14,86%

300
8,64%

250

7,91%

200

6,20%

150

5,22%

5,02%

100

4,56% 3,85%

3,40%

50
0

09

C
0T

23

3,40%

71

41

C
0T

72

41

C
0T

41

41

C
0T

43

41

C
0T

76

41

C
0T

0

41

1

7
PN

42

41

C
0T

42

06

79 VP
1
42

C
0T

EQUIPAMENTOS

Ranking de criticidade de falha dos equipamentos da usina de Vargem Grande (novembro 2015)
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Ranking de Tempo Indisponível

RANKING DE TEMPO INDISPONÍVEL DOS EQUIPAMENTOS

dos Equipamentos USINA 7

Tempo Indisponível (h)

7E3BBP

410,93
370,25

7PA5RF

277,17

7P22BPR

252,45

7E3ABP

249,42

7F2KFD
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Equipamento
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2
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EQUIPAMENTOS

Ranking de tempo indisponível dos equipamentos da usina 7 Kobrasco (Setembro 2015)
IMPACTO NA PRODUÇÃO USINA VARGEM GRANDE
7.358.394

78.959

221.760

605.115

7.500.000,00

6.452.561

6.500.000,00
5.500.000,00
4.500.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00

Sem Falhas

135

150

135,36

7F2CFD

249

200

163,14

7F2DFD

252

250

182,55

7F2BFD

277

300

214,83

F3IBV

370

400

233,78

7F2GFD

411

450

impacto PQ’s

Impacto

Impacto MC

Rotinas MP
Prod. Usina VG em Toneladas

Produção
Estimada

Perdas

Produção Usina Vargem Grande em Toneladas

Sem Falhas

7.358.394,22

DELTA

Impacto das PQ’s

7.136.634,52

221.760

Impacto das PQ’s + Rotinas MP

7.057.675,79

78.959

Impacto das PQ’s + MP + MC

6.452.561,15

605.115

Produção Estimada

6.452.561,15

Impacto na produção - Usina de Vargem Grande (novembro 2015)
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ANÁLISE RAM (RELIABILITY, AVAILABILITY,
MAINTAINABILITY)

com total orientação no atingimento do plano estratégico
da Vale.

Os estudos de confiabilidade possibilitaram elevar o
nível de análise do desempenho dos ativos das usinas de
pelotização. Por meio das análises RAM, pode-se avaliar
detalhadamente a performance individual de cada equipamento e definir as políticas de manutenção com significativas reduções de custos anuais. Permitiu-se aperfeiçoar
e treinar as equipes de engenharia para reduzir o tempo
de paradas, as falhas de equipamentos e o custo global,
calculando o risco operacional, com a possibilidade de renegociar o valor do prêmio do seguro. Permitiu-se ainda
significativa redução da quantidade de planos de manutenção, a projeção dos estoques de peças sobressalente,
além de poder simular cenários otimizados que auxiliam
com precisão a tomada de decisão para novos projetos e
melhorias.
Abaixo, alguns exemplos de resultados e gráficos extraídos das análises RAM.
O modelo de gestão implantado em conformidade com
as normas técnicas e regulamentadoras e alinhadas com
as melhores práticas em gestão de ativos, possibilitou que
a pelotização gerenciasse de forma sustentável seus ativos, os riscos e os custos ao longo dos seus ciclos de vida,

CONSIDERAÇÕES

A diretoria de pelotização da Vale implantou importantes projetos conquistando grandes avanços nos últimos
anos, principalmente em 2015. Desde 2011, a manutenção da pelotização tem se organizado com visão voltada ao
negócio, onde tem implantado os processos de gestão de
ativos orientados por ferramentas e disciplinas de engenharia de confiabilidade, riscos e custos. A importância de
uma rotina está cada vez mais bem consolidada e fundamentada nos processos de gestão, além de uma completa
utilização dos módulos e sistemas de gestão de custos, e
profunda disciplina na organização e utilização do ERP de
gerenciamento de manutenção SAP, tudo aliado ao engajamento e comprometimento dos empregados.
Conseguiu-se reduzir em 38% os custos fixos de materiais e
serviços de manutenção nas usinas de pelotização e também a
taxa de risco de operações, conforme avaliações de seguradoras.
Por fim, é importante ressaltar a participação da pelotização no negócio de ferrosos, tendo contribuído significativamente para o resultado do EBITDA da Vale nos três
primeiros trimestres de 2015.
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MPs atingem atividade mineradora
na Província Mineral do Tapajós
Augusto Diniz
No final do ano passado, o governo federal editou duas medidas provisórias que deverão afetar diretamente os projetos de mineração na
Província Mineral do Tapajós. A MPs
visam dar condições para que o projeto ferroviário, ligando Lucas do Rio
Verde (MT) a Itaituba (PA), a chamada
Ferrovia do Grão, saia do papel. Porém, elas atingem em cheio a atividade mineradora nesta região do Pará.
A MP 758/2016 amplia o Parque
Nacional Jamanxim em 51 mil ha
para compensar a perda de 862 ha
no trecho do entorno da BR-163 – o projeto da nova ferrovia
acompanha o traçado desta rodovia.
Já a MP 756/2016 amplia o Parque Nacional Rio Novo em
438 mil ha, para compensar a diminuição de tamanho em 304
ha da Floresta Nacional Jamanxim em área também de entorno da BR-163.
O geólogo Elton Pereira, com mais de 20 anos de atuação
em projetos minerais na região amazônica, critica a medida
editada pelo governo, pois restringe a atividade mineradora
na Província Mineral do Tapajós.
“Como se não bastasse brutal desproporção entre as áreas
suprimidas e acrescentadas, a área acrescentada é exatamente a mesma que foi suprimida em 2006, para que não houvesse mínima interferência do Parque Nacional Jamanxim com o
projeto Tocantinzinho”, afirma. Segundo o geólogo, a supressão da referida área do Parque Nacional Jamanxim naquela
época foi compensada com acréscimo de área equivalente em
outra zona territorial próxima.
O projeto Tocantinzinho de exploração de ouro pertence à
Brazauro, subsidiária brasileira da mineradora canadense Eldorado. Elton Pereira já atuou na Brazauro e hoje trabalha na Tristar Gold, que explora ouro no distrito de Castelo de Sonhos,
que pertence ao município de Altamira (PA).
A Brazauro começou a trabalhar em 2008 naquela região
– especificamente no distrito de Moraes de Almeida, no município de Itaituba (PA) - e hoje soma US$ 200 milhões aplicados
em aquisição, pesquisa, engenharia, geologia básica, sondagem e construção de infraestrutura. Mais de US$ 500 milhões
seriam investidos no projeto a partir desse ano, de acordo com
a empresa, para implantação da mina. Os recursos minerais
totais do projeto Tocantinzinho são de 75 t de ouro, reservas

lavráveis de 62 t de ouro e vida útil
da mina de 11 anos. A mineradora
Eldorado possui já quatro plantas
(três de ouro e um de minério de
ferro) em operação no País.
Porém, com a MP 758/2016, a
zona de amortecimento da nova área
do Parque Nacional Jamanxim fica
exatamente onde seriam construídas
a planta, a barragem de rejeitos e o
depósito de estéril do projeto Tocantinzinho. “Zona de amortecimento
de parque nacional é a mesma coisa
que cair dentro do parque, pois a legislação é muito semelhante e impede atividade industrial”, ressalta Elton.

POSIÇÃO DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

O Ministério de Minas e Energia também se mostra incomodado com as medidas provisórias do governo, que ainda
serão analisadas pelo Congresso Nacional. Em nota à revista
Minérios & Minerales, o órgão esclarece o assunto:
Os novos limites dos PARNAs Rio Novo e Jamanxim, ampliados pelos dispositivos contidos nas MPs 756 e 758 de 2016,
desabilitaram 136 processos minerários (5 autorizações de
pesquisa; 8 requerimentos de pesquisa; e 123 requerimentos
de lavra garimpeira, além de 11 áreas em disponibilidade) e
156 processos (131 requerimentos de lavra garimpeira, 9 autorizações e 7 requerimentos de pesquisa, 2 requerimentos de
lavra e 7 permissões de lavra garimpeira, além de 54 áreas em
disponibilidade), de acordo com dados do DNPM.
A mudança nas condições dos títulos minerários pode significar
um aumento da informalidade nessas localidades, o que é altamente indesejável sob os pontos de vista social, econômico e ambiental.
Além das repercussões negativas junto a investidores nacionais e internacionais de cada uma dessas áreas, o caso específico do Projeto Tocantizinho, da Brazauro Mineração, subsidiária da canadense Eldorado Gold, se inviabilizado deixa de gerar
600 empregos diretos e cerca de 2.400 indiretos, de fomentar
cadeias produtivas a montante e a jusante (cerca de 500 fornecedores), de gerar energia elétrica apropriada para o desenvolvimento industrial da região (linha de alta tensão de 200
km), além de se perder com ele a perspectiva de uma mudança
nos paradigmas de uma região com grande potencial mineral.
O Ministério de Minas e Energia tem debatido no âmbito do
Governo Federal e do Congresso Nacional, uma solução que seja
compatível com a atual política de desenvolvimento do país.
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IMAGINE O FUTURO.
Inscreva-se hoje mesmo para obter a visão definitiva do futuro
da construção.
Imagine menos tempo de inatividade. Imagine ser mais eficiente.
Imagine ter uma visão do futuro de mais de 2.500 expositores
espalhados por mais de 232.000 metros quadrados.
Sua imaginação se tornará realidade em Las Vegas, entre os dias
7 e 11 de março de 2017—e se você fizer sua reserva imediatamente,
poderá garantir seu lugar nesse evento grandioso... e economizar!

Obtenha a taxa especial de US$149,00
(e economize até US$100,00) inscrevendo-se
antecipadamente em www.conexpoconagg.com.

SE É NOVIDADE,
VOCÊ ENCONTRA
AQUI.

7 a 11 de março de 2017 | Las Vegas Convention Center | Las Vegas, EUA

Co-situada
com

®

Viva o Progresso.

R 954 C SME: alta produtividade
e máxima performance
Nova classe: peso operacional de 60 toneladas
Melhor relação de custo por tonelada produzida
Maiores forças de escavação: novo implemento SME
com reforços e proteções adicionais de série
Carro inferior Super Heavy Duty e contrapeso mais pesado:
aumento da estabilidade e da vida útil

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

