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EDITORIAL

No chão da mina e planta, inovação e trabalho
em equipe vencem a rotina
Quando a revista Minérios & Minerales recebeu a sele- complexo químico industrial, pressionada ainda por uma
ção feita pelo júri independente sobre os trabalhos ganha- queda de preço de 52% do vanádio em 2015 — equivadores do 19º Prêmio de Excelência da Indústria Minero- lente a apenas 38% do preço de referência nos estudos de
Metalúrgica, a emoção foi genuína. Quem nos transmite viabilidade do projeto.
Entre as medidas tomadas estavam a integração entre
esse sentimento são os próprios jurados - engenheiro José
Mendo Mizael de Souza, e os professores Artur Pinto Cha- as áreas operacionais, ao se entender a importância dos
ves e Rotenio Castelo Chaves Filho -, com seus comentá- produtos intermediários na qualidade dos produtos finais;
rios anotados na margem dos projetos participantes, vin- e o controle de custos focado no empowerment dos responsáveis e uma governança ágil centrada nas metas.
dos de minas grandes e pequenas de todo o País.
Em saúde ocupacional,
Os elogios vão para os
Nayara Cristina de Souza,
autores que atuam em difefisioterapeuta, e Vivianny
rentes funções nos quadros
Fatima Oliveira, enfermeira,
operacionais das mineradopertencentes a esse setor esras — do gerente ao funciopecífico da Anglo American
nário da linha de frente, que
Minério de Ferro, na unidade
se reuniram em projetos de
Conceição do Mato Dentro
equipe para materializar so(MG), desenvolveram o esluções inovadoras. Só a inotudo sobre Ergonomia Mulvação é capaz de romper as
tidisciplinar visando à prepráticas estratificadas pela
venção de lesões potenciais
rotina e seus custos engesdos lubrificadores que atuam
sados.
na manutenção da frota de
Assim, o supervisor de
equipamentos da empresa.
topografia Marcus Bicelli e
O número de funcionários
o topógrafo Adauto Santos Vanádio de Maracás tornou-se caso clássico de “turnaround”
desenvolveram a quatro mãos o dispositivo de centragem afastados por lesão muscular em 2016 ficou abaixo do ano
forçada para marcação de galerias no subsolo, na mina de anterior, o que mostra o acerto das medidas implementaJacobina, na Bahia, que substituiu o trabalho manual até das.
Em engenharia ambiental, Luciana Teixeira, supervientão feito em altura (no teto da seção) e vulnerável a erros frequentes. O transporte dentro da mina não precisa sora de saúde, segurança e meio ambiente da Mineração
Apoena, o engenheiro florestal Pericles Botelho, o técnico
mais ser interrompido, para o controle das poligonais.
O projeto de manutenção compartilhada de plantas de João Carlos Ramão e o geólogo Josemar Silva desenvolvebeneficiamento, da Gerdau Mining, envolveu nada menos ram com o sucesso o programa para recuperação vegetal
do que dez profissionais, oriundos de setores de operação, do depósito de estéril, plantando-se mudas nativas do cermanutenção, inspeção e beneficiamento. Ao criar a fun- rado, obtendo uma economia substancial se comparado a
ção de operador mantenedor, dentro de um conjunto de hidro-semeadura.
Esses são alguns exemplos dos projetos recebidos este
medidas para somar competências, foi possível atingir um
aumento de produtividade de 30% (t/homem/ano) nesta ano. Parabéns a todos os ganhadores do 19º Prêmio de
Excelência da revista Minérios & Minerales. Eles mostram
atividade.
Outro projeto que impressiona pela mobilização que mais uma vez que a criatividade humana - especialmente
na prática abrangeu todo o quadro de funcionários é o da em trabalhos de equipe - extrai o melhor da tecnologia,
Vanádio de Maracás, controlada pela canadense Largo Re- que é uma mera ferramenta à disposição do profissional
sources. Liderada por seu presidente, Paulo Misk, a equipe de mineração — valiosa, sem dúvida, mas não autossufireestruturada superou problemas técnicos na operação do ciente por si.
4 | MINÉRIOS & MINERALES | ABRIL/MAIO | 2017

Minerais e metais =

Qualidade de vida

Amianto Crisotila
Para fibrocimento,
telhas e caixa d’ água

Carvão

Para geração elétrica

Caulim

Para tintas e cosméticos

twitter.com/RevistaMinerios
facebook.com/revistaminerioseminerales

www.revistaminerios.com.br | comercial@revistaminerios.com.br | 11 3895-8590
*Escultura gigante no museu LACMA-Los Angeles County Museum of Art, EUA

COLUNA DO MENDO

Igualdade é a mais eficiente ação de incremento
da produtividade e redução de custos
José Mendo Mizael de Souza*
À medida que as mulheres se empenham em
demonstrar a sociedade ser indispensável e urgente
que, em todos os setores e em todas as atividades,
devemos, o mais rapidamente possível, concretizar
a igualdade de gêneros, mais a mineração brasileira
é chamada não só a aliar-se a esta nobre e inadiável
causa, como para agir concretamente em relação a
esta magna questão.
Estudos a respeito não faltam, assim como
exemplos internacionais que ilustram muito bem
valer a pena abraçar entusiasticamente esta ação.
Argumentos a favor de medidas concretas a respeito por parte das
empresas em geral - e das de mineração em particular - sobram.
Um deles, por exemplo, é de um estudo da consultoria McKinsey,
que afirma que as empresas europeias com maior diversidade de gênero têm 15% de chance de obter um retorno financeiro superior aos
da mediana das suas respectivas indústrias nacionais. “A correlação
indica que empresas que se comprometem a diversificar a liderança
são mais bem-sucedidas”, diz Emma Gibbs, da McKinsey.
Por seu turno, The Wall Street Journal divulgou que um novo estudo sobre mulheres no mercado de trabalho sugere que “homens
e mulheres experimentam ambientes de trabalho muito diferentes,
nos quais as chances de avanço variam amplamente e as carreiras
vêm em duas vias: a dele e a dela. Os dados mostram que os homens
ganham mais promoções, tarefas mais desafiadoras e mais acesso aos
líderes que as mulheres. Eles são mais propensos que elas a acreditar
que chegarão a um cargo executivo e que o empregador recompensa
os profissionais por mérito. As mulheres, por sua vez, sentem que
o caminho até o topo é íngreme. Menos da metade crê que as promoções são dadas de forma justa ou que as melhores oportunidades
vão para os funcionários mais merecedores. Uma parte significativa das mulheres diz que o gênero é um fator que as leva a perder
aumentos e promoções. E um número ainda maior acredita que ser
mulher torna mais difícil avançar na carreira. Estas são as conclusões
(observação minha: negativas) de um novo estudo sobre mulheres no
mercado de trabalho conduzido pela LeanIn.Org, organização fundada pela diretora de operações do Facebook Inc., SherylSandberg, e a
consultoria McKinsey&Co”.
Exemplo positivo é o que está ocorrendo, também a respeito deste tema, no mundo do ensino dos negócios: segundo o Valor, há um
esforço neste setor, com vistas a vir a aumentar a participação feminina. Assim, a escola de negócios espanhola IE Business School, líder,
pela quarta vez consecutiva, do ranking do Financial Times como o
melhor curso de MBA on-line do mundo, lançou um fundo de € 6 mi-

lhões para financiar o estudo de mulheres em cursos
onde elas estão pouco representadas.
“Como instituição de ensino temos a obrigação
de dar suporte para que elas cheguem a posições
executivas”, afirma o reitor da IE, Martin Boehm,
que assinala: “Contribuir para mudar a sociedade
incentivando equipes mais equilibradas é também
uma forma de olhar para o futuro”.
A mineração não está alheia a esta importantíssima mudança da percepção mundial e tem agido a
respeito, embora haja uma clara visão de que há que
se acelerar a implantação das políticas de igualdade
de gêneros no setor mineral.
Para ficarmos tão somente em exemplos internacionais, e ainda
tendo como fonte o jornal Valor, o Financial Times publicou matéria
em que destacou que a “BHP promete que metade da sua mão de
obra será feminina e que esta meta será atingida em 2025 (hoje as trabalhadoras representam 18%)”- trecho desta matéria que vale reproduzir aqui: “A anglo-australiana BHP Billiton se tornou a primeira grande mineradora mundial a adotar uma meta de ter metade de sua mão
de obra composta por mulheres até 2025. A medida chama a atenção
porque o setor é famoso pela falta de representatividade feminina,
até mesmo nos conselhos de direção. Um estudo de 2015, com 500
mineradoras, mostrou que 8% dos diretores nos conselhos eram mulheres - a brasileira Vale não tem nenhuma (observação minha: hoje já
tem), de acordo com o levantamento. Na BHP, as mulheres representam atualmente 17,6% da sua mão de obra - elas são 18,5% na rival
e também anglo-australiana Rio Tinto. A mineradora, que é parceira
da Vale na Samarco [...], afirmou que decidiu ir contra a tendência do
setor - e estabelecer uma meta ambiciosa - porque chegou a hora de
ter uma conversa diferente. ‘Se continuássemos no ritmo anual, levaríamos mais 30 anos para a participação feminina alcançar 30%’, disse
Athalie Williams, diretora de pessoal da companhia.”
Mais importante, segundo Williams, é que o objetivo faz sentido
para os negócios. “Levantamento feito pela BHP em suas diversas operações mostrou que ambientes com maior diversidade são mais bemsucedidos, não só em termos de produtividade, mas também de segurança. Com esses dados de sucesso na mão, o conselho da empresa
mostrou pouca resistência em acelerar os esforços pela diversidade. E
o caso da BHP não é único (observação minha: a Vale, hoje, também,
já tem uma mulher integrando o seu Conselho de Administração)”.
Comotodossabemosmuitobem,nadamelhorparaacompetitividade
do que incrementarmos a produtividade, com a consequente redução de
custos. E nada melhor para incrementar a competitividade do que caminharmos o mais rapidamente possível para a igualdade mulher-homem.
Assim sendo, vamos lá!

*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, é 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). É um dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG.
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Serra do Salitre entra em produção no 2° semestre

Augusto Diniz

A área total do projeto é de cerca de 2,5 mil ha, sendo
que a mina tem cerca de 730 ha e a área construída ocupa
O Complexo Minero-Industrial de Serra do Salitre, no Triân- 140 ha.
De acordo com Gustavo Horbach, a Galvani iniciou no
gulo Mineiro, é hoje um dos maiores investimentos privados
em andamento no Brasil, com recursos aproximados de US$ projeto a “Transição para a Operação” - trata-se de um pro600 milhões. Projeto da Galvani, ele será capaz de dobrar a ca- cesso que visa acionar e testar dentro dos prazos todos os
pacidade de produção de fertilizantes da empresa. A previsão setores da unidade, deixando-os prontos para a operação.
“Com este processo, a empresa soma as melhores práticas
é de geração de 700 empregos diretos e 500 indiretos.
Segundo a Galvani, o minério extraído e beneficiado na internas e do mercado para que as atividades fundamenSerra do Salitre será transportado, inicialmente, para o Com- tais sejam cumpridas, além de integrar o projeto à operação da companhia da melhor maneira possível,
plexo Industrial de Paulínia (SP) da empresa. No
permitindo que o startup seja mais eficaz”, diz.
ano que vem, com a inauguração da planta químiA parte de mineração corresponde a cerca de
ca, a produção industrial se dará na própria mina.
60% dos investimentos no empreendimento, en“Após a conclusão das obras, o projeto permitirá
globando aquisição dos terrenos, terraplenagem e
ao Brasil substituir a importação de 400 mil t por ano
acessos para se iniciar a lavra na mina. “Na parte
de P2O5 (princípio ativo do fosfato)”, afirma Gustavo
Horbach, gerente de Projetos da Galvani. O empreenquímica (os 40% restantes) o principal investimento
Gustavo Horbach
dimento terá capacidade de produção aproximada
é na planta de ácido sulfúrico, que será a maior da
de 1,2 milhão de t anuais de rocha fosfática (concentrado), que América Latina”, afirma.
será transformada em diversos tipos de fertilizantes.
Os principais equipamentos do complexo são a empilhaAtualmente, o projeto encontra-se na fase de obras e há deira móvel sobre trilhos, retomadora com roda de caçambas,
cerca de mil trabalhadores no canteiro – no pico, esse número transportadores de correia de pátio, dois moinhos de barras e
deve dobrar. As principais empresas envolvidas nas execuções dois moinhos de bolas. “Algumas inovações incorporadas no
são a Construcap, na parte de construção civil, a Niplan, na projeto decorrem do emprego de tecnologias próprias e parealização da montagem eletromecânica, e a ETM no gerencia- tenteadas, que foram concebidas pela empresa”, conta Gustavo. O presidente do Conselho de Administração da Galvani, o
mento da obra.
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Aliança pela
sustentabilidade
Em Juruti, no oeste do Pará, a Alcoa opera um
empreendimento de mineração de bauxita junto
com a comunidade.
Além de manter em suas operações mais de 80%
de paraenses e quase 40% de ﬁlhos de Juruti, a
Alcoa realiza o reﬂorestamento das áreas mineradas
junto com os comunitários de Juruti Velho. Em
parceria com quatro associações comunitárias
aliamos o conhecimento nativo e as mais avançadas
técnicas de reabilitação. Assim, além de devolver as
áreas reﬂorestadas, beneﬁciamos cerca de 180
famílias envolvidas na produção e plantio das mudas.
Com parceria, transparência e excelência operacional,
a Alcoa se orgulha de estar em Juruti.

Alliance for
Sustainability
In Juruti, in west of Pará state in Brazil, Alcoa
operates a bauxite mining enterprise along with
the community.
Besides keeping in its operations over 80% from
Pará State natives, and almost 40% of local born
employees, Alcoa carries out mined areas
reforestation along with the community of
Juruti Velho. In partnership with four community
associations, we combine the native knowledge
and the most advanced rehabilitation
techniques. So, in addition to returning the
reforested areas, we beneﬁt approximately
180 families involved in the production and
planting of seedlings.
With partnership, transparency and operational
excellence, Alcoa is proud to be in Juruti.

MINERAÇÃO / PROJETO
engenheiro Rodolfo Galvani Jr., desenvolveu as tecnologias de
construção dos galpões e do silo subterrâneo, baseado em sua
experiência profissional.
Dentre as principais inovações no complexo destacam-se,
ainda, um novo silo com operação automatizada; experiência
em técnicas de segurança para trabalho em altura; construção
de barragens mais seguras; e um mix maior de produtos finais,
que inclui capacidade para produzir compostos com alto teor
de P2O5, para atender a demandas específicas dos mercados.
“A obra em andamento é diferenciada também pelo gerenciamento. A empresa mantém sob sua responsabilidade toda a
coordenação da engenharia, suprimento e construção. Com isso,
detém controle da tecnologia empregada, qualidade e custos, ampliando a confiança do projeto que será entregue”, afirma Gustavo.
Outro elemento importante no complexo são os galpões,
construídos com o uso de toras de eucalipto tratado sobre pilares de concreto. Segundo ele, a tecnologia, desenvolvida e
patenteada pela Galvani para armazenamento de fertilizantes,

BRITAGEM PRIMÁRIA

amplia os vãos e a altura, com sustentabilidade, rapidez de
construção e menores custos.
Da área pesquisada, a reserva estimada tem uma vida útil
de cerca de 25 anos. O plano de lavra, que será implementado no início da operação na mina, está em estudo. A empresa
informa que não empregará explosivos na extração de rocha.
“Toda a rocha é friável, ou seja, pode ser facilmente escavada com máquinas de porte normal, sem uso de detonações”,
explica o gerente de projetos. “Isso faz com que a operação
seja menos custosa, mais segura e menos invasiva”.
De acordo com a empresa, a frota utilizada no complexo
será terceirizada e o volume de veículos está sendo dimensionado, mas deverá atender uma operação compatível com a
produção de 1,2 milhão/ano de rocha fosfórica.
Ficha técnica: Britadores: Flsmidth / Máquinas de pátio e correias: Metso
/ Moinhos: Metso / Bombas de polpa: Metso, Wier / Bombas de água:
KSB, Flowserve / Bomba de vácuo: Nash / Hidrociclones: Wier / Colunas de
flotação: Eriez / Separadores magnéticos: Inbras / Espessador: Westech /
Filtro esteira: Flsmidth / Filtro prensa: Andritz
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Proximidade com o mercado do cerrado
A decisão de instalar uma unidade de produção de fertilizantes, integrada à planta de mineração e beneficiamento em
Serra do Salitre, foi tomada para atender o mercado consumidor do cerrado brasileiro. A região onde o complexo será instalado está próxima dos principais clientes industriais da Galvani.
A nova unidade foi posicionada também para enviar parte de
suaproduçãoparaoComplexoIndustrialdePaulínia,ondeaGalvani
produz fertilizantes para atender clientes das regiões Sul e Sudeste.
A Galvani informa que os fertilizantes fabricados na unidade serão distribuídos para clientes empresariais (misturadoras
de fertilizantes) e diretamente a agricultores, atendendo especialmente os mercados de soja, milho, algodão e café, de forma
prioritária na região do cerrado. Já o ácido sulfúrico produzido
na unidade será consumido internamente na fabricação de fer10 | MINÉRIOS & MINERALES | ABRIL/MAIO | 2017

tilizantes pela própria empresa e o excedente será vendido a
diversos segmentos industriais, como papel e celulose, açúcar
e álcool, alimentício, siderúrgico, metalúrgico e químico.
“A Galvani enxerga o mercado de fertilizantes de maneira
positiva para este ano. O ritmo de plantio esteve dentro do
esperado, facilitando a logística de entregas. A relação de
troca continua atrativa neste ano, da mesma maneira que foi
em 2016”, diz Bruno Pelli, gerente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Galvani. “As duas culturas principais
da agricultura brasileira, soja e milho, permanecem com alta
rentabilidade e o agricultor deverá antecipar as compras de
fertilizantes. Outros fatores, como o preço dos fertilizantes e as
condições de crédito, também devem contribuir positivamente para o cenário do segmento neste ano”.

MINERAÇÃO / PROJETO

Sobre a Galvani
A Galvani é uma empresa que iniciou sua trajetóUNIDADES DE PRODUÇÃO, MINERAÇÃO
ria no ramo de bebidas e transportes, em São João
E PORTUÁRIA DA GALVANI NO PAÍS
da Boa Vista (SP). Nas décadas de 1960, especialiCIP - Complexo Industrial de Paulínia (SP)
zou-se no transporte e no manuseio de fertilizantes
e impulsionou seu crescimento com a implantação,
CILEM - Complexo Industrial de Luís Eduardo Magalhães (BA)
a partir de 1978, do entreposto de Paulínia (SP),
CMISS – Complexo Minero-Industrial de Serra do Salitre (MG)
dotado de um desvio ferroviário e armazéns para
UMA - Unidade de Mineração de Angico dos Dias (BA)
granéis sólidos.
UMI - Unidade de Mineração de Irecê (BA)
Esse empreendimento viabilizou o transporte do
fosfato nacional produzido na região do Triângulo
UML - Unidade de Mineração de Lagamar (MG)
Mineiro e Catalão (GO) para as indústrias produtoUPF - Unidade Portuária de Fortaleza (CE)
ras da Baixada Santista e do ABC. A partir de 1983, a
Em dezembro de 2014, formou uma joint venture com a
Galvani iniciou, em Paulínia, a implantação de um complexo
industrial de produção de fertilizantes, envolvendo a fabrica- Yara, que passou a ter 60% das participações da empresa.
ção de ácido sulfúrico, superfosfatos, granulação, mistura e Fundada na Noruega e com atividades no Brasil desde 1977,
a Yara é uma companhia global com presença em 150 países.
ensaque de fertilizantes.
Atualmente, a Galvani realiza atividades de mineração,
Nove anos depois, em 1992, a empresa instalou-se em
Luís Eduardo Magalhães (BA), inicialmente com uma fábrica beneficiamento, industrialização e distribuição de fertilizande fertilizantes líquidos. Em seguida, a empresa construiu a tes fosfatados. Possui unidades em São Paulo, Minas Gerais,
primeira fábrica de superfosfato da Bahia, uma planta de gra- Bahia, Mato Grosso e Ceará, empregando diretamente cerca
de 1.800 pessoas, entre próprios e terceiros.
nulação e a segunda unidade de ácido sulfúrico do Estado.

A FORÇA DA
TECNOLOGIA

Peneiras vibratórias
e soluções para
processamento mineral.
A Haver & Boecker oferece tecnologia para os
desafios que a mineração moderna apresenta.
Possui grande experiência em desenvolvimento,

Excitadores

construção e fornecimento de peneiras
vibratórias, disco pelotizador, sistema de
lavagem, excitadores e telas industriais.
Para um atendimento ainda mais completo,
na Haver & Boecker você encontra uma gama
de serviços de alta qualidade.

Telas em PU

Conte com a experiência em processamento
mineral de mais de 40 anos. Conte com a
força da tecnologia Haver & Boecker.

Saiba mais sobre as
peneiras vibratórias
Haver & Boecker

PROCESSAMENTO MINERAL
+55 19 3879-9100
mineracao@haverbrasil.com.br
www.haverbrasil.com.br
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Trabalhos vencedores eleitos pelo júri formado por José Mendo Mizael de Souza
e os professores Arthur Pinto Chaves e Rotenio Castelo Chaves Filho
MINERADORA

TRABALHO

CATEGORIA LAVRA
Yamana Gold (Jacobina)

Redução de horas ociosas e aumento de produtividade
no processo de desenvolvimento de galerias

Rio Deserto (Mina 101)

Melhoria na ferramenta utilizada para escoramento de teto

Copebras (Mina Chapadão)

Otimização de parâmetros do desmonte de rocha para melhoria
na fragmentação e redução de custos

Jaguar Mining (MTL)

Imperium – Sistema para controle de explosivos e acessórios

Yamana Gold (Jacobina)

Criação e utilização de dispositivo de centragem forçada
e marcação de galerias para uso e mineração subterrânea

CATEGORIA TRATAMENTO MINERAL
AngloGold Ashanti
(Minas Cuiabá e Lamego)

Utilização de análises geometalúrgicas para aumento de recuperação de ouro

Vale (Mina de Fazendão)

Projeto e implantação de planta de britagem e peneiramento a seco (IB04)

ArcelorMittal (Mina Serra Azul)

Avaliação da heterogeneidade do sinter feed via variograma

Votorantim Cimentos
(Unidade Itaú de Minas)

Otimização de processos, novas tecnologias, estratégias operacionais
e cultura focada em resultados

AngloGold Ashanti
(Mina Córrego do Sítio)

Redução da variabilidade entre recuperação real e prevista
na planta HL a partir da caracterização tecnológica dos minérios

Alcoa (Unidade Juruti)

Controle de processos eleva recuperação mássica
da planta de beneficiamento reduzindo custos

Largo Resources (Vanádio de Maracás)

O sucesso da Vanádio de Maracás é fruto do valor de sua gente

CATEGORIA MANUTENÇÃO
Gerdau Mineração (UTMII)

Manutenção compartilhada de beneficiamento mineral

Vale (Ferrosos Sudeste)

Análise multiparâmetros proporciona redução nos custos
de manutenção dos equipamentos de mina

Vale (Mina do Sossego)

Implantação de sistema de monitoramento de nível de óleo hidráulico
em tanque hidráulico de caminhão fora de estrada

CATEGORIA SEGURANÇA
Anglo American (Minas-Rio)

Ergonomia multidisciplinar: foco concomitante na saúde, taxas de absenteísmo e produção

CSN (Mina Casa de Pedra)

Implantação do sistema de monitoramento de fadiga

Cristal Pigmentos do Brasil (Mataraca)

Agente de Segurança Mirim

AngloGold Ashanti

Abertura de slot fogo a fogo e fogo único

CATEGORIA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
Companhia Brasileira de Alumínio

Aplicação de bioindicadores de avaliação e monitoramento em áreas restauradas pela CBA

Aura Minerals
(Mina São Francisco)

Redução de custo na recuperação vegetal do depósito de estéril,
com plantio de mudas nativas do cerrado

Vallourec (Mina Pau Branco)

Utilização de rejeito de minério de ferro na fabricação de pisos intertravados

Sama (Mina Cana Brava)

Desafios na recuperação de áreas degradadas na Mina Cana Brava
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YAMANA GOLD (JACOBINA)

Redução de horas ociosas e maior produtividade no desenvolvimento de galerias
A unidade de Jacobina, da Yamana Gold, investiu na implementação da metodologia Lean na unidade, tendo como projeto-piloto o
Desenvolvimento de Mina, com a equipe do desenvolvimento (própria e terceira) treinada na metodologia e aplicando as ferramentas. A
maior força do projeto foi à implementação de um sistema de gestão
e controle dos indicadores de produção e melhoria de processo através de gestão de rotina.
Seguindo o modelo da metodologia Lean, iniciou-se um levantamento de possíveis causas que estavam limitando o desenvolvimento
de mina, pois o estudo de capacidade instalada comprovava a capacidade de se aumentar a metragem desenvolvida.
Depois, começou-se a medir o ciclo, e identificar o que impedia o mesmo a rodar em velocidade mais rápida e utilização maior dos recursos.
Nos primeiros levantamentos constatou-se: o gargalo estava na
etapa de contenção; não se acompanhava as etapas de contenção
separadamente, o que dificultava estratificar os problemas; e ficou
claro que os demais processos tem capacidade maior de metragem.
ANÁLISE DE GARGALOS
Assim, iniciou-se o levantamento dos atrasos e gargalos dentro
dos processos de desenvolvimento de galeria.
Detalhou-se quais eram os impactos que estavam entre a meta
de metragem de desenvolvimento e o que estava se realizando para,

desta forma, saber em quais pontos atuar para aumentar o máximo
de metragem de desenvolvimento com segurança e qualidade na escavação. Por isso, realizou-se a priorização das causas.
Foi montado uma equipe técnica que priorizou as causas, classificando em esforço e impacto. Após a priorização iniciou-se as etapas
de medições e ações de curto prazo.
ANÁLISE DE DADOS E AÇÕES DE CURTO PRAZO
Com isso, foram feitas as medições em campo para avaliar o ciclo
das operações e iniciar as ações que seriam ver e agir. Com estes levantamentos, montaram-se indicadores de acompanhamento de gargalos: quantidade de frentes contidas por turno (atirantada/telada/
projetada); levantamento de recursos nestas atividades específicas; e
dimensionamento de frota para estas atividades (OEE da frota).
Desta forma, foi possível levantar a quantidade de turnos que ficavam parados e por quais motivos, o que facilitou nas tomadas de
decisões. Além do trabalho na execução das atividades (Operação de
Mina), também foi levantado os impactos e possibilidades de melhoria nas áreas de interface com o desenvolvimento, como, por exemplo, o Planejamento de Mina e Suprimentos.
Para o Planejamento de Mina, começou-se a medir a quantidade
de frentes disponíveis para trabalho, e se as mesmas eram suficientes
para chegar à metragem prevista.
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DESENVOLVIMENTO DE MINA - JMC - YAMANA GOLD
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OBSERVATION
RESULTADO DO PROJETO DE MELHORIA APLICADO NO DESENVOLVIMENTO DE MINA

Desta forma, também foi identificado que para chegar na meta
de 1.300 m de desenvolvimento, seria necessário se ter mais frentes
para trabalho.
Já para o suprimentos, montou-se um grupo de trabalho para avaliar as causas de falta de materiais (insumos) para trabalho. Assim, tomou-se ações como: troca de fornecedor, devido atrasos na entrega
de materiais; estudo de logística de transporte de materiais até a unidade; estudo de logística de transporte de materiais do almoxarifado
até as galerias de desenvolvimento; revisão dos estoque mínimo dos
itens indispensáveis; e medição de qualidade do material, através de
acompanhamento de consumo específico (explosivos kg/t – materiais
de perfuração m/pç – diesel l/h etc.)
Foram melhorados dois itens, tanto o planejamento com o número de frentes disponíveis, quanto aos suprimentos, com o fornecimento de materiais. Para medir estas melhorias e outros indicadores,

montou-se um portal de gestão de desenvolvimento, onde todas as informações e acompanhamentos de ações em andamento ficaram disponíveis a qualquer momento e para todos os envolvidos. Com esta prática garantiu-se que as ações levantadas e tomadas não se perderiam.
A partir do portal de gestão, montou-se uma rotina de reuniões
para repassar os indicadores estratégicos para o processo, com participação de pessoas chaves de operação, planejamento, geologia,
topografia, suprimentos, gestão de processo etc.
RESULTADOS
Naquele momento, tinha-se a capacidade de realizar 35 m dia, ou
10 detonações, o que estava longe da meta que era 41 m dia, ou 13
detonações.
Após as análises apresentadas e as ações tomadas, teve-se, em
relação a 2015, um aumento de 32% na metragem de desenvolvimento de mina na unidade de Jacobina.
CONCLUSÃO
Sabendo da importância do desenvolvimento de mina para o futuro de Jacobina, este projeto foi de suma importância, e teve uma
parcela grande de contribuição para o resultado da empresa no ano
de 2016. Dentro da equipe do projeto houve uma mudança de cultura
que foi disseminada para operação, que no momento acompanha indicadores que nem eram conhecidos. Este modelo de gestão já começa a ser utilizado para todos os processos da unidade, inspirando-se
no caso de sucesso no desenvolvimento de mina.
AUTORES: Anderson Nascimento Correia, Carlos Roberto Pires da
Silva, Victor Campos de Almeida, Tharley Murilo Costa e Silva e
Wilton Machado.

RIO DESERTO (MINA 101)

Melhoria de ferramenta para escoramento de teto
Com o propósito de evitar possíveis desmoronamentos nas minas
subterrâneas, é fundamental a realização do escoramento de teto. O
equipamento utilizado nessa operação na mina de carvão é a perfuratriz de teto, responsável pela instalação dos tirantes e placas de aço.
Nesse processo, uma ferramenta denominada batedor (ou misturador) é empregada em duas etapas: perfuração do teto e mistura da
resina para ancoragem do tirante. Entretanto, a peça apresenta quebras frequentes na parte onde é efetuada a solda do pino sextavado.
Este projeto propõe a substituição do antigo modelo de batedor
por um novo, alterando o encaixe e eliminando o pino sextavado. A
proposta surgiu de colaboradores das empresas Rio Deserto, a partir do Programa de Inovação e Qualidade (PIQ). O projeto “Melhoria
na ferramenta utilizada para o escoramento de teto” foi estudado na
Unidade de Extração Mina 101, pertencente ao grupo, situada na cidade de Içara, no sul do Estado de Santa Catarina.
DESENVOLVIMENTO
Devido a quebras excessivas do batedor na parte da solda do
sextavado, um estudo foi realizado apontando a necessidade de al-

Novo encaixe para conectar a haste
ao batedor

Pedaço de haste reutilizada conectando
o batedor ao punho da perfuratriz

teração na ferramenta utilizada. O modelo utilizado possuía um pino
sextavado soldado direto no batedor. Para aumentar a longevidade e
preservação da ferramenta, um novo modelo foi criado, eliminando o
pino e modificando o encaixe no punho da máquina, adequando-o ao
mesmo diâmetro da haste.
Para acompanhar as mudanças, a técnica utilizada foi o PDCA
(plan, do, check and act; tradução livre para o português: planejar,
fazer, verificar e agir). O projeto ainda envolve aumento de produtividade, meio ambiente (menor geração de sucata), segurança (redução
de risco de acidente por projeção), e redução de custo e desperdícios.
Na Unidade de Extração Mina 101 existem 16 operadores que executam o trabalho de escoramento do teto nos turnos de trabalho, sendo que

Por questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui. Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br
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cada trabalhador possui um batedor. A quebra da ferramenta durante a
atividade acaba gerando despesas com o conserto, realizado por terceiros,
bem como com a compra de novos batedores. Além disso, como a frequência de quebras é alta, é necessário sempre manter um estoque de peças.
Cada trabalhador tem um kit com três tipos da ferramenta, que
depende da altura do teto no subsolo: pequeno (580 mm, custo de
R$ 135,50), médio (780 mm, custo de R$ 146,50) e grande (1.400
mm, custo de R$ 180,50). O conserto por terceiros pode custar até R$
50,00 por peça e a devolução pode levar até uma semana.
MODIFICAÇÃO PROPOSTA
Com a finalidade de eliminar ou diminuir os problemas e desvantagens, a proposta do presente projeto é melhorar a ferramenta com
a alteração do encaixe do batedor no punho da perfuratriz de teto,
eliminação do pino sextavado e acoplagem de abertura sextavada.
Essa abertura possibilita que o acoplamento entre o batedor e a perfuratriz de teto seja feito por meio de uma haste que pode ser cortada em diversos tamanhos, eliminando assim a necessidade de se ter
batedores com tamanhos diferentes. Essas hastes sempre foram utilizadas apenas para a operação de perfuração do teto e quando entortavam ou quebravam, eram destinadas ao depósito de sucata. Com a
proposta do novo batedor, esse material passou a ser reaproveitado.
Vantagens: redução de custo com a compra de novos batedores;
redução de custos com terceiros (mais o tempo para entrega); redução do número de ferramentas (uso e estoque); redução dos riscos
de acidentes (projeção); reaproveitamento de material, utilizando o
novo sistema (hastes quebradas); geração de menos resíduos com a
quebra dos batedores; e aumento de produtividade.
INVESTIMENTOS
Na confecção dos novos modelos de batedores foram reaproveitados os batedores com os pinos quebrados, bem como as hastes
tortas, conforme citado no item anterior. Desse modo, inicialmente,
foi necessário apenas modificar uma das extremidades do batedor,
substituindo o pino por uma abertura sextavada. O custo dessa modificação foi de R$ 70,00 por unidade. Nessa etapa de testes foram
adaptadas seis peças, ao custo total de R$ 420,00.
Com a utilização do modelo antigo, as Empresas Rio Deserto possuíam custo mensal de R$ 1.527,16. Com o novo sistema observou-se
que entre os meses de julho e novembro de 2015 não houve quebra,
totalizando uma economia de R$ 7.635,80.
Anteriormente, cada operador possuía três batedores de diferentes tamanhos, sendo necessárias 48 unidades em operação mais outras 30 em estoque (10 de cada tamanho). Com o novo modelo, ape-

nas 16 ferramentas são necessárias, ou seja, uma para cada operador,
gerando uma redução de 32 unidades em operação, além da redução
de 90% do estoque, passando de 30 para três peças.
Para a confecção de novos batedores na fase de implantação do
projeto, houve um investimento de R$ 420,00. Em comparação com os
custos operacionais do antigo modelo, obteve-se uma economia de R$
7.215,80 nos cinco meses em que permaneceram em testes. Estima-se
que durante um ano de trabalho a economia possa atingir R$ 17.317,92.
Após a etapa de testes, foram fabricadas mais dez peças novas,
sem a reutilização de materiais, e o custo unitário passou para R$
179,00, ou seja, R$ 1.790,00 para as dez peças.
Despesas
Peça adaptada (reutilização)
Peça nova
Investimento (16 meses)

Custo Unitário Quantidade Custo Total
(R$)
(unidades)
(R$)
70,00
6
420,00
179,00
10
1.790,00
16
2.210,00

Com custo mensal de R$ 1.527,16, o modelo antigo gerava despesa de R$ 24.434,56 em 16 meses. A implantação da nova ferramenta
apresentou custo de R$ 2.210,00. A economia, portanto, atinge R$
22.224,56, correspondente a 91%, nesse mesmo período.
RESULTADOS
Por meio da conclusão do Plano de Ação fica perceptível que o
custo anterior para a compra de batedores durante o período de um
ano foi de R$ 10.183,92. Com a soma de R$ 8.142,00 para a realização de conserto por terceiros, as despesas totais eram de aproximadamente R$ 18.325,92 ao ano, ou seja, R$ 1.527,16 por mês.
Já para o modelo novo, é possível considerar que o custo mensal é
de R$ 138,12, levando-se em consideração que foram investidos R$
2.210,00 em 16 meses.
CONCLUSÃO
Com a realização do estudo, observa-se que as alterações apresentaram resultados importantes para a conservação e manutenção dos batedores, como: redução na quebra das ferramentas; reaproveitamento de
peças utilizadas (hastes quebradas); redução de despesas para conserto e compra de novos batedores; redução de unidades de batedores em
uso e estoque; aumento da produtividade; redução na geração de resíduos; e redução do risco de acidentes (projeção do batedor ao quebrar).
AUTORES: Giovani José Donadel, Joel Carlos Cardoso, Victor Campos de Almeida, Rafael Euzébio e Willian Domingos Rosso.

COPEBRAS (CHAPADÃO)

Otimização de parâmetros do desmonte de rocha
A redução de custo está permanentemente nas metas de desempenho das equipes de mineração em todo o mundo. Entre as operações que compreendem o ciclo produtivo da mina até o beneficiamento mineral, o desmonte de rochas por explosivos é considerado
uma das etapas de maior influência para o atendimento dos objetivos
de produtividade e redução de custos. A pesquisa realizada por este

projeto analisou as melhorias na fragmentação da rocha fosfática da
mina Chapadão, através da modificação de parâmetros operacionais
do plano de desmonte, tais como: tamponamento, malha de perfuração e tipo de explosivo. No estudo, foram avaliadas frentes de
minério com diferentes características geológicas e o impacto resultante na produtividade do circuito de britagem, redução no custo por

Por questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui. Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br
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tonelada desmontada, redução no consumo de energia e barras de
impacto dos britadores.
INTRODUÇÃO
Esse artigo apresenta um projeto desenvolvido na mina Chapadão, no município de Ouvidor (GO), empreendimento pertencente à
Copebras Indústria (Empresa do grupo CMOC International Brasil). A
mina de fosfato da Copebras que está em operação desde 1976, possui
uma meta de produção de minério britado de 1.200 t/h. Atualmente,
ela tem duas usinas de beneficiamento em operação, no município de
Ouvidor e duas plantas químicas, sendo uma localizada na cidade de
Catalão (GO) e outra em Cubatão (SP). A Copebras é responsável pela
produção de vários produtos como os fertilizantes GTSP, SSP, TSP e
também do fosfato bicálcico, utilizado em rações animais. Como subprodutos têm-se a produção de sulfato de bário (barita) e o nióbio.
A mina de fosfatos da Copebras situa-se no Complexo Alcalino
Catalão I, inserido no contexto tectônico da Província Ígnea do Alto
Paranaíba (PIAP).
GRAU DE TENACIDADE DOS LITOTIPOS

Tenacidade (+)
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Friável
Duro Apatítico Semi-Compacto
Duro Apatítico Compacto
Duro Silexítico Semi-Compacto
Duro Silexítico Compacto

O material proveniente da britagem é utilizado na formação de
duas pilhas de homogeneização, uma de 64.000 t e a outra 80.000 t
de capacidade máxima. A composição destas pilhas varia entre 20 a
50% de material detonado.
Devido à elevada importância do desmonte de rocha, o plano de
desmonte da mina Chapadão é elaborado com o objetivo de resultar
em um P80 ≤ 400 mm, ou seja, 80% do material detonado passante
em 400 mm, medida esta da dimensão da grelha do britador primário.
Visando alcançar essa meta e explorar oportunidades de redução de custo, foram realizados quatro testes em três etapas distintas,
nos quais foram fixados alguns parâmetros do plano de desmonte e
realizadas alterações pontuais em outros. Por fim, calculou-se a fragmentação do maciço rochoso com uso do Software Split Desktop 3.1.
TIPO DE EXPLOSIVO
A primeira etapa de testes consistiu na comparação exclusiva entre o tipo de explosivo utilizado, o explosivo granulado ANFO 3,500 e
um explosivo tipo emulsão bombeada com velocidade de detonação
(VOD) cerca de 50% maior que o anterior.
ALTURA DE TAMPÃO
A segunda etapa constituiu na avaliação do comportamento do
desmonte com o uso de diferentes comprimentos no tamponamento.
MALHA DE PERFURAÇÃO
Foi definido que a última etapa do projeto seria de testes, nos
quais seriam alteradas as malhas de perfuração. Conseguiu-se, sa-

tisfatoriamente, expandir a malha em mais de 40% comparado ao
primeiro e ao segundo semestre de 2016, resultando em reduções
de razão de carga de explosivos inversamente proporcionais à expansão da malha.
Foi estabelecido como meta de P80 um valor inferior ou igual a
400.00 mm. Este valor foi definido de acordo com as dimensões de
abertura da grelha de alimentação do britador primário. Para comprovar a eficiência dos desmontes, foram realizadas análises fotográficas
dos materiais fragmentados. A realização das foto-análises consistiu
na aquisição de imagens digitais da pilha detonada imediatamente
após o desmonte. Dois objetos esféricos com diâmetros de 25,40 cm
cada, foram utilizados como escala de referência. A aquisição de imagens seguiu alguns padrões de qualidade como resolução de 2560
x 1920 pixels, luminosidade ideal, ou seja, sem excesso ou escassez
de luz e representatividade das imagens, portanto, foram captadas
seguindo um padrão de zig-zag na pilha detonada.
CONCLUSÕES
A definição dos parâmetros de desmonte é essencial para se alcançar os resultados desejados no processo de fragmentação da rocha. Através da mudança de apenas um parâmetro, o resultado do
desmonte pode ser muito diferente, conforme foi confirmado analisando os diferentes resultados de P80 para cada mudança isolada.
Entretanto, alguns parâmetros possuem mais influência que outros.
Também foi observado que algumas mudanças no plano de fogo
podem melhorar a qualidade e os resultados de fragmentação e, ainda assim, apresentar reduções no custo dos explosivos, acessórios
explosivos e circuito de britagem.
A aplicação do explosivo tipo emulsão bombeada apresentou
bons resultados de fragmentação para as rochas de maior dureza,
como é o caso do silexito compacto. Porém, o maior valor de aquisição em relação ao ANFO e a baixa incidência deste litotipo na mina
(menor que 10%) são limitantes para a sua implementação.
O explosivo ANFO apresentou melhores resultados de fragmentação para a maioria dos litotipos presentes, o que é justificado pela
menor força de coesão e tenacidade dos maciços rochosos que estão
contemplados no perfil geológico da mina.
Portanto, a comparação entre qual o melhor tipo de explosivo a
ser utilizado na mina Chapadão foi favorável à aplicação do ANFO,
indicado através dos resultados obtidos resultando em um melhor
balanceamento entre custos e fragmentação desejada.
A alteração proposta para o aumento da altura de tamponamento
apresentou expressivos ganhos de fragmentação e foi validada como
uma estratégia operacional simples e prática para a redução do consumo de explosivos dentro do furo e melhorando o confinamento da
energia do explosivo. A operação adotou o comprimento de tampão
de 2,0 m para os desmontes em bancadas padrão.
Por fim, a expansão da malha de perfuração nos testes realizados
na terceira etapa do projeto apresentou como resultado uma fragmentação abaixo de 400 mm e contribuiu significativamente para a
redução dos consumos de explosivos e acessórios.
AUTORES: Paulo André Andrade Martins, Roudinelle Augusto G.
da Silva, Guilherme Moreira Birro, Hugo Cliger Santos Nadler, Lucas Tomaz Borges Mendonça, André Carlos Silva e Vanessa Mendes da Silva.
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JAGUAR MINING (MTL)

Imperium – sistema digital móvel faz controle de explosivos e acessórios
Segurança é um fator que se deve colocar acima de todas as outras coisas, tanto em ambientes de trabalho quanto doméstico. Essa
segurança deve ser reforçada quando se está executando um serviço que envolve um alto risco de acidente e que possa comprometer
além do executor, as pessoas e a comunidade ao redor.
Quando se trata de explosivos, o assunto se torna ainda mais sério.
Além de ser um produto com um elevado grau de risco de acidentes, ele é
muito visado por assaltantes, para ser utilizado de forma ilícita principalmente no arrombamento de caixas-eletrônicos de agências bancárias.
Em empresas de mineração, a utilização de explosivos é constante, principalmente para o desmonte de rochas. Para atender à legislação, existe uma burocracia na retirada desses produtos de seus armazéns (comumente chamados de paióis). O operador que irá manusear
o produto (chamado de blaster) deve ter treinamento, ser cadastrado
junto ao Exército brasileiro e deve estar de posse do Plano de Fogo.
No Plano de Fogo são listados os dados do blaster, dados dos
demais envolvidos no processo, informações do local de aplicação,
quantidade dos explosivos que serão utilizados e a Identificação Individual Seriada de cada explosivo utilizado.
Executando todo o processo de forma manual, um grande tempo
é demandado, visto que todas as informações devem ser escritas pelo
blaster. Apenas para o IIS, são 24 dígitos que devem ser anotados.
Além do tempo que é gasto para anotar as informações, deve-se levar
em consideração também a letra do blaster, que por pressa na anotação pode ficar até mesmo ilegível.
Pensando nessa questão, nesse trabalho será desenvolvido um
programa que automatize todo esse processo, através de ferramentas
tecnológicas atuais, como tablet, leitor de código de barras, impressoras portáteis, dentre outras que ajudem a otimizar o processo.

po e garantindo sua segurança, atendendo todas as exigências impostas pelos órgãos regulamentadores.
Nesse projeto, será desenvolvido um sistema completo para informatização do processo de manuseio de explosivos baseado na linguagem de programação C#. Para armazenar todas as informações,
será utilizado o sistema de banco de dados Microsoft SQL Server.
CONSIDERAÇÕES
Através desse programa é possível controlar também falhas por
parte do fornecedor, quando esse entregar um material que não está
relacionado em seu documento de Transferência de Posse, ou também, quando não entregar um material que consta na Transferência
de Posse, permitindo a empresa que está recebendo o material a
identificar exatamente o que está sendo transferido nos documentos.
Esse programa atende à todas as exigências do Decreto nº 3.665,
de 20 de novembro de 2000, no que diz respeito à rastreabilidade dos
produtos que são controlados pelo Exército brasileiro.
Além de fazer a empresa cumprir com as exigências do órgão regulador, o ganho no tempo do processo é enorme, visto que o trabalho manual de anotação de código por código é eliminado, automatizando todo o processo.
AUTOR: Sílvio José de Freitas Junior.

OBJETIVOS
- Desenvolver um sistema para ser utilizado em tablets, para registro
das movimentações de explosivos e acessórios.
- Desenvolver um sistema para ser utilizado em servidores para consolidar todas as informações recebidas dos tablets.
- Desenvolver um sistema para ser utilizado em computadores convencionais para administrar as informações que são sincronizadas entre
os tablets e os servidores, ou seja, que atue como um supervisório.
JUSTIFICATIVA
A atividade de detonação de frentes de trabalho demanda um grande
tempo para planejamento, execução dos furos e carregamento com explosivos. Cada minuto gasto é de suma importância para a conclusão com
sucesso da atividade. Otimizando o tempo de retirada de explosivos dos
armazéns, aumenta-se o tempo que pode ser gasto para tarefas mais críticas, como a montagem dos explosivos, garantindo a eficácia do serviço.
Além do ganho de tempo na execução da tarefa de detonação, garante-se também a rastreabilidade de todos os explosivos que foram
manuseados pela empresa. Ao consultar no sistema, pode-se rastrear
toda a movimentação de qualquer explosivo, desde a sua entrada na
empresa até a sua saída para detonação.
Com esse sistema, a empresa que o utilizar estará ganhando tem-

- Soluções para beneficiamento de
depósitos de rejeitos de mineração
de ouro e minério de ferro
- Plantas integradas para aumento
de vida útil de barragens de rejeito
- Soluções para “Zero Tailing”
Somos a empresa número 1 Global em
classificação de minerais via úmida

Por questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui. Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br

www.cdeglobal.com

CDE Global

@cdeglobal

CATEGORIA LAVRA

19º PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA MINERO-METALÚRGICA - 2017

CATEGORIAS LAVRA / TRATAMENTO MINERAL

19º PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA MINERO-METALÚRGICA - 2017

YAMANA GOLD (JACOBINA)

Dispositivo de centragem forçada alinha galerias na mina subterrânea
A necessidade da empresa em aumentar a metragem das
escavações de túneis primários e secundários, como também
expandir de forma significativa a produção de minério sem elevar custo com equipes topográficas para realizar marcações, cadastros topográficos e monitoramento em poligonais, levou ao
desenvolvimento do dispositivo de centragem forçada.
Entre os principais problemas nas marcações topográficas
estão a manutenção da posição de pontos de uma poligonal e
o monitoramento do alinhamento e inclinação das escavações.
OBJETIVO
Desenvolver e propor uma nova metodologia para execução de
poligonais e marcações de frentes de desenvolvimentos em mina
subterrânea, com baixo custo, precisão, otimização de tempo da equipe em campo e praticidade nas marcações.
Para se entender melhor o novo processo de marcação de frente,
é necessário, primeiro, compreender como eram marcadas as frentes
de direcionamento de galeria no método convencional: no início, são
locados dois pontos topográficos no teto da galeria, formando um
segmento de reta, ou seja, um direcionamento. Em seguida, é gerado
um projeto em offset com as devidas distâncias do ponto topográfico
ao ponto em que se quer chegar.
Após a liberação do projeto, tem início à marcação da frente pelo
método convencional utilizando os dois pontos topográficos no teto
e linha de nylon; o responsável pela marcação da frente amarrava
as linhas nos pontos topográficos (parafusos) e, através da projeção
entre as duas linhas ou um balizamento marcavam a direção na face
da galeria e assim sucessivamente. Para tal marcação tinha-se dificuldades que ocasionavam os erros em direções e grande índice de over
break, com retrabalhos e excesso de contenção - no valor aproximado
de R$ 1 milhão durante o ano.
AS DIFICULDADES ERAM AS SEGUINTES:
- Lonas de Sansuy (ventilação) sobrepondo-se os pontos para marcação das frentes
- Ventilação balançando as linhas de nylon, provocando erros de direção para o marcador
- Difícil acesso ao teto, local onde há maior ocorrência de choco
- Movimentação de equipamentos nas galerias
- Dificuldade para os marcadores em colocar as linhas de nylon nos
grampos dos pontos
Para o processo de realização das poligonais utilizava-se os pontos topográficos (ganchos instalados no teto da galeria) no teto como
referência topográfica calculando azimutes, coordenadas e ajustamento das poligonais para erros relativos e angulares.
Para instalar cada ponto era necessário a utilização de um veículo
adaptado com escada ou cesto, cujo custo foi em torno R$ 600 mil, sem contar as manutenções preventivas e corretivas no equipamento que seriam
gastos mensais. Contudo, era extremamente necessário o equipamento
para acesso na implantação dos pontos e utilização nas atividades da mina,
necessitando assim interromper o uso dos acessos e rampas para que a
topografia realiza-se as marcações e o monitoramento dos poligonais.

A nova técnica para marcação consiste eliminar os pontos no teto
e somente implantação e cadastramento topográfico dos pontos de
grades que são instalados na lateral das galerias com 1,6 m acima do
piso. Após cadastro topográfico das grades é enviado uma nota topográfica contendo o projeto offset e as informações para marcação da
direção e inclinação.
Para tal marcação com projeto segue-se as seguintes etapas:
- Amarrar as linhas nos pontos de grade conforme projeto
- Medir (distância indicada) com trena dos pontos de grade para o
centro do projeto e amarrar uma nova linha na posição vertical
- Fazer projeção da direção nas linhas verticais e horizontais para marcação de direção e grade na face da galeria
- Realizar marcação do plano de fogo com as referências topográficas
marcadas na face da galeria
A nova técnica para monitoramento e implantação de poligonais
consiste na utilização de uma base de centragem forçada (DCF). A
poligonal de apoio será materializada, em cada campanha, utilizando dispositivos de centragem forçada (DCF) projetados pela equipe
envolvida no projeto. Estes serão encaixados em parafusos de aço
fixados na parede. A DCF foi confeccionada de forma que não haja
movimentos no instante das medições da poligonal. As bases dos
instrumentos ficarão fixas em três DCF do começo ao fim do levantamento. Num momento um DCF será o ponto de ré, com um prisma
instalado, outro terá uma estação total e outro será o ponto de vante
com outro prisma instalado.
Terminadas as medidas neste ponto, a estação total será instalada
no ponto seguinte e, o DCF de ré irá para o ponto onde a estação total
estava instalada. Se tratando de uma poligonal de precisão que tem a
finalidade de apoiar a determinação de coordenadas tridimensionais
de pontos de interesse, alguns cuidados devem ser tomados. Para a
obtenção de uma coordenada altimétrica precisa, as alturas dos instrumentos devem ser medidas com precisão ou simplesmente devem
ser excluídas dos cálculos. O procedimento de se manter as alturas
dos alvos iguais e constantes, inclusive a altura da estação total, simplifica os cálculos, tornando desnecessária a medida de tais alturas.

Nova técnica otimiza a operação
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CONCLUSÃO
Com a introdução das novas técnicas, trabalha-se com um maior número de frentes de
desenvolvimento e lavra; e com a quantidade de equipes reduzida, realizam-se todas as poligonais pendentes nas minas. Os projetos executivos são ainda enviados em tempo hábil diminuindo os erros operacionais de direção e inclinação, assim diminuindo significativamente
os custos excessivos com contenção, concreto projetado, explosivo, correção em projetos e
insumos utilizados em uma mina subterrânea.
No item segurança, deixa-se de ficar expostos ao trabalho em altura e consequentemente
ao teto da galeria onde é maior o número de chocos.
Na produtividade, deixou-se de paralisar as rampas para execução das poligonais, os trabalhos ficaram significativamente mais ágeis, hoje atendendo mensalmente a realização de 1.500
m de desenvolvimento em cinco minas simultaneamente, com distâncias de ate 11 km entre minas, 13 blocos de lavras, 10 equipamentos de sondagem, cadastro semanal de pilhas de minério,
cadastro e monitoramento da barragem de rejeito, monitoramentos de pontes e taludes das
unidades, cadastro tridimensional atualizados de 52 frentes de serviço, monitoramento de aderência e ritmo do desenvolvimento, plantas e perfil atualizados, execução de projetos nas frentes
de serviço a cada 30 m e monitoramento de todas as poligonais das minas na unidade da JMC.
Além disso, como citado anteriormente contribui com uma redução de custo na ordem de
aproximadamente de R$ 1 milhão em desvios e over break em galerias e em R$ 600 mil em
equipamentos e manutenções dos mesmos.
A consolidação deste projeto resultou do trabalho e dedicação da equipe de Topografia
Subterrânea da mina JMC em Jacobina, Bahia, a qual, na busca pela melhoria contínua, não
economizou esforços para aperfeiçoar o processo, seguindo sempre as diretrizes e valores da
empresa e valorizando seus funcionários. O dispositivo de Base de Centragem Forçada (DCF)
e a técnica de marcação de frente pelos pontos de grade foram totalmente implantados no
processo e aproveitados em outras operações da empresa.
AUTORES: Marcus Antônio Sangalo Bicelli e Adauto Silva dos Santos.

ANGLOGOLD ASHANTI (CUIABÁ E LAMEGO)

Práticas que aumentam a recuperação de ouro
No Brasil, o Greenstone Belt Rio das Velhas, em grande parte localizado na região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, é o mais importante distrito aurífero do país, com produção estimada de 30 milhões de onças. Os depósitos de Cuiabá e Lamego, alvo deste trabalho,
são jazidas de ouro operada em mina subterrânea pela AngloGold Ashanti do Brasil. Localizamse na porção norte do Quadrilátero Ferrífero, no município de Sabará.
Nos últimos anos, os projetos e/ou empreendimentos minerais vêm mudando radicalmente seus paradigmas buscando a integração entre mina e planta de beneficiamento para
aumento da produtividade. Segundo Dunham & Vann (2007), essa abordagem multidisciplinar
engloba o conceito da geometalurgia, cuja incorporação na mineração tem como objetivo minimizar as incertezas associadas na determinação econômica do recurso; consequentemente,
classificando-o como econômico ou não para seu aproveitamento. Ao integrar informações de
geologia, planejamento de mina, desenho operacional e de recuperação metalúrgica, é possível melhorar a compreensão e o conhecimento do depósito mineral obtendo-se assim, um
melhor aproveitamento dos recursos e das reservas minerais (Turner-Saad 2010).
Nas minas de Cuiabá e Lamego, a mineralização é hospedada em várias tipologias, como
formação ferrífera, sulfetos maciços e veios de quartzo. A principal associação do ouro e electrum (AuAg2) é a pirita, com sulfetos como a pirrotita e arsenopirita subordinados. Além disso, em Lamego, também é comum a associação de ouro nativo e quartzo. Os dois tipos são
extraídos e tratados juntos em plantas de concentração por meio de processo de britagem,
moagem, gravimetria, flotação e lixiviação, resultando em um produto de alta pureza.
No passado, a usina processava predominantemente minério dos corpos Serrotinho e FonPor questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui.
Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br

GEOSOL:
COMPROMISSO
COM O
DESENVOLVIMENTO
MINERAL

A GEOSOL, reconhecida
nacionalmente pela capacidade de
oferecer soluções inteligentes e
customizadas em sondagem, a cada
dia, amplia seu desejo por novos
horizontes e assume o compromisso
com o desenvolvimento nos serviços
da indústria mineral em todo o
mundo. Focado em qualidade, o
Grupo GEOSOL se caracteriza pela
versatilidade e dinamismo ao
entender e atender às necessidades
de cada um de seus clientes. Com
soluções de sondagens
customizadas se tornou referência
customizadas,
para as principais empresas de
mineração e se destaca pelo
compromisso com o
desenvolvimento da atividade
mineral de forma segura e
sustentável.
Rua São Vicente, 255 • Olhos d’Água
Belo Horizonte • Minas Gerais
CEP: 30390-570
Tel.: +55 31 2108 8000
geosol@geosol.com.br
www.geosol.com.br

te Grande Sul. Ao longo dos últimos anos vem ocorrendo um aumento substancial de minério dos corpos Galinheiro e Balancão, denominados Narrow Veins. A alta variabilidade com baixa previsibilidade
acarretava em variações nos processos de tratamento, ocasionando
queda de recuperação e dificuldade de atingimento da especificação
do teor de enxofre do concentrado da flotação.
Para avaliação das influências e variabilidade dos tipos de minérios foi implantada uma etapa no processo, no qual diferentes tipos
de minérios são tratados individualmente em escala de bancada e os
produtos caracterizados química e mineralogicamente. As informações geradas são utilizadas para melhorias no processo, entendimento da economicidade de diferentes regiões das minas e previsibilidade nas etapas da metalurgia.
GEOMETALURGIA
Em um depósito mineral, além da variação de teor, existem inúmeros outros parâmetros que impactam diretamente no rendimento
final de um empreendimento. Exemplos destes parâmetros é a variação de dureza, mineralogia, grau de liberação do mineral minério,
porosidade, entre outros.
A geometalurgia envolvem estudos de desenvolvimento tecnológico, nas áreas de caracterização mineralógica, britagem, moagem,
flotação, entre outros. O detalhamento da natureza e complexidade
das tipologias minerais presentes em uma jazida visa definir a melhor
oportunidade para a extração do elemento de interesse.
O uso destes parâmetros geometalúrgicos quebram barreiras entre as áreas operacionais identificando previamente a variabilidade
do comportamento metalúrgico de diferentes tipos de minérios e,
além disso, apoiam a estabilidade dos processos.
A implantação do processo geometalúrgico iniciou-se no ano
de 2015. Neste ano foram definidas as equipes e responsáveis pela
condução do projeto. Os contratos externos foram formalizados para
confecção das lâminas e seções polidas, caracterização mineralógica,
britagem de amostras, análise de área superficial e ensaios de moagem. Neste período também foram definidas as regiões das minas de
Cuiabá e Lamego que seriam estudadas.
Para a criação do banco de dados mineralógico usado no software
MLA foi realizada uma etapa completa de caracterização através de
microscopia ótica, análises de fluorescência e difração de raio-x de
todos os litotipos.
Em paralelo foi criado o Comitê Ore Control, que é uma reunião
semanal sistemática através da qual o plano de lavra da semana das
minas de Cuiabá e Lamego são apresentados em função dos teores e
regiões das minas e estes são confrontados com as expectativas de
performance metalúrgica.
A primeira etapa do trabalho definiu-se através da separação e
composição das amostras que representam as diferentes tipologias.
Todas essas amostras representam os blocos de lavra que eram previstos para alimentação da usina em 2015 a 2017, e foi base dos testes de bancada geometalúrgicos.
Os principais parâmetros obtidos nos testes geometalúrgicos são recuperação de ouro e enxofre em todas as etapas do beneficiamento, teor
de concentrado, work index, granuloquímica, teor de contaminantes,
grau de enriquecimento, especificações de moagem, BET, entre outros.
Para a execução dos testes foi desenvolvido e comissionado na planta
metalúrgica de Queiroz, laboratório especifico para a etapa do processo.

As alíquotas dos testes são encaminhadas para análise em microscópio eletrônico acoplado a softwares de análise de imagem (Mineral Liberation Analyzer-MLA), das quais consegue-se relacionar a
mineralogia com desempenho dos testes.
Os dados alcançados alimentam o banco de dados do Ore Control, que relaciona as informações geometalúrgicas com os dados da
alimentação da usina, que são inseridas pela equipe de geologia e
metalurgia.
Além desta rotina, os resultados obtidos são discutidos mensalmente e com base nestes, poder-se-á fazer a previsão para os próximos meses. Os problemas que são indicados como retroativos, alimentam o banco da unidade e passam a ter dedicação exclusiva com
pesquisas individuais para identificação de oportunidades e melhor
entendimento.
RESULTADOS DOS TESTES METALÚRGICOS DOS LITOTIPOS
As áreas estudadas foram avaliadas e classificadas em termos de
performance metalúrgica de acordo com os resultados obtidos nos
testes pilotos.
Áreas com grande quantidade de minerais de dureza elevada
como quartzo e pirita apresentam alto índice de abrasividade. Estas
regiões por sua vez são compostas por minerais de tenacidade friável,
o principal fator responsável pelos baixos valores de work index. As
regiões com maior quantidade de minerais de tenacidade elástica e/
ou maleável, como os filossilicatos, muscovita e clinocloro e carbonatos possuem a capacidade de absorver impacto e por isso apresentam work index mais elevados.
Na etapa de concentração gravimétrica o melhor resultado de recuperação alcançado foi na área Fonte Grande Sul 01. Nesta área os
grãos de ouro possuem maior tamanho e estão mais liberados.
Para flotação os maiores impactos em termos de recuperação de
ouro e enxofre estavam relacionados às regiões Balancão 01 e Galinheiro 02. A alta presença de matéria carbonosa diminui a seletividade do circuito e prejudica a recuperação dos minerais de interesse.
Nestas áreas há grande presença de filossilicatos e são observados
grãos de ouro não liberados, associados a estes minerais de ganga
que não flotam.
Outro problema comprovado foi a baixa recuperação de sulfetos
de cinética de flotação mais lenta e alta tendência para oxidação.
Estes dois pontos foram tratados de forma independente através de
pesquisas e testes exploratórios e foram identificadas alternativas que
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possibilitaram o aumento de recuperação, como o uso de espumante
mais fraco e seletivo, adição de coletor mais “forte” específico para os
sulfetos de cinética lenta e adiantamento da dosagem de coletores e
ativador para diminuir a oxidação da superfície das partículas.
A lixiviação é mais impactada na região Serrotinho 01. A caracterização demonstra que nesta área, os grãos de ouro são finos, pouco
liberados e bastante disseminados nas partículas dos óxidos após a
calcinação. O aumento da área superficial favorece a recuperação de
ouro na lixiviação e esta área superficial é influenciada pela temperatura de calcinação e proporção de arsenopirita.
RESULTADOS
Os trabalhos de geometalurgia já proporcionaram ganhos ex-

pressivos no que se refere ao aumento da recuperação de ouro e
enxofre, principalmente em função da queda do teor do rejeito da
flotação.
No segundo semestre de 2015 foi incluído a dosagem de um reagente coletor no circuito industrial com foco nos sulfetos de cinética
mais lenta. Ao final do ano de 2015 também foi alterado o espumante
utilizado na flotação por um mais seletivo para aumento da recuperação das partículas finas de ouro. No segundo semestre de 2016 foi
alterado a distribuição das dosagens dos coletores e ativador para aumento do tempo de condicionamento.
AUTORES: Tiago Silva e Mariana Lemos.

VALE (FAZENDÃO)

Implantação de planta de britagem e peneiramento a seco
O rompimento da barragem de Fundão, controlada pela empresa Samarco, no dia 5 de novembro de 2015, gerou diversos impactos ambientais, perdas pessoais e materiais, e também a diminuição da produtividade do complexo Mariana (Diretoria de Ferrosos Sudeste – DIFS), da Vale.
Foi necessário reestudar a rota de processo da mina de Alegria,
propriedade da Vale, tendo em vista que a barragem de Fundão recebia
também lama proveniente do processamento via úmida desta mina.
A mina de Fazendão, também da Vale, fornecia historicamente
minério para mina de Alegria e para Samarco (respectivamente 25% e
75% do total de minério extraído em Fazendão).
Como alternativa para aproveitamento do potencial produtivo da mina de Fazendão, a Vale iniciou em novembro de 2015
estudos para implantação de uma nova unidade de britagem e
peneiramento.
O projeto Britagem e Peneiramento de Fazendão é um empreendimento para implantação e operação de uma usina de cominuição
de minério de ferro para a produção a seco de granulado (-38/+19
mm) e sinter feed (-19 mm), a partir de depósitos da mina de Fazendão, localizada na cidade de Catas Altas (MG). A instalação da usina
faz parte dos esforços para retomada dos patamares de produção do
complexo Mariana.
A unidade está integrada a um empreendimento mineiro constituído pela mina, unidades de apoio operacional e administrativo,

Arranjo das instalações

eletrocentro, centro de carga, linhas de transmissão, ferrovia, além
das pilhas de estocagem e expedição.
A planta de britagem é constituída por um módulo de britagem
móvel Lokotrack (disponibilizado pela Samarco em regime de comodato, incluindo uma lança Lokolink). A edificação de peneiramento
está dimensionada para suportar duas peneiras BS 8’ x 21’ (fornecidas
também em regime de comodato) e demais equipamentos.
PENEIRAMENTO A SECO
Nesse processo, o material passa por peneiras, onde é feito a separação de acordo com uma especificação padrão de produto. Esta
é uma das etapas mais importantes da produção: a classificação por
peneiramento.
No beneficiamento a úmido, essa classificação utiliza a água
para retirar as impurezas que prejudicam a qualidade final do produto. Posteriormente, o material necessita passar por processos de
desaguamento para retorná-lo a umidade natural para, enfim, ser
comercializado. Já no processo a seco, a água é dispensada e após a
britagem e o peneiramento, o material já está pronto para o mercado.
Além dos ganhos ambientais, já que a seco não é necessário construção de barragem, nem captação de água do meio ambiente, existe um ganho real na produtividade. Isto resultará em uma enorme
economia de recursos: menos energia, menos etapas de produção,
menos equipamentos e uma operação muito mais simples e segura
para todos. Além disso, na via úmida sempre há perda de material,
que é arrastado pela água e bombeado para enormes barragens de
rejeito. Já a seco, 100% da massa é recuperada e comercializada (Vale
S11D; 2016).
PROJETO E IMPLANTAÇÃO
Foram cinco meses de obra, um investimento de US$ 5 milhões,
que incluíram engenharia, construção de edificação de peneiramento, fabricação de transportadores, instalação de eletrocentro, dentre
outros. O funcionamento desta planta permitirá uma produção anual
de 6,6 milhões de t/ano de minério. O empreendimento foi conduzido pela Gerência de Engenharia de Manutenção de Equipamentos e
Estruturas Industriais (GAFCS).
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PROJETO
O projeto foi estruturado conforme preceitos da metodologia FEL
(Front End Loading).
As etapas foram configuradas: FEL 1 – Análise do negócio; FEL 2 –
Seleção das alternativas (engenharia conceitual); FEL 3 – Planejamento de implantação (engenharia básica); e Implantação – Construção
(engenharia detalhada).
As passagens de gate e deliverables gerais não foram formalmente emitidos, mas serviram de base para definição de atividades e riscos gerais na implantação do empreendimento.
IMPLANTAÇÃO
A obra contou com o efetivo de 166 profissionais no pico (Junho/2016). Ao todo foram mobilizadas oito empresas responsáveis
pela execução dos serviços de sondagem, fundações, montagem eletromecânica, revitalização e adequação do eletrocentro, construção
do centro de carga, entre outras atividades.
Para redução do prazo e de custos de implantação reutilizou-se
o eletrocentro Metta vertimill Timbopeba, ativo da Vale disponibilizado para o projeto. O eletrocentro passou por adequações e atendeu perfeitamente a demanda da planta. De maneira similar, reutilizou-se transformadores 13,8/4,16kV, 13,8/0,48 KV e 13,8/0,38 KV,
disponíveis até então na mina de Alegria.
A edificação de peneiramento possui aproximadamente 19 m de
altura. O arranjo dos equipamentos propicia condições adequadas de
operação e manutenção da planta. O pé direito em cada uma das eleva-

ções é de no mínimo 2,2 m. Para escadas, a largura mínima é no mínimo
1,2 m seguindo os requisitos da NBR9077 e normas regulamentadoras.
Um dos principais pilares do empreendimento foi a política zero
acidentes. O planejamento das atividades, treinamento e acompanhamento da execução resultou em bons resultados de saúde e segurança.
CONCLUSÃO
Hoje, completados cinco meses de operação da Planta de Britagem e Peneiramento Fazendão, pode-se concluir que o empreendimento tem sido viável economicamente e estrategicamente para a
Vale. Trouxe benefícios sociais, como a manutenção de empregos e
geração de renda para os munícipios na área de influência do empreendimento.
A implantação do projeto foi extramente desafiadora, permitindo
a produção de minério de ferro de qualidade com baixo custo operacional. O baixo custo operacional se dá devido à proximidade da mina-usina-carregamento (baixo custo do transporte), processo simples
e arranjo adequado. Estes fatores otimizaram a viabilidade do negócio, colocando a mina de Fazendão em lugar de destaque na diretoria
de Ferrosos Vale. O empreendimento permitiu também a capacitação
de mão de obra técnica de excelência com foco na qualidade, custo,
prazo e segurança.
AUTORES: Jader dos Santos Miranda, Claudley Quaresma e Ronaldo Jabour.

ARCELORMITTAL (SERRA AZUL)

Análises estatísticas via variograma atestaram teor de sinter feed exportado
As operações de amostragem de qualquer atividade que necessite de controle de qualidade são fundamentais tanto para fins de
garantia da qualidade dos produtos quanto para efeito comercial.
Na mineração de ferro não é diferente. Uma amostragem que carregue um vício de 0,20% em Fe total pode representar uma perda de
faturamento de aproximadamente US$ 226 mil para cada milhão de
t comercializadas aos preços atuais. Neste caso, uma torre de amostragem dedicada ao mercado externo em que passem 100 milhões
de t/anuais poderia estar gerando uma diferença de faturamento de
US$ 22,6 milhões.
Não é possível fazer um bom plano de amostragem sem conhecer
o grau de heterogeneidade ou variação de qualidade (
) do minério
a ser amostrado. Segundo Pierre Maurice Gy, um dos mais renomados
especialistas em amostragem de minérios, a variação de qualidade
(
) é a principal fonte de erro e a forma mais indicada para estimar
essa heterogeneidade é pelo método do variograma. A metodologia
do variograma é empregada em trabalhos de avaliação do corpo
mineral. Na pesquisa feita de trabalhos no Brasil não se encontra
nenhuma referência quanto à avaliação de usando variograma para
produtos de minério de ferro tipo sinter feed (minério fino com 6,3
mm de tamanho máximo da partícula e teor de ferro total em torno
de 62,50%). Usamos como referência a Norma Técnica (NT) NBR ISO
3084.
A ArcelorMittal Mineração Brasil desempenha suas atividades,

atualmente, a partir de duas minerações de minério de ferro: mina
de Serra Azul, situada em Itatiaiuçu (MG), e mina do Andrade, em
Bela Vista de Minas (MG), sendo a primeira, o local de objeto desse estudo.
A mina de Serra Azul, localizada no município de Itatiaiuçu, tem
capacidade instalada de 680 mil t/ano de minério de ferro granulado,
destinadas ao mercado interno e às empresas do grupo ArcelorMittal
no Brasil, e de 3,5 milhões de t de minério de ferro fino (sinter feed),
destinadas a empresas do grupo ArcelorMittal no exterior. As operações da empresa iniciaram-se em 1974, sendo que em 2008 foi comprada pela ArcelorMittal, juntando-se ao grupo. Possui significativo
potencial geológico, com uma área licenciada de 620 ha e base de
recursos de 1,2 bilhões de t de ROM (minério bruto). A mina produz o
minério de ferro sinter feed (SF), que atende à demanda do mercado
interno e também do mercado externo, e o lump ore, atendendo à
demanda das empresas do grupo.
A ArcelorMittal Mineração Brasil, mina de Serra Azul, conta com
laboratório próprio para avaliar a qualidade do material em processo
e dos produtos finais, destinados ao mercado interno e internacional.
O laboratório recebe em média 3.200 amostras ao mês, possuiu autonomia para realizar a preparação das amostras recebidas
ao natural, além de efetuar análises físicas e químicas nas amostras
de minério de ferro, sendo realizadas as análises especificas a cada
processo.
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A planta de beneficiamento de minério de ferro da ArcelorMittal Serra Azul, onde são
gerados dois produtos finais, o lump ore é encaminhado para o pátio de estocagem; e o
sinter feed (SF) proveniente de todos os métodos de concentração, incorporados em uma
correia transportadora final (onde é realizada a amostragem com amostrador mecânico
tipo “cross belt”), é empilhado no pátrio de estocagem para ser transportado até os terminais de cargas.
O processo de beneficiamento se inicia na planta de britagem, onde ocorre a fragmentação dos blocos através de britadores de mandíbulas e cônico. A classificação por tamanho das
partículas ocorre através de peneiras via úmida. As partículas nas faixas maiores que 6,3 mm
e menores que 31 mm geram o produto lump ore. Este, diferenciado por sua granulometria, é
comercializado a usinas siderúrgicas.
O material fino na fração granulométrica menor que 10 mm alimenta o classificador espiral, cuja função é a separação por tamanho. As partículas maiores que 0,8 mm tendem a se
sedimentar dentro do tanque (underflow) e são transportadas pelo parafuso. As partículas
menores que 0,8 mm, que não se sedimentam, saem por transbordo (overflow). O underflow
alimenta as linhas 1 e 2 da planta de concentração e o overflow alimenta o HIMS.
A primeira etapa da planta de concentração é a classificação por tamanho através de peneiras; posteriormente, ocorre a concentração por meio do método magnético através dos
WDREs. O rejeito grosso dos WDREs, na fração granulométrica maior que 2,0 mm e menor que
12,0 mm, alimenta os jigues, que utilizam o método gravimétrico como meio de concentração.
O rejeito dos jigues é transportado por uma correia e depositado em uma pilha onde é realizada a movimentação por meio de caminhões.
O produto sinter feed é composto dos subprodutos concentrados das espirais, concentrado dos jigues, concentrado dos WDRE e do HIMS. Este último é bombeado para as baias, onde
é feita a secagem desse material e, posteriormente, transportado através de caminhões para a
praça de carregamento, estando, assim, em condições de ser comercializado.
Havia um problema com um dos consumidores do sinter feed quanto à diferença, não
aceitável, dos resultados de Fe total entre um lote que era embarcado em Sarzedo (terminal
de carregamento dos produtos da ArcelorMittal Serra Azul) e o seu recebimento no destino
final, com um agravante que os resultados que compunham um navio para exportação carregavam um vício de 0,40% em Fe total, ou seja, os resultados do cliente tinham uma tendência
sistemática de apresentarem resultados menores do que os da empresa, gerando perda de
faturamento e multas por problemas de qualidade.
A discussão era de forma difícil porque não havia um parâmetro que definisse qual a
diferença entre os resultados de Fe total no carregamento e na descarga, que pudesse ser
considerada como estatisticamente correta ou se realmente havia erro de amostragem. Esse
parâmetro é a precisão da amostragem ou intervalo de confiança para estimar o valor real da
característica de qualidade de interesse.
A metodologia de amostragem em mineração tem três características fundamentais que a
torna diferente das demais amostragens:
(a) O grau de heterogeneidade do material a ser amostrado é difícil de ser medido, uma
vez que analisar todas as unidades amostrais (incrementos) individualmente é operacionalmente impossível no dia a dia;
(b) A delimitação da massa da unidade amostral (incremento) não é uma tarefa trivial. É
necessário conhecimento prévio da natureza geológica do material e da precisão (margem de
erro) relativa à característica de qualidade de interesse;
(c) Uma vez coletados os incrementos necessários a uma determinada margem de erro
estabelecida no plano de amostragem, esses incrementos são homogeneizados, dentro de
premissas bem definidas por normas técnicas, e uma nova amostragem é realizada, quando
se extrai a amostra final para análise. No caso da característica de qualidade teor de Fe total, a
massa a ser efetivamente analisada é de apenas 1 g, ou seja, para um lote de 10.000 t a massa
efetivamente analisada é de apenas 1 g o que guarda uma relação de 1 para 10.000.000.000
possibilidades de se extrair essa pequena massa.
A importância fundamental da determinação de
fica demonstrada pela teoria básica de amostragem. Seguindo a orientação de Pierre Gy deve ser determinada pelo método
do variograma.
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CONCLUSÃO
Comparativo entre NBR ISO e ArcelorMittal Serra Azul
(%)
Teor Ferro
NBR ISO
ArcelorMittal

Classificação de Variação de Qualidade ()
Grande

Média

>2,0
Pequena

Precisões

Pequena
0,50

0,55

0,35

0,52

O produto sinter feed da ArcelorMittal Serra Azul apresenta um
baixo grau de heterogeneidade o que reflete todo o esforço do controle de qualidade da mina e usina quanto a um produto que atenda as especificações dos clientes e está dentro das exigências das
normas internacionais que regem o comércio de minério de ferro
no exterior.

Tem-se agora todos os elementos necessários para apresentar e
discutir com qualquer cliente quanto à certificação da qualidade dos
produtos.
Pelo melhor entendimento da amostragem teve-e um excelente
retorno com esse projeto uma vez que, com fatos e dados técnicos,
pode-se ajustar os procedimentos de amostragem do consumidor,
que apresentava problemas com os resultados de Fe total, e agora
não só o comparativo lote a lote se encontra dentro dos limites determinados pelo variograma, mas também não há mais vício no conjunto
de lotes que formam um navio destinado aos clientes no exterior, evitando pagamento de multas e perda de faturamento.
AUTORES: Juliana Cecília C. R. Vieira, Luana Gonçalves Guimarães
e Luiz Paulo de Carvalho Serrano.

VOTORANTIM CIMENTOS (ITAÚ DE MINAS)

Soluções buscam a excelência operacional na cadeia produtiva
A mineração por si já é um grande desafio nos quesitos de performance, produtividade e custos competitivos. Pensando num momento de crise político-econômica esse desafio torna-se ainda maior
e exige criatividade, perspicácia e conhecimento técnico para superar
esse momento tão complicado que foi estabelecido no País.
E foi exatamente isso a que mineração da Votorantim Cimentos, unidade de Itaú de Minas fez, buscando a alta performance e excelência operacional em todos os seus processos produtivos, obtendo sucesso nos pontos em destaque: melhoria de performance – OEE de Britagem; Redução
de DMT; Aderência ao Planejamento de Lavra anual; melhoria na amostragem para confecção de pilhas de argical; utilização de tecnologia como
o MineTrack e o otimizador de combustível. Destacam-se ainda dois pontos que não estão diretamente ligados ao processo produtivo, porém extremamente importantes para a mineração: segurança e o programa 5S.
OBJETIVO DO TRABALHO
O trabalho desenvolvido teve como foco a otimização dos processos, alavancagem de resultados de britagem, redução de Distância
Média de Transporte, confiabilidade e maior representatividade das
amostragens de pó de perfuração para garantir a aderência do Planejamento de Lavra Anual. Contudo, o teste da tecnologia do MineTrack
permitiu qualificar e quantificar alguns ganhos gerados nas operações,
bem como menos intervenções em manutenção de frota e queda do
consumo de combustível com o otimizador de diesel da TECCOM.
ALAVANCAGEM EM OEE DE BRITAGEM
O indicador é composto basicamente pela multiplicação de três
fatores - produtividade, disponibilidade e utilização -, sendo a produtividade a tonelada produzida por hora trabalhada, a disponibilidade sendo as horas disponíveis para operação e a utilização sendo o
período de operação sem paradas por interferência de operação por
quebra ou estoque cheio.
A unidade de Itaú de Minas tem uma particularidade interessante
e desafiadora, pois tem produção de calcário calcítico para fabricação
de cimento e calcário magnesiano para fabricação de cal, calcário agrí-

cola, argamassas e agregados. Pelos paretos e MineTrack, observa-se
que os principais itens que impactaram o indicador foram troca de turno, paradas para refeição e diálogo de segurança. Para melhoria dos
processos foi realizada a adequação dos turnos de operação, com redução de 12% do quadro operacional, redução de horas extras, sendo
que existia um turno folguista e gerava em média 350 h extras mensais.
REDUÇÕES DAS DISTANCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)
Nesse item o trabalho desenvolvido, foi a adequação do planejamento de lavra anual, para otimizar as operações com a confecções de rampas de acesso, sem prejudicar o planejamento de médio e longo prazos.
Na revisão do planejamento anual (2016/17), observou-se uma
oportunidade de redução de DMT importante, com volume de produção na ordem de 3 milhões de t - as iniciativas foram a confecção
de quatro rampas de acesso. Na primeira rampa 680/665SW foi possível quantificar uma redução de 1,3 km na DMT da frente de lavra ao
britador de cimento, com consequente ganho de produtividade na
ordem de 33%.
A outra rampa 665/650 SW gerou um ganho de DMT na ordem de
1.200 m, ou seja, redução de 40% da DMT e ganho de produtividade
de 65%. Por fim, a confecção de duas rampas adicionais - 650/635 SE
e 650/635S, com respectivamente 1.155 m e 1.240 m.
OTIMIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL
Esse projeto visa colaborar na preservação das características físico-químicas do óleo combustível diesel durante a sua estocagem,
avaliando a situação atual dos combustíveis armazenados na empresa
e todas as rotinas de manutenção e operação ligadas diretamente ao
sistema de combustível.
Levantaram-se indicadores para as soluções técnicas propostas,
que visam maximizar a eficiência de operação destes equipamentos
e proporcionar os seguintes benefícios: aumento da vida útil do filtro
separador de água; aumento da vida útil do filtro de combustível; redução da emissão de gases tóxicos; redução da emissão de fuligem;
redução do consumo de combustível; melhora na confiabilidade da
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operação destes equipamentos; maior disponibilidade e melhora no
rendimento da frota; melhora na qualidade do óleo combustível; e minimização de borras nos tanques de armazenamento de combustíveis.
MINETRACK NA MINA TABOCA EM ITAÚ DE MINAS
O sistema apresentado refere-se ao MineTrack, da empresa Sodep, localizada em Belo Horizonte (MG), com várias aplicações no
Brasil. No ano de 2016, fez-se uma parceria, tendo em vista o início
do projeto na unidade de Santa Helena em 2015. Na unidade de Itaú
de Minas, fez-se o projeto completo, com êxito na iniciativa.
O sistema é composto por um tablet em cada equipamento, que
após um treinamento intenso e com total suporte da Sodep, os operadores são capacitados para acessarem e controlarem suas atividades a partir dessa tela de touchscreen, que é fixada no equipamento.
Os operadores por um simples toque na tela direcionam todos os estados de operação, como, por exemplo, aguardando carregamento,
carregando, deslocando vazio, deslocando cheio, fila no carregamento, fila no britador, frentes de lavras x destino, DMT, dentre outras. A
partir dessas informações o sistema gera relatórios que tornam possível identificar e gerir a mineração de forma fácil e eficiente.
PROJETO DE GESTÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA TECCOM & VC ITAÚ DE MINAS
Tópico

Custo Anual

Redução

Redução R$

Custo de ﬁltros de combustível

R$ 84.758,40

50,0%

R$ 42.379,20

Mão de obra para troca de ﬁltros de combustível

R$ 18.144,00

50,0%

R$ 9.072,00

Manutenção preventiva com sistema de injeção

R$ 41.562,72

20,0%

R$ 8.312,54

R$ 4.536,00

20,0%

R$ 907,20

R$ 58.890,24

15,0%

R$ 8.833,54

Mão de obra para manutenção preventiva de sistema de injeção
Ociosidade
Consumo

R$ 3.240.000,00
Retorno Bruto
Investimento Anual
Retorno Líquido do Projeto

Considerando

3,2%

R$ 103.680,00
R$ 173.184,48
R$ 55.200,00
R$ 117.984,48
213,74%

CONCLUSÃO
Pode-se afirmar que o trabalho foi bem sucedido. Todos os pontos tiveram evoluções importante.
Primeiramente destaca-se a evolução do OEE de britagem para
cimento, com ganho de 8,4% a partir de agosto, sendo esse valor acumulado no ano, ou seja, o ganho após a modificação dos turnos foi
expressivo, bem como os ganhos nas britagens primária e secundária
para produção de cal, calcário agrícola, argamassas e agregados, com
ganhos de 26,2% e 8%, respectivamente.

Outro ponto de destaque foi a redução da distâncias média de
transporte (DMT), com a confecção de quatro rampas de acesso, modificando o planejamento anual, sem comprometer os de médio e
longo prazos: rampa 680/665SW com redução de 1.300 m e ganho de
produtividade de 33%; rampa 665/650SW com redução 1.200 m e ganho de produtividade de 65%; e, por fim, as duas rampas 650/635SE e
650/635S, com respectivamente 1.155 m e 1.240 m de redução, com
liberação de reservas na ordem de 500.000 t, não quantificados os ganhos de produtividade, pois a confecção dessas rampas foi concluída
em dezembro de 2016.
Importante mencionar o projeto de amostragem do pó de perfuratriz, garantindo a aderência do planejamento de lavra e o índice
recorde de controle de qualidade da matéria prima (CQMP). Projeto
esse desenvolvido internamente, com custo na ordem de R$ 3.000, se
comparado com um projeto original do fabricante original na ordem
de R$ 150.000, possibilitando maior assertividade nos blends e menor deslocamento de equipamentos nas operações da mina, quantificando uma aderência de 92% e CQMP de 94% no ano de 2016.
O projeto de otimização de combustível, teve impacto significativo em custos, gerando um retorno no projeto de R$ 117.984, representando 213% de retorno líquido, reduzindo o número e tempo de
paradas de equipamentos, bem como garantindo a qualidade do óleo
diesel dentro das especificações internacionais.
E por fim, destaca-se o MineTrack demonstrando como a tecnologia está associada nas operações no dia a dia, fornecendo informações que normalmente com os controles existentes nas minerações
não seriam possíveis identificar, controlar e quantificar e, dessa forma, perderia eficiência nas operações. Enfim, o projeto, demonstrou
que é possível controlar diversas variáveis e tratar as que estão causando maiores impactos nas operações.
Conclui-se o projeto como sendo uma combinação de variáveis
identificadas e solucionadas pela equipe multifuncional da Votorantim de Itaú de Minas, demonstrando eficiência nas tratativas e que
certamente garantirá a competitividade das operações nos momentos de crises e maior preparo para situações futuras.
AUTORES: Juliano Kuster, Jefferson de Medeiros, Giovanna Lemos, Jailson Fontes, Marcos Neto, Luiz Antônio, Antonio Nunes,
Flávio Alves, Dirceu de Souza, Rivelino de Souza, Wanderson Neto,
José Glayson e Marcio Martins.

ANGLOGOLD ASHANTI (CÓRREGO DO SÍTIO)

Caracterização tecnológica de minério melhora recuperação da planta HL
O complexo Córrego do Sítio, de propriedade da AngloGold
Ashanti, fica localizado no município de Santa Bárbara (MG), sendo
constituído por duas minas subterrâneas, que extraem minério sulfetado e uma mina a céu aberto, que extrai minério oxidado.
A mina a céu aberto tem como principal contribuinte para a produção a
cavadeRosalino,quetemumamovimentaçãoanualdaordemde7milhõest.
O processo de tratamento dos minérios é feito por duas unidades
de beneficiamento, planta sulfetado que trata o minério das minas

subterrâneas, e planta HL (do inglês “heap leach” – lixiviação em pilhas), que trata o minério originado na mina a céu aberto.
Na planta HL, a rota de processo consiste em um circuito de britagem, aglomeração, formação de pilhas, lixiviação, adsorção, eluição
e eletrodeposição.
Historicamente, a recuperação metalúrgica da planta HL foi determinada com base em dados históricos, tendo apresentado com esta
metodologia uma aderência adequada entre recuperação prevista e
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real até o ano de 2013, com exceção dos anos de 2007 e 2009, quando ocorreram variações significativas.
Embora o ano de 2013 tenha apresentado variação adequada quando avaliado como um todo (-4,1%), foi indicada uma variação significativa
verificada no Q4 do ano de 2013 (-23,0%), e em função disso foi iniciado
um trabalho envolvendo as equipes de exploração, geologia, planejamento de mina e engenharia de processo para levantamento das causas da variação e implementação de ações para solucionar o problema.
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
O primeiro passo para entendimento da variação foi desenvolver
testes de bancada exploratórios para avaliação da recuperação das cavas em operação, já no início de 2014. No final de 2013 e início de 2014,
existiam três cavas em operação na mina a céu aberto: Rosalino, cava
principal e com LOM mais extenso; Carvoaria Sul, com produção significativa, mas em final de vida útil; e a cava de JB, no início da operação. Foi
realizada uma composição pela equipe de geologia de mina das três cavas e encaminhadas amostras à área de processo para testes de bancada.
Dada a diferença de comportamento verificada entre as cavas, foi
definida a realização de um trabalho mais detalhado, para entendimento das variações na recuperação não somente entre as diferentes
cavas, mas também dentro de cada uma.
Para determinação dos domínios a serem avaliados nesta segunda
etapa, foi realizado um trabalho conjunto entre as equipes de exploração e geologia de mina, onde foram definidas regiões com base na
cava de origem, nas características geológicas e posição do minério.
A partir destes domínios foram elaborados composites com amostras
de sondagem de exploração disponíveis, e então encaminhadas as
amostras para a realização de testes metalúrgicos.
Os testes realizados mostraram uma recuperação relativamente
uniforme para JB e Carvoaria Sul, embora a recuperação de JB seja
significativamente menor que os dados históricos. No entanto, para
Rosalino foi verificada tendência na redução da recuperação com o
aprofundamento da cava. Com base nas informações obtidas, foi definida a criação de uma rotina de caracterização tecnológica dos minérios a serem alimentados na planta, para determinação prévia da
recuperação a ser obtida na planta.
Em consenso entre as áreas de exploração, geologia, planejamento de mina e engenharia de processo foi definido e implantado um
fluxo de trabalho para atendimento desta necessidade.
Uma vez determinado o fluxo de trabalho foram iniciadas as atividades, ainda no ano de 2014.

RESULTADOS OBTIDOS
Com a revisão das recuperações previstas a partir do Q3 de 2014,
ocorreu redução significativa na variação entre as recuperações prevista
e real. O próximo gráfico mostra a variação entre a recuperação prevista
e a real a partir do início dos trabalhos de caracterização tecnológica.

VARIAÇÃO RECUPERAÇÃO PREVISTA X REAL - PLANTA HL
2013
Q4

2014
Q1

Q2

2015
Q3

2016

Q4

0,0%
-5,0%

-3,1%

-10,0%

-1,8%

-9,1%

-15,0%

-14,3%

-20,0%
-25,0%

-0,9%

-23,0%

-30,0%

PRIMEIROS RESULTADOS OBTIDOS

-35,0%
-40,0%
-45,0%

-41,9%

Nota-se uma melhora significativa a partir da implantação das rotinas de caracterização, garantindo-se desta forma uma maior previsibilidade da produção na planta HL.
O projeto vem sofrendo melhorias ao longo dos anos, com a inserção da caracterização mineralógica, implantação de testes de rotina com amostras coletadas na planta, com o objetivo de fazer comparativo com as recuperações obtidas a partir de furos de sondagem,
mais rotinas de reconciliação dos resultados.
CONCLUSÕES
A partir da introdução de rotinas de caracterização tecnológica
dos minérios foi possível reduzir de forma significativa as variações
entre recuperação real e prevista na planta HL.
Dada a complexidade do trabalho, para o sucesso do projeto foi
primordial o engajamento entre as equipes envolvidas, que participaram ativamente de todas as etapas do projeto.
AUTORES: Alderney Moreira, Marcus Magalhães, Tatiane Fernandes, Juliano Maciel, Pedro Sales, Mateus Piermatei, José Wilson e
Raphael Santos.

ALCOA (JURUTI)

Controle de processos eleva recuperação mássica da planta de beneficiamento
Buscando contribuir para que a Mina de Bauxita de Juruti, da
Alcoa, continue crescendo e expandindo seus horizontes de produção, qualidade, mercado e custo, o time da usina de beneficiamento
identificou oportunidades de melhoria no controle de processo que
possuíam potencial para redução de custos e garantia da qualidade.
No dia a dia operacional identificou-se que a característica da
bauxita alimentada à planta apresentava influência direta na performance de operação e nos resultados diários de produção e qualidade

da Usina. E em função de algumas dificuldades operacionais na mina,
tais como reserva exposta e operacional, a composição do ideal blend
para alimentação da usina é difícil e em muitos momentos impossível.
Deste modo, o time da usina de beneficiamento se propôs a entender o impacto de diferentes blends, com diferentes características
físicas, na performance da usina e, consequentemente, nos resultados diários de produção e qualidade.
Observa-se que em alguns momentos a alimentação é extrema-
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mente carregada de finos, material abaixo de 400# que é o diâmetro
de corte da planta. Se a usina não for ajustada para beneficiar este material, provavelmente o mesmo será completamente perdido. Deste
modo, vislumbrou-se a necessidade de identificar dentro dos possíveis
ajustes dentro da planta uma forma de conseguir reduzir esta perda,
mantendo os resultados de recuperação mássica dentro dos targets.
Em conjunto, os times das usina, geologia e planejamento de
mina classificaram os diferentes tipos de bauxita existentes na mina
de Juruti em três grandes grupos, classificados ou agrupados de acordo com suas características físicas, sendo eles bauxita maciça, bauxita
celular e bauxita sacaroidal. Após esta classificação, foram realizados
testes em campo ajustando-se os parâmetros operacionais da usina
em função da característica do minério, por exemplo, alterando o percentual de sólidos nos lavadores, pressão de água nos peneiramentos, pressão de operação da ciclonagem, entre outros parâmetros.
Com a análise dos resultados, comparativo entre característica do
material, parâmetros de operação e resultados de produção e qualidade, foram desenvolvidas instruções de trabalho e padrões de operação para os três grandes grupos de bauxita já mencionados, o que
foi intitulado de parametrização da operação da usina.
Todas as equipes que operam a usina em diferentes dias e horários
foram treinadas nesta parametrização de modo a padronizar a operação. Assim, o objetivo final do trabalho consistiu em desenvolver e
aplicar ferramentas que possibilitem manter o processo sob controle
independente da característica do material alimentado à usina e da
equipe que a está operando, permitindo melhorias na recuperação
mássica e umidade do produto final. No ano de 2016 conseguiu-se
uma redução de custo de R$ 1.300 com aumento da recuperação
mássica, e a umidade do produto apresentou-se abaixo do limite para
o transporte marítimo (TML), atendendo aos requerimentos legais
do transporte, que atualmente é 14,51% para a bauxita de Juruti.
ETAPAS PARA O SUCESSO DO PROJETO
O sucesso desta iniciativa é marcado pelo engajamento das equipes
de operação da planta de lavagem, da manutenção mecânica e elétrica, das equipes de engenharia e supervisão que juntas planejaram com
excelência este projeto. As principais etapas de implantação foram:
definição dos principais objetivos; identificação da condição atual;
aplicação das ferramentas do Alcoa Business System; desenvolvimento de hipóteses de solução para a mitigação dos problemas ou gargalos
identificados; teste em campo; avaliação do impacto da característica
do material na performance da planta; desenvolvimentos de instruções e padrões de trabalho; e treinamento e capacitação das equipes.
Para acompanhamento e controle do sucesso deste projeto, os
principais indicadores passaram a ser monitorados diariamente em
DMS operacional, de supervisão e gerencial. Indicadores como umidade do produto fino e global, eficiência de separação da planta, recuperação mássica e performance dos times operacionais tornaramse visuais nas áreas operacionais e sala de controle.
Importante reforçar que para o desenvolvimento do presente
projeto vários departamentos da mina de Bauxita de Juruti foram envolvidos: geologia, planejamento de mina, operação de mina, britagem, usina de beneficiamento, controle de qualidade e laboratório.
RESULTADOS
Com os resultados dos testes realizados na usina de beneficia-

mento foi possível identificar quais os parâmetros e set points para
operar a planta, quando a mesma é alimentada com alta carga de
finos ou com um material mais maciço e compacto.
Com os resultados obtidos elaborou-se as instruções de trabalho
para que os operadores pudessem controlar a usina de acordo com o
material que está sendo alimentado a ela.
Durante as inspeções diárias os operadores conseguem identificar qual tipo de bauxita, ou blend, está sendo alimentado à usina
e como ajustar os parâmetros de operação para garantir que as especificações de recuperação e umidade serão alcançadas. Com esta
ferramenta garante-se que todos os turnos estão fazendo os mesmos
ajustes, isto é, seguindo um padrão de operação em função da característica do material.
Para o circuito de finos foram definidos parâmetros de operação
considerando-se dois grandes grupos de bauxita, sendo o primeiro a
bauxita maciça e/ou compacta e o grupo da bauxita argilosa e/ou friável. São apresentados os planos de ação e reação, bem como orientações para análise da geometria do underflow da ciclonagem. Não foi
possível validar ganhos financeiros com os resultados de umidade em
2016. No entanto, conseguiu-se manter a umidade abaixo do limite
de umidade para transporte marítimo.
Para melhor gerenciar os resultados das inspeções realizadas pelos operadores, foi desenvolvido um sistema onde os operadores alimentam as informações sobre os parâmetros de operação e ajustes
conduzidos em cada turno. Ao final de cada turno o sistema envia
um e-mail para todo o time da operação, engenharia e supervisão. O
objetivo é garantir que todo o time esteja alinhado dos ajustes que
foram realizados no turno anterior.
TREINAMENTO DAS EQUIPES
Durante o desenvolvimento deste projeto as equipes receberam
alguns treinamentos essências para a aplicação da nova fermenta, tais
como: A3 teoria e prática; indicadores de processo e sua importância para
o negócio; inspeção e troca de Apex da Ciclonagem; e uso da balança Marcy para controlar o percentual de sólidos do underflow da ciclonagem.
RESULTADOS
Foram alcançados excelentes resultados de recuperação mássica e
umidade. Os resultados de recuperação mássica apontam que no segundo semestre foram alcançados apenas resultados acima do target (75%).
Estes resultados garantiram uma redução de custo que representou um
ganho de R$ 1.300.000, com uma aderência de 140% ao ganho estimado.
Não se conseguiu validar ganhos financeiros com as reduções de umidade obtidas. No entanto, conseguiu-se manter os resultados de umidade abaixo do limite de umidade para transporte marítimo, respeitando os
requerimentos legais para o transporte marítimo deste tipo de material.
O ano de 2016 fechou com excelente resultado para a mina de Bauxita de Juruti, atingindo 6,0Mtpa. O presente projeto contribuiu com
este resultado, proporcionando ganhos em massa com o aumento da
recuperação mássica da planta, com os ajustes operacionais conduzidos para garantir que a perda de material com qualidade fosse mínima respeitando os limites de controle, além de ganhos financeiros.
AUTORES: Affonso Bizon, Antônio Maria Coutinho, Ever Junior
Pinto Dias, Mônica Paiva, Anna Thereza Neves e Carlos Roberto
da Cruz.
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LARGO RESOURCES (VANÁDIO DE MARACÁS)

Projeto tornou-se um caso clássico de “turnaround”
A Vanádio de Maracás (VMSA), empresa do grupo canadense
Largo Resources, superou uma etapa crítica em 2016. Sem dúvida
nenhuma, tornou-se um caso clássico de “turnaround” onde a dedicação, a perseverança e a competência da sua equipe, através de
uma gestão ativa em todas as áreas da empresa, foram fatores essenciais para que a empresa pudesse superar a fase mais crítica do
ramp up do projeto.
Segundo Mark Smith, CEO da Largo Resources, este projeto tem
3 pilares bastantes sólidos: ótima reserva mineral com os maiores
teores do mundo; domínio da tecnologia e, principalmente, as pessoas certas.
A descoberta dos depósitos de magnetita vanadífera pela CBPM
(Companhia Baiana de Pesquisa Mineral) ocorreu em 1980. Em
1984, a fim de desenvolver o projeto, uma empresa privada associou-se à CBPM, criando a Vanádio de Maracás (VMSA).
Em 1990 a Caemi, hoje incorporada pela Vale, se associou a uma
empresa privada. Ao longo destes anos foram realizadas diversas
pesquisas geológicas e estudos de beneficiamento mineral.
Contudo, coube à canadense Largo Resources, a partir de 2006,
a ousadia de desenvolver um plano de negócio visando à implantação do projeto Vanádio de Maracás para produção de 9.600 t/ano.
Esta produção corresponde a 7% da produção mundial. Os investimentos foram de R$ 555 milhões e foi utilizada a tecnologia da
África do Sul, onde existe uma indústria de produção de vanádio
consolidada há mais de 25 anos em depósitos similares. Trata-se da
única mineração de vanádio nas Américas e emprega 650 pessoas
(empregos diretos entre próprios e terceirizados).
As obras foram iniciadas em 2012 e em maio de 2014 a planta foi inaugurada. O primeiro embarque de flake de pentóxido de
vanádio ocorreu em setembro de 2014. Paralelamente, a Vanádio
de Maracás complementou a pesquisa mineral cubando uma reserva de 18,4 milhões de t de minério de vanádio com teor médio de
0,98% V2O5 apenas na cava Campbell, atualmente em lavra. Esta
reserva é suficiente para os próximos 14 anos de produção. Outros
depósitos vizinhos estão sendo cubados para dar longevidade a
operação da empresa.
O PROJETO
A unidade produtiva é na verdade um complexo industrial que
vai muito além das atividades de mina e beneficiamento mineral,
compreendendo também processos piro-metalúrgicos, químicos e
metalúrgicos.
O beneficiamento mineral consiste em britagem, moagem, concentração magnética e filtragem – obtendo um concentrado magnético (magnetita) rico em V2O5 com teor médio de 3,4%.
Paulo Misk, presidente da Vanádio de Maracás, destaca que
“além de termos o minério com o teor maior do mundo, o que nos
dá vantagens competitivas nos custos de mina, nosso concentrado
magnético tem quase o dobro em teor de V2O5 se comparado às
minas similares da África do Sul, nos proporciona uma redução dos
custos nas etapas de piro-metalurgia e processamento químico, que
são responsáveis por cerca de 75% dos custos totais de produção”.

O concentrado magnético, após adição de carbonato de sódio,
é processado em forno rotativo de 90 m a uma temperatura de
1.100°C. Nesta etapa, a magnetita é oxidada liberando o vanádio,
que reage com o sódio formando o vanadato de sódio. Este material
calcinado é então enviado ainda quente para a planta de lixiviação,
dando origem a uma solução com vanádio (a parte líquida) e um
subproduto, o minério de ferro (a parte sólida).
A solução de vanádio segue para a planta química onde ocorre a
remoção da sílica e a precipitação do vanádio sob a forma de meta
vanadato de amônio – MVA. Este material é filtrado, secado e alimentado em fornos rotativos para remoção de amônia, se transformando em pentóxido de vanádio – V2O5. A etapa final ocorre nos
fornos de fusão onde é produzido o flake de V2O5. O produto final
é embalado em big bags ou tambores e exportado em containers.
Através de um contrato off take em vigor, toda a produção é vendida
para a Glencore.
A principal aplicação do vanádio é melhorar as propriedades do
aço, principalmente sua resistência física. A adição de apenas 1 kg
de vanádio em 1 t de aço aumenta a resistência do aço em até 30%.
Por este motivo, o vanádio é considerado um “metal verde”, uma
vez que sua utilização reduz o peso dos veículos e como resultado,
contribui para considerável economia no consumo de combustível.
As estruturas de aço podem ser até 30% mais leves, reduzindo na
mesma proporção a necessidade da produção mundial de aço e,
consequentemente, reduzindo em 30% todo impacto ambiental
provocado pela cadeia produtiva do aço (minas de ferro e carvão,
siderurgia, transporte...).
O flake V2O5 produzido pela Vanádio de Maracás tem a melhor
qualidade do mundo (99,5% V2O5) entre os produtores primários
de vanádio e, por isto, atende também às rigorosas especificações
da indústria aeroespacial e da indústria química. A empresa está em
processo de certificação nestes dois mercados.
RAMP UP
A Vanádio de Maracás tinha como desafio absorver a tecnologia
de produção, formar equipe de produção e de processo, implementar
as atividades administrativas, criar uma cultura de segurança e atingir
a capacidade de produção da planta (800 t/mês). Desafio este que
foi potencializado devido à complexidade do processo, à juventude
da empresa constituída exclusivamente para este projeto e à inexperiência da equipe recém-formada. No início, houve a contribuição de
vários técnicos sul-africanos, que ficaram até o final de 2015.
Uma equipe técnica de uma empresa sul-africana produtora de
vanádio, cuja capacidade de produção é a mesma da VMSA, emitiu
um relatório prevendo que o projeto Vanádio de Maracás teria capacidade de produção de apenas 510 t/mês, considerando as limitações dos equipamentos instalados. A título de exemplo, o período
de ramp up desta operação na África do Sul tinha sido de 4 anos.
Apesar de todo esforço da equipe, a produção máxima alcançada
em 2015 foi de apenas 680 t em setembro.
Havia diversos problemas relacionados ao projeto e a alguns
equipamentos. Para agravar a situação, o preço do vanádio caiu 52%

Por questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui. Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br

28 | MINÉRIOS & MINERALES | ABRIL/MAIO | 2017

em 2015 atingindo o valor de US$ 2,38/lb em dezembro. Este preço
era apenas 38% do preço considerado nos estudos de viabilidade
(US$6,20/lb). A situação da empresa era crítica tanto do ponto de
vista de produção quanto do ponto de vista financeiro. E não se via
luz no fim do túnel.
2016 – O ANO DA VIRADA
No ano de 2016 a companhia reorganizou a sua estrutura de
capitais e reescalonou o seu endividamento, de forma a garantir a
sustentabilidade do empreendimento que enfrentou períodos de
preços extremamente baixos e estava concluindo sua curva de ramp
up no ano de 2016.
Neste processo para garantia de capital de giro suficientes, a
companhia levantou US$ 30 milhões em capital próprio no mercado
de ações de Toronto, bem como reescalonou a dívida vencível nos
anos de 2016 e 2017, em montante equivalente a aproximadamente R$ 300 milhões, que foi refinanciada em um período compatível
com a nova curva de geração de caixa da companhia, sendo refinanciada com 2 anos de carência e mais 5 anos de prazo de pagamentos. Esta reorganização da estrutura de capitais da companhia
permitiu que a mesma tivesse acesso a capital de giro necessário
para operar neste período.
A gestão da empresa identificou os principais problemas relacionados a pessoas/gestão, a processos/tecnologia e eficiência/
disponibilidade dos equipamentos. As ações implementadas foram
focadas para resolver estes problemas.
O resultado destas ações mostra mudança significativa da performance de produção.

A produção cresceu 37% em 2016 atingindo 7.966 ton e tivemos um novo
record de produção em dezembro (4% acima da capacidade)
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O impacto das ações relacionadas ao processo e à estabilidade
da operação melhorou a recuperação em 62% desde o início do ano
de 2016, o que contribui significativamente para reduzir o custo unitário e aumentar a produção.
O controle de custos variáveis, baseada na otimização dos consumos específicos, passou a ser sistemático e de responsabilidade
do gestor que gasta o insumo. Além disso, houve renegociação de
vários contratos, incluindo das principais matérias primas, como o
sulfato de amônia, cuja mudança da especificação representou uma
redução no preço de 32%.
O resultado combinado de todas estas melhorias refletiu no Ebitda, que ficou positivo nos quatro últimos meses de 2016 e superou
a meta de dezembro em 127%.
AUTORES: Paulo Guimarães Misk e equipe.

GERDAU MINERAÇÃO (UTMII)

Manutenção compartilhada em plantas de beneficiamento obteve ganho de 30%
No ano de 2016 foi desenvolvido um importante projeto na Gerdau Mineração relativo ao pilar produtividade: a consolidação da Manutenção Compartilhada na Gerência de Beneficiamento Mineral. A
Manutenção Compartilhada, ou autônoma, é um programa que capacita os colaboradores a realizar manutenção, pequenas inspeções
além das operações das plantas de beneficiamento, através da criação
da carreira de operador mantenedor em sua estrutura. Alinhado com
o mapa estratégico da unidade, o projeto teve por objetivo consolidar
um novo conceito de estrutura de carreira das equipes de operação
e manutenção nas plantas de beneficiamento. Buscando maior simplicidade, aumento da produtividade e capturando as oportunidades
de sinergia entre as equipes de operação e manutenção, o projeto
reduziu significativamente o custo de pessoal e resultou em maior autonomia e oportunidades de crescimento para as equipes envolvidas.
O Beneficiamento Mineral buscou, com este projeto, implantar a
Manutenção Compartilhada na Unidade de Tratamento de Minério
II (UTMII) e consolidá-la na Planta de Tratamento a Seco de Várzea
do Lopes (TSVL), otimizando os custos com pessoal e aumentando a
produtividade das operações.
A Manutenção Compartilhada, ou autônoma, é um dos pilares
do TPM – Total Productive Maintenence – um sistema desenvolvido

no Japão a fim de eliminar perdas, reduzir paradas, garantir a qualidade e diminuir custos nas empresas com processos contínuos. De
acordo com Silva (2002), o alvo da filosofia TPM é gerar uma unificação de toda a manutenção do sistema produtivo, tanto nos aspectos
administrativos como nos operacionais, além de destacar a participação dos operadores na preservação dos equipamentos.
O projeto surgiu do alinhamento ao mapa estratégico da unidade, onde se buscava o aumento da produtividade das operações e a
redução de custos nas áreas. Além disso, ao final de 2015, ocorreu a
fusão entre as gerências de operação e manutenção dentro do beneficiamento, formando assim a gerência de Beneficiamento Mineral.
Dentro da nova perspectiva de estrutura, o projeto ajudou na sinergia
entre as duas áreas proporcionando troca de experiências entre manutenção e operação.
O objetivo da Manutenção Compartilhada e deste projeto era fazer com que os colaboradores se tornassem “donos” do seu posto de
trabalho, proporcionando o empowerment nas equipes. Os colaboradores, antes responsáveis somente pela operação ou pela manutenção, agora estão faceando um novo desafio de ser responsáveis por
ambos os processos. Esta é uma grande oportunidade de crescimento
e aprendizado para os envolvidos, já que se tornaram profissionais
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altamente diferenciados no mercado. Outro aspecto importante é o
aumento da rapidez e eficiência na resolução de problemas, já que
o dono daquele posto de trabalho estará apto para atuar tanto na
operação quando na manutenção, evitando assim perdas de tempo
por deslocamento, falhas de comunicação etc.

Industrial) - treinamentos online dentro da plataforma Gerdau, e treinamentos externos junto a fornecedores parceiros.
RESULTADOS
A meta inicial do projeto era aumentar a produtividade (t/homem/
ano) das equipes de turno do Beneficiamento Mineral em 20%, considerando o ano base de 2015. Como resultado, obteve-se o aumento
de 30% da produtividade (t/homem/ano) em relação ao ano base considerado. Isto se deve principalmente pelas otimizações e sinergias de
QL feitas nas equipes de turno da UTMII e TSVL - esta otimização reduziu em 18% o QL do turno na gerência de Beneficiamento Mineral.
Além disso, pode-se ressaltar os ganhos qualitativos do projeto,
como o aumento da produtividade das operações, a melhoria na eficiência do processo e o desenvolvimento de “carreira em Y” para o
nível operacional.

IMPLANTAÇÃO NA UTMII
A implantação do projeto teve início com a definição do escopo
das atividades do Operador Mantenedor. Foi utilizada como base a
revisão atualizada do mapa de processo, onde dividiu-se o processo
por postos de trabalho. A seguir um grupo multidisciplinar foi reunido
para a descrição das atividades de cada posto de trabalho, segregando-as em atividades de manutenção, operação e gerais.
Depois, foi conduzida a definição da matriz técnica dos operadores mantenedores. Nesta etapa reuniu-se novamente o grupo de
trabalho para definir os treinamentos que seriam conduzidos aos, até
então, operadores e mantenedores que participariam do projeto. O produto desta etapa foi uma planilha com divisão por
POTENCIAL DE PERDAS EVITADAS
postos de trabalho e a segregação dos treinamentos de operação e manutenção. Assim, o participante selecionado da equipe
R$ 681.030,14
de operação seguiria a matriz técnica de manutenção do seu
posto de trabalho e vice-versa. Um aspecto importante para o
sucesso desta etapa foi o envolvimento de diferentes equipes
R$ 5.484.349,24
R$ 4.300.391,50
na construção da matriz.
Estabelecidas o escopo das atividades e a matriz técnica dos
operadores mantenedores, deu-se início a definição da configuração das equipes de turno. Reunindo o grupo de trabalho, estruturou-se o número de pessoas ideal necessária para conduzir
R$ 20.015.225
o processo produtivo da UTMII. Utilizando a metodologia “base
zero”, e através de CDPO’s (Comitê de Pessoas Operacional) foi
feita a seleção da equipe que seria treinada no novo modelo,
além da escolha dos padrinhos de cada equipe.
Após a definição das configurações das equipes de turno,
R$ 4.525.060,00
R$ 5.024.394,33
iniciou-se a criação da carreira operacional dentro do beneficiamento mineral, utilizando os novos conceitos de carreira criados
com o projeto. Esta etapa ocorreu com interface ao projeto de
ANO 2012
ANO 2013
ANO 2014
ANO 2015
ANO 2016
produtividade da área de pessoas, sendo fundamental para a
clareza do público operacional quanto às suas oportunidades de
carreira dentro da nova estrutura, tanto da UTMII quanto na TSVL. CONCLUSÃO
O projeto gerou mudança significante na estrutura organizacional
Os treinamentos da equipe se deram da seguinte forma: foram
do
Beneficiamento
Mineral da Gerdau, impactando positivamente
selecionados padrinhos em cada equipe - um advindo da operação
a
produtividade
das
operações, além de garantir uma carreira dife(Técnico de Beneficiamento) e outro da manutenção mecânica (Técrenciada
aos
colaboradores
envolvidos. O referido projeto pode ser
nico em Mecânica) em cada letra de trabalho. Os colaboradores seaplicado
em
outras
operações
e apresenta alto potencial de impacto
lecionados nos CDPO’s para participarem dos treinamentos para o
em
organizações
que
atuam
com
operadores e mantenedores em dinovo cargo de operador mantenedor procederam tanto da célula de
ferentes
células.
Vale
destacar
a
imprescindível
participação e empeoperação quanto da célula de manutenção mecânica. Os colaboradonho
da
liderança
para
o
alcance
dos
objetivos
propostos.
Por meio do
res que vieram da célula de operação foram treinados pelo padrinho
material
apresentado,
pode-se
ver
o
impacto
do
projeto
na
estrutura
técnico em mecânica e vice-versa. Destaca-se que a heterogeneidade
do
Beneficiamento
Mineral,
gerando
não
só
redução
de
custos,
mas
da equipe de operadores mantenedores (advindos tanto da célula de
transformando
a
estrutura
de
carreira
vivenciada.
mecânica quanto da operação) facilitou o processo de aprendizagem
e troca de experiências dentro das equipes, alavancando assim os resultados do projeto. Não foi incorporada as atividades de manutenAUTORES: César Júnior dos Santos, Germano Mariano Ferraz,
Gunter Chaves Lipper, Eduardo Luiz Giffoni Lima, Keila Aparecida
ção elétrica pela exigência de curso técnico específico para a realizaFerraz Pereira, Fernando Murta Resende, Jezuele Milanez, Pablo
ção das atividades do ramo.
Ferreira Fonseca, Yuri Lucena Peixoto Andrezza e Victor Magnum
Nesta etapa utilizou-se o “on-the-job training” aproveitando o coVieira Ramos.
nhecimento da própria equipe, além de SCI’s (Sistema de Capacitação
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VALE (FERROSOS SUDESTE)

Análise multiparâmetros ampliou em 25% a vida útil dos motores diesel
O processo de mineração a céu aberto refere-se ao método de
extração de minerais da terra por meio da utilização de equipamentos de grande porte (escavadeiras, carregadeiras, caminhões, tratores, perfuratrizes, motoniveladoras), popularmente conhecidos como
equipamentos fora-de-via.
Esses equipamentos são responsáveis pela extração e transporte
da grande massa de material da mina até as usinas de beneficiamento, onde o material é tratado e beneficiado, tendo como produto final
o minério de ferro.
A diretoria de Operações de Ferrosos Sudeste, pertencente à
empresa mineradora Vale, é composta por três grandes complexos
mineradores no estado de Minas Gerais, que foram responsáveis pela
produção de aproximadamente 100 milhões de t de minério de ferro
no ano de 2016.

mados em informações. Anteriormente, era necessario deslocar-se
até o equipamento, que muitas vezes encontrava-se na mina, para
efetuar download dos dados e posterior análise. Com a implantação
da telemetria, essa atividade deixa de ser realizada, pois esse acompanhamento e análise das possíveis falhas passam a ser realizadas
durante 24 horas por dia, sete dias por semana, remotamente. Os dados são enviados em tempo real para uma central de monitoramento.
O Minecare, sistema de telemetria utilizado, possui basicamente
três aplicações que permite acompanhar o monitoramento dos equipamentos, sendo elas: monitoramento em tempo real; tratamento de
eventos; e tendências.
Essa aplicação permite diagnosticar falhas durante a operação do
equipamento. Nela é possível exibir parâmetros monitorados em forma gráfica e em tempo real, possibilitando uma observação rápida e
abrangente do estado atual do equipamento nas diversas condições operacionais.

NÚMERO DE EQUIPAMENTOS MONITORADOS

22
89

171

METODOLOGIA
A análise multiparâmetros visa integrar o maior
número de variáveis possíveis em um mesmo ambiente e correlacioná-las de forma a definir o momento
ideal de intervenção, sendo seu principal objetivo, aumentar a confiabilidade e disponibilidade dos ativos,
otimizar os recursos e reduzir os custos das operações.
O monitoramento por telemetria permite a avaliação da condição do componente, indicando o momento ideal de intervenção.

60

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ADMISSÃO DE
AR DO MOTOR DIESEL
O ar admitido pelo motor de combustão interna
ITABIRA
MINAS CENTRAIS
MARIANA
passa por um filtro para retirar as impurezas, antes de
Centro de monitoramento – Operações de Ferrosos Sudeste
entrar na câmara de combustão. Os motores utilizados
A gerência de Engenharia de manutenção de equipamentos de nos caminhões são equipados com sensores de pressão que medem
mina realiza atualmente o monitoramento de 161 equipamentos fo- a restrição nos filtros de ar. Quando a pressão atinge 6,25 Kpa é indira-de-via em uma dispersão geográfica de 100 km entre as operações cativo que o filtro está obstruído e deve ser substituído.
e o centro de monitoramento.
MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO
DOS FREIOS
DESENVOLVIMENTO
O sistema de freios dos caminhões fora de via é refrigerado a
A telemetria é uma tecnologia que possibilita a comunicação,
medição e transferência de dados via rede fixa ou sem fio, provindas óleo. Quando a temperatura ultrapassa 124°C é gerado um alarme,
de máquinas remotas, distribuídas em uma área geográfica de forma sendo indicio de falha operacional ou de manutenção.
pré-determinada, para o seu monitoramento, medição e controle.
É uma tendência atual que todos os equipamentos produzidos MONITORAMENTO DA TEMPERATURA DOS GASES
pela indústria tenham cada vez mais eletrônica embarcada e moni- DE EXAUSTÃO DO MOTOR DIESEL
Para seu perfeito funcionamento, o motor de combustão interna
toramento dos seus principais subconjuntos. Entretanto, ainda é bastante comum a disponibilização dessas informações através de alar- necessita receber a proporção correta de ar e combustível, que varia
mes para o operador, ou de periódicos downloads, onde se utiliza um de acordo com o regime de trabalho, obtendo o máximo rendimento
com menor índice de emissões e consumo de combustível. Os caminotebook para conhecimento das falhas.
A análise do arquivo obtido no equipamento ou mesmo da se- nhões fora-de-via são equipados com motores de 16 cilindros com
quência dos alarmes depende de equipe especializada e dedicada a bloco em “V”, sendo oito cilindros de cada lado. Estes motores posessa atividade, pois do contrário, esses dados jamais serão transfor- suem um sensor em cada coletor que mede a temperatura dos gases
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de exaustão que é o produto da queima ar/combustível. Diferença
acima de 20°C entre essas temperaturas é indício de falha no sistema
de admissão de ar ou injeção de combustível.
MONITORAMENTO DA PRESSÃO DE LUBRIFICAÇÃO
DO MOTOR DIESEL
A pressão da bomba de lubrificação do motor de combustão interna é a principal responsável pela vida util dos componentes móveis
que compõem o conjunto. Sabendo que essa pressão é influenciada
diretamente pela viscosidade do lubrificante utilizado, foi possível
criar um algorítmo para identificar a perda no grau de viscosidade do
lubrificante.
Na maioria dos casos essa queda na viscosidade é ocasionada
por contaminação do óleo lubrificante por combustível (diluição). Em
condições normais de trabalho e utilizando óleo API 15W40 a pressão
da bomba fica acima de 300 Kpa com o motor em regime de marcha
lenta. Abaixo desse valor há indício de perda de viscosidade do lubrificante.
MONITORAMENTO DE PRESSÃO E TEMPERATURA DE PNEUS
O sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos
pneus proporciona a tomada imediata de ações.
RESULTADOS
Dentre os resultados obtidos, ressalta-se a redução significativa

do número de falhas catastróficas em motores diesel de caminhões
fora-de-via ao longo dos anos. Além de reduzir o número de falhas catastróficas houve um aumento de 25% na vida útil dos motores diesel.
Desde a implantação, foi possível contabilizar ganhos considerando apenas a vida remanescente dos componentes, caso não ocorresse à intervenção imediata e o mesmo viesse a falhar.
CONCLUSÃO
A análise multiparâmetros aplicada no monitoramento dos equipamentos de mina tornou-se uma ferramenta essencial para a manutenção e operação. Onde os dados coletados por equipes especializadas, são tratados e transformados em informações valiosas para a
prevenção de falhas e aumento da confiabilidade.
Nesse contexto, o processo de manutenção reativa aos poucos
vai mudando para a manutenção pró-ativa, sendo a telemetria peça
fundamental para essa alteração de cultura.
Baseado nos dados levantados, nas literaturas e técnicas de manutenção existentes, entende-se que a Vale utiliza tecnologia de ponta para diagnosticar e prever falhas funcionais.
Revisitar todo o processo é uma prática comum na empresa, de
modo a identificar as maiores perdas e oportunidade de melhorias.
Sendo o uso da tecnologia a maior aliada nesse processo.
AUTORES: Nivaldo de Figueiredo Soares, Victor Newman Fernandes, Hernane Vieira Gandra e Cledson Antônio Deiró.

VALE (SOSSEGO)

Sistema monitora nível de óleo hidráulico em caminhão fora de estrada
O caminhão fora de estrada Caterpillar 793, modelos C e
D, com capacidade de 240 t, é usado em diversas minas da
Vale, como na do Sossego, em Canaã dos Carajás (PA).
Entre as principais funções do sistema hidráulico do equipamento estão o acionamento dos cilindros e elevação da báscula
e arrefecimento dos freios. Um eventual dano ou contaminação
ocasiona além da indisponibilidade, alto custo com manutenção.
Quando ocorre uma diminuição do nível de óleo do tanque hidráulico devido a vazamento ou qualquer outra falha,
pode ocorrer a entrada de ar no sistema causando dano nas
bombas e travamento dos grupos de válvulas.
Como o sistema de freio também é refrigerado pelo óleo
hidráulico, pode ocorrer superaquecimento dos freios devido
a baixo fluxo de óleo.
Caso o vazamento seja severo e o operador não o note e Circuito e os pontos de possíveis danos
desligue o caminhão imediatamente, ocorre o dano catastrófico, que é a falha de todo o sistema hidráulico e de freio com conta- CONCLUSÃO
minação total.
A melhoria está sendo implantada em toda a frota de caminhões.
SISTEMA DE MONITORAMENTO
A partir da instalação do sensor quando o óleo hidráulico atingir uma
marca abaixo do ideal, porém segura para o desligamento do caminhão, o
operador é alertado pelo visor do VIMS (Sistema de gerenciamento visual).
O circuito elétrico teve a inclusão das peças aplicadas, conforme
pode ser observado a seguir.

A expectativa é ter um ganho considerável com redução de danos em
bombas e reforma de componentes associados ao sistema hidráulico.
Os ganhos ainda estão sendo mensurados.

Autor: Hugo Amaro Pereira Silva.
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ANGLO AMERICAN (MINAS-RIO)

Ergonomia multidisciplinar em benefício dos lubrificadores
No setor de lubrificação, as taxas de absenteísmo quando altas
prejudicam a empresa que sofre com a redução de produtividade
e qualidade dos serviços, aumento da quantidade de manutenção,
além dos colaboradores que enfrentam sobrecarga de trabalho podendo ocasionar desmotivação e acidentes de trabalho.
Na Anglo American Minério de Ferro Brasil, para o estudo em
questão, escolheu-se relatar as taxas de absenteísmo que envolvem
o cargo de lubrificador I, II e III. A escolha se deu pelo fato da grande
demanda da tarefa de lubrificação em todo o projeto, visto o amplo
número de equipamentos e máquinas existentes.
No ano de 2014, no início da atividade de lubrificação no projeto,
havia 35 pessoas executando a atividade de lubrificador. Destas, nenhuma pessoa foi afastado pelo INSS, 2,85% apresentou atestado relacionado ao CID M/dorsopatia e houve dois dias de afastamento. No
ano de 2015, continuavam trabalhando na Anglo American 35 pessoas,
destas, nenhuma foi afastada pelo INSS, 11,42% apresentou atestado
relacionado ao CID M/dorsopatia e houve nove dias de afastamento.
No ano de 2016, considerando os primeiros oito meses de atividade,
30 colaboradores exercem atividade de lubrificação. Destes, nenhum
apresentou afastamento pelo INSS, 3,33% apresentou atestado relacionado a CID M/dorsopatia e houve 1 (um) dia de afastamento.
Assim sendo, o desafio da Anglo American Minério de Ferro Brasil
é eliminar/minimizar riscos antiergonômicos das tarefas com característica de esforço físico excessivo, transporte manual de carga acima do recomendado ou com exigência de posturas estereotipadas.
As atividades de mecânicos e/ou lubrificadores apresentam todas as
características mencionadas acima, principalmente pelo fato desse
grupo ter que manusear constantemente tambores de 200 l.
Para reduzir os casos de absenteísmo na empresa e auxiliar na
adequação dos postos de trabalho, atualmente atendimentos clínicos/ambulatoriais dentro do espaço físico da empresa são realizados.
Além disso, exames periódicos de todos os colaboradores são efetuados no primeiro semestre do ano, para que no semestre seguinte
os controles de saúde possam ser direcionados a grupos de risco e/
ou doenças específicas. Um programa de ergonomia está em andamento e continuamente é gerenciado. Novos projetos e/ou ideias
para melhorias nos locais das atividades de trabalho específicas são
estimuladas e realizadas.
PROGRAMA DE ERGONOMIA
O programa de ergonomia (PROERGO) foi elaborado
de acordo com uma combinação entre as diretrizes da
Norma Regulamentadora 17 (NR-17) e valores e princípios da empresa. O cargo de lubrificador faz parte dos
estudos de ergonomia e ações direcionadas.
O Plano Diretor de Lubrificação (PDL) foi desenvolvido para atender os requisitos de confiabilidade dos
ativos físicos do projeto Minas-Rio da Anglo American Minério de Ferro Brasil objetivando otimização de
processo, saúde e segurança, redução de custos e eliminação/minimização de esforço físico excessivo e necessidade de frequente de transporte manual de carga,

através do método Ishikawa, onde utilizou-se 3M do diagrama (mão
de obra, máquina e método) para definir os pilares do plano: pessoas,
equipamentos e métodos.
Os treinamentos capacitam os profissionais de lubrificação da
Anglo American, com as melhores práticas de lubrificação existentes, tanto com vistas aos resultados de manutenção quanto na utilização de equipamentos e acessórios que tornem as atividades de
lubrificação mais seguras e adequadas de acordo com as características psicofisiológicas dos trabalhadores. De acordo com as experiências dos instrutores da empresa certificadora, a capacitação dos
profissionais é um dos maiores potenciais de obtenção de resultados, como controle de contaminação e realização das atividades de
forma planejada e organizada, uma vez que os conhecimentos dos
benefícios de uma lubrificação de alta performance são ainda pouco
explorados.
Quanto ao pilar equipamentos, pode-se dizer que este quesito
trata de toda a infraestrutura necessária para uma boa prática de lubrificação, controle de contaminação e garantia de condições de trabalho adequadas. A cadeia de armazenamento, transporte e utilização dos lubrificantes foram avaliadas. As oportunidades de melhoria
relacionadas foram mapeadas e posteriormente foram realizados os
investimentos necessários.
Ainda no pilar método definiram-se os indicadores de gestão da
especialidade, destacando-se: cumprimento do plano de lubrificação,
cumprimento do plano de coleta, consumo de lubrificantes, índice de
alarmes do programa de análise de óleo, número de recomendações
alertadas x realização das correções, resíduos gerados x tratado, saving com recuperação de lubrificantes através de processos de filtragem, e saving proveniente do sistema de gestão de troca de lubrificantes por condição.
RESULTADOS
É inerente à tarefa de manutenção, incluindo as atividades de
lubrificação de máquinas e equipamentos transporte manual de
carga. Como a inclusão do PDL nas rotinas de lubrificação é possível
afirmar a minimização do transporte manual de carga.
Inovação nas práticas de lubrificação e controle da lubrificação

Diminuição dos casos de absenteísmo entre profissionais que manuseiam lubrificantes
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preventiva é fator que diminui a quantidade de manutenção corretiva
e gera diminuição dos custos na compra de óleo e graxas.
Utilização de equipamentos que contribuem com o controle da
contaminação do óleo e graxa é convertido em melhor eficiência e
aumento da disponibilidade dos equipamentos, além da diminuição
dos custos de lubrificação.
Valorização interna do cargo de lubrificador e da atividade de lubrificação possibilita maior interesse e motivação dos profissionais
envolvidos nas atividades de lubrificação, após premiação.
Treinamento eficiente proporciona aos colaboradores alcance de novos saberes, aperfeiçoamento de habilidades e certificação internacional.
Embora a operação na Anglo American seja recente, verifica-se
que o absenteísmo por motivos relacionados ao CID M / dorsopatias
não é crescente para o setor de lubrificação. Pode-se afirmar que a
taxa de absenteísmo por motivo muscuesquelético em 2016 foi menor que 2015 considerando o mesmo período, sugerindo que a empresa está no caminho certo.

com a lubrificação. Desta maneira percebe-se a importância das práticas de lubrificação para as mineradoras - e estas práticas precisam ser
alinhadas de forma a diminuir o retrabalho dos lubrificantes, reduzir a
degradação de superfície provocada por desgaste mecânico e consequentemente reduzir a frequência de manutenção dos equipamentos.
A infraestrutura adquirida reduziu o manuseio de tambores e
bombonas em todos os sites, contribuindo significativamente para
melhoria dos aspectos de segurança e ergonomia das atividades de
lubrificação, bem como a minimização das probabilidades de derramamento e acidentes ambientais, proveniente de manuseio excessivo de lubrificantes. É dever de toda empresa conhecer os riscos existentes em seu contexto e estar preparada para pensar e agir de forma
adequada tornando o ambiente de trabalho o mais regular possível
aos seus empregados, bem como o compromisso de melhorar as condições de trabalho, o que proporcionará a otimização de processos e
redução/eliminação de riscos para saúde.

CONCLUSÃO
A perda de utilidades ou falhas de equipamentos tem relação direta

AUTORES: Nayara Cristina Vitorino de Souza e Vivianny de Fátima
B. Oliveira.

CSN (CASA DE PEDRA)

Implantação do sistema de monitoramento de fadiga na frota de caminhões
Implantar o sistema de monitoramento que identifica eventos de
fadiga ou distração durante a operação do equipamento.
A fadiga é um processo contínuo, não existem limites definidos
entre os diferentes níveis de fadiga. Contudo, há zonas cinzentas entre os diferentes tipos e níveis de fadiga.

 Aquisição dos módulos e sistema DSS e Instalação

Os módulos e sistema DSS vieram como UP Grade quando a frota CAT793F –
Série 2 (28 caminhões, 240 toneladas) foi adquirida.
Processador DSS (IVS)

GPS
Áudio

SEGURANÇA
 Risco de acidente devido a fadiga e/ou distrações durante a operação, devido
ao:
• Aumento do tempo de reação
• Redução do campo visual
• Perda da noção de distância
• Redução da percepção de risco
• Aumento do custo de manutenção de equipamentos (acidentes)

Vibrador no
Assento

Sensor de
Câmera e Luz
Infravermelha

Bateria do
Veículo

A estatística de acidentes de trabalho na GOM mostra que houve uma redução de 55%.
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AUTORES: Alessandra C. Azevedo Tavares de Carvalho e Victor Gabriel de Carvalho Meira.
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CRISTAL (MATARACA)

Agente de Segurança Mirim
Alicerçada sobre a política integrada dos sistemas de gestão - qualidade, segurança, saúde, meio ambiente e responsabilidade social,
a Cristal Pigmentos do Brasil busca, dentro de outros objetivos por
ela elencados, a melhoria contínua do seu desempenho e acredita
que todos os acidentes, doenças ocupacionais e impactos adversos à
sociedade a ao meio ambiente podem e devem ser evitados.
Ao longo dos anos 2011, 2012 e 2013, as estatísticas de segurança ocupacional tem evidenciado um aumento na média mensal de
violações de segurança 9, 14 e 12 (respectivamente). Vale destacar
que estes números são obtidos a partir dos registros apontados no
programa de auditoria comportamental, realizado pelos supervisores
e chefias da Cristal. É muito provável que inúmeras violações de segurança relacionadas às mais diversas situações que podem ocasionar
um acidente não tenham sido vistas pelos auditores ou ainda não
registradas no sistema.
Considerando as inúmeras ações preventivas de segurança praticadas pela Cristal no município de Mataraca (PB), justifica-se o presente projeto tendo em vista a inclusão de mais um aliado, desta vez,
fora do ambiente de trabalho para a manutenção do trabalho realizado dentro da empresa.

Com o objetivo de atender ao plano de melhoria de percepção
de segurança aplicado junto a Cristal-PB, especificamente no intuito
de prevenir os acidentes fora do trabalho, também justifica-se o presente projeto.
A ação é realizada uma vez por ano contando com a participação
de funcionários da Cristal Paraíba, de forma voluntária, para a recepção e condução das atividades a serem executadas durante o dia.
Durante o dia são realizadas atividades teóricas e práticas através
da apresentação de vídeos, fotos, palestras e realização de oficinas
que tem como tema principal a segurança.
O público-alvo são filhos de empregados da Cristal-PB na faixa
etária de 6 a 12 anos, que serão escolhidos a partir ficha de inscrição
a ser disponibilizada aos funcionários da Cristal-PB. São envolvidas
22 crianças.
O objetivo é tornar a segurança uma questão prioritária dentro do
convívio diário das famílias dos empregados e terceiros da Cristal-PB.
AUTORES: Bruno Aurélio Rodrigues Dias, Edilson Cruz e Flávio
Américo Bezerra de Souza.
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COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Aplicação de bioindicadores para avaliar e monitorar áreas restauradas
O sucesso de um projeto de restauração de área degradada deve
ser avaliado por meio de indicadores de avaliação e monitoramento.
Através desses indicadores, é possível definir se o projeto necessita
sofrer novas interferências ou até mesmo ser redirecionado, visando acelerar o processo de sucessão e de restauração das funções da
floresta, bem como determinar o estágio em que a floresta plantada
apresenta sinais de estar se tornando autossustentável, dispensando
intervenções de manejo.
A implantação de um modelo de restauração, por mais bem planejado que seja, e com maior embasamento ecológico que tenha, não
garante, necessariamente, que determinada área que foi degradada
terá, no futuro, uma cobertura florestal com capacidade de regeneração, com efetiva proteção do solo e cursos d’água, com atratividade
à fauna etc.
Neste contexto, foi firmado um convênio de pesquisa, desenvolvimento e assessoria entre a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
e o Laboratório de Restauração Florestal (LARF) da Universidade Federal de Viçosa, visando à aplicação de bioindicadores para avaliar
e monitorar áreas em restauração pela empresa na Zona da Mata
mineira. Através desse processo é possível avaliar o nível de sucesso
de um determinado projeto de restauração implantado em uma área
que foi diretamente minerada ou em outra área que foi destinada
a compensação ambiental, bem como corrigir eventuais desvios de
rota considerando as metas propostas.
Neste período foram aplicados os seguintes bioindicadores: banco de sementes do solo, regeneração natural, mortalidade de mudas,
abertura do dossel com fotografias hemisféricas, produção e decomposição de serapilheira. Outro tipo de ação dentro do projeto consiste
na implantação de experimentos de restauração de áreas mineradas.
Foram implantados experimentos de enriquecimento através do
plantio de mudas de espécies nativas no sub-bosque de uma área em
restauração com problemas de regeneração natural, experimentos
com transposição de solo de mata (top soil) e serapilheira para área
recém-minerada, experimento de plantio consorciado de mudas de
espécies nativas com milheto, crotalaria, feijão guandu, experimento
de comparação do plantio de mudas em tubetes e sacos plásticos e
experimento com poleiros.
A ação de avaliação e monitoramento de áreas restauradas através dos bioindicadores utilizados é inovadora no setor de mineração.
Poucos estudos desta natureza envolvem um conjunto tão grande de
bioindicadores, o que é extremamente importante para traçar o perfil
real da trajetória das áreas restauradas, sugerir alterações e melhorias.
CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO
Para execução do projeto foram envolvidos funcionários ligados
diretamente à empresa, como engenheiros, analistas ambientais e
funcionários do setor terceirizado, além de estudantes de graduação,
mestrado e doutorado da Universidade Federal de Viçosa.
Os funcionários da empresa contribuíram nas discussões sobre os
resultados obtidos, nas análises dos dados e divulgação. As informações são incorporadas nos procedimentos operacionais para que as
melhores técnicas possam ser replicadas.

Os professores e estudantes contribuíram na coleta e análise de
dados de campo e elaboração de artigos científicos e teses, configurando assim a ação numa importante forma de aprendizado e treinamento. Estes ao voltarem para a universidade que estão vinculados
e para suas cidades levam consigo uma imagem positiva da empresa
para com o meio ambiente o que tendem a propagar entre os colegas
e familiares.
Os funcionários terceirizados, a comunidade e representantes de
órgãos públicos participaram de visitas de campo. Percebe-se que
o envolvimento destas pessoas vem representando uma mudança
de suas opiniões e sentimentos quanto ao compromisso da empresa com a área ambiental. Uma área que foi restaurada e está sendo
monitorada passa a ter mais valor emocional, à medida que tomam
conhecimento sobre o investimento em pesquisa que a empresa vem
fazendo, para que aquela área funcione como um ecossistema o mais
similar possível ao que havia antes da mineração.
A metodologia de avaliação e monitoramento das áreas bem
como os experimentos de restauração são perfeitamente replicáveis
em outras áreas da empresa no médio e longo prazo. O protocolo de
atividades que vem sendo montado permitirá que a empresa possa
no futuro implantar novas unidades demonstrativas. A avaliação de
áreas implantadas em tempos diferentes e com variadas metodologias possibilita definir novas estratégias de restauração e selecionar
espécies mais adequadas para condições ambientais especificas de
cada região, como altitude, microclima etc. Desta forma, aumenta-se
as chances de sucesso dos novos projetos o que obviamente reduz os
custos da atividade de mineração como um todo.
RESULTADOS DO PROJETO
O projeto tem produzido uma série de benefícios para a empresa,
tanto econômicos como ambientais. Uma vez que se avalia uma área
em restauração já nos primeiros meses da sua implantação é possível
corrigir eventuais desvios de meta que poderiam levar ao insucesso
ou sucesso parcial do projeto, que normalmente resultam em elevados custos para serem revertidos num estágio mais avançado.

Floresta com oito anos restaurada pela CBA

Por questão de espaço somente trechos dos trabalhos estão sendo apresentados aqui. Para conhecê-los na íntegra, acesse o site da revista Minérios & Minerales www.revistamineiros.com.br

36 | MINÉRIOS & MINERALES | ABRIL/MAIO | 2017

CONCLUSÃO
Até o momento foram quantificadas a produção e decomposição
de serapilheira, o fechamento do dossel com fotos hemisféricas, o número de espécies e de plântulas no banco de sementes do solo e no
estrato de regeneração natural, a compactação do solo e a mortalidade de mudas nos plantios mais recentes e nos experimentos.
A avaliação do impacto do projeto é medida através da comparação com ecossistemas de referência, isto é, florestas em bom estado
de conservação presentes nas proximidades das áreas avaliadas.

As metas futuras para continuidade do projeto são a avaliação e
monitoramento de novas áreas em restauração, a inclusão de novos
indicadores de forte apelo ambiental e a implantação de novos experimentos de restauração com novos tratamentos que visem à redução
dos custos e o atingimento da sustentabilidade das áreas restauradas
em um tempo mais curto que o conseguido atualmente.
AUTORES: Aldo Teixeira Lopes e Sebastião Venâncio Martins.

AURA MINERALS (SÃO FRANCISCO)

Mudas nativas do cerrado na cobertura vegetal de depósito de estéril
A mina São Francisco está localizada no Estado do Mato Grosso,
no município de Vila Bela da Santíssima Trindade. A mina foi adquirida
pela canadense Aura Minerals em maio de 2010, junto a Yamana Gold.
As ocorrências auríferas presentes na região de estudo são conhecidas desde o ano de 1720, quando exploradores portugueses, vindos
da então vila de Cuiabá fizeram as primeiras descobertas. Os vestígios
dessa atividade ainda hoje são encontrados, na forma de ruínas de
habitações, lavras abandonadas e canais de adução de água.
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) visa o estabelecimento de medidas práticas, corretivas e preventivas, que minimizem os
problemas ambientais gerados pela implantação da mina São Francisco.
O objetivo específico é encontrar um método de revegetação do
topo dos depósitos de estéril, com mudas nativas e frutífera que devolva, pelo menos em parte, uma integração paisagística e ambiental
com o cenário original da região, atraindo a fauna e reduzindo o custo
por hectare de área plantada.
O depósito de estéril da mina São Francisco é constituído por rochas de variados tamanhos, empilhados em forma de bancadas de 10
m de altura, larguras de rampas e acessos de 20 m e inclinação 33.69°,
configuração estável e aplicada em todos os depósitos da mina.
As mudas nativas são produzidas em viveiro próprio e a coleta de
sementes é feita em áreas adjacentes ao empreendimento - a produção é em média de 20 mil mudas/ano.
O processo de revegetação desse tipo de depósito geralmente é
feito com hidrossemeadura e consistiu no jateamento de uma solução adensada, composta por fertilizantes químicos (N-P-K-Ca-Mg-S),
microelementos essenciais (Mn-Zn-Mo-Bo) e matéria orgânica rica
em compostos nitrogenados, sementes de origem idôneas previamente analisadas e testadas em laboratório, mulch de fibras e celulose, além de fixador adesivo de origem vegetal.
Todos os produtos são biodegradáveis não deixando nenhum resíduo no solo ou água ou oferecendo riscos a natureza e muito menos
as pessoas. No entanto, visando à recuperação com espécies nativas
compatíveis com o cerrado, foram feitos alguns experimentos.
A área escolhida para o experimento foi o depósito de estéril sul,
que em 2014 foi desativado pela operação de mina. O depósito possui
área de 54,59 ha e neste local, foram alguns experimentos para encontrar a melhor forma de recuperação vegetal da área.
EXPERIMENTO 01 – PLANTIO DE MUDAS COM ADUBOS NPK
O experimento 01 foi feito com o plantio de mudas de espécies na-

tivas em uma área de 2.500 m² com espaçamento de 2 m x 2 m, totalizando 625 mudas, a adubação realizada na proporção de 3:1, ou seja,
300 gramas de compostagem para 100 gramas de NPK (04-14-08).
Após o plantio do experimento, foi realizada a demarcação de
uma amostra (12 x 15 m) com o objetivo de realizar o monitoramento de flora. Essa atividade visa acompanhar o desenvolvimento das
mudas plantadas, assim como determinar o índice de mortalidade.
Durante os monitoramentos do experimento 01, nota-se que
dos 17 indivíduos monitorados, apenas quatro mudas não resistiram
(23%), dentre elas, o angico, aroeira e dois periquiteiras. Esse fator
provavelmente está ligado ao estresse de plantio, pois são espécies
da região do empreendimento e extremamente adaptáveis ao local
do PRAD. Considera-se os 23% de mortalidade aceitável diante da
área plantada, basicamente composta por rochas e diante do baixo
número de indivíduos mortos.
O processo de regeneração natural de algumas espécies como
fruta-de-lobo e embaúbas favorece a atração da fauna e a disseminação de sementes, possibilitando a recuperação da área impactada.

Experimento 01 em janeiro de 2017, com as grandes embaúbas ao fundo,
produto de regeneração natural

EXPERIMENTO 02 - PLANTIO DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS E
SEMENTES DE ESPÉCIES NATIVAS COM ADUBO NPK
O experimento 02 foi realizado com o plantio de fileiras, sendo
uma fileira com sementes de gramíneas e leguminosas e outra com
sementes de espécies nativas. No entanto, como pode-se observar,
somente algumas gramíneas e leguminosas estão conseguindo se
estabelecer. Já as sementes de mudas nativas não tiveram resultados
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satisfatórios. Vale destacar que, nesse trecho, foi utilizada somente
adubação inorgânica (NPK) aplicada a lanço. Diante desse resultado,
este método foi descartado.
EXPERIMENTO 03 - PLANTIO CONSÓRCIO DE MUDAS NATIVAS
COM GRAMÍNEAS/LEGUMINOSAS E APLICAÇÃO DE ADUBO (NPK)
No experimento 03 foi realizado um consórcio de mudas de espécies nativas com espaçamento de 2 x 2 m, totalizando 625 mudas com
adubação de 100 g de NPK aplicado somente na cova e o plantio de
sementes de espécies nativas e gramíneas entre as linhas das mudas.
Após o plantio do experimento, foi realizada uma demarcação de
uma amostra (12 m x 15 m) com o objetivo de realizar o monitoramento de flora.
Durante os monitoramentos do experimento 03, notou-se que
dos 21 indivíduos monitorados, apenas sete mudas não resistiram,
ou seja, 33% de mortalidade, dentre elas cita-se o ipê, angico, aroeira
e periquiteiras. Consideram-se os 33% de mortalidade aceitável.
Pode-se observar o retorno da fauna ao local. Destaca-se a presença
de diversos insetos na área — fator importante, pois os mesmos realizam a polinização vegetal contribuindo para o processo de revegetação.

CONCLUSÃO
Os resultados foram considerados satisfatórios apenas para o experimento 01 e 03; o experimento 02 realizado somente com sementes não se desenvolveu e não será usado na recuperação das demais
áreas. Já o experimento 01 e 03 tiveram bons resultados com índice
de mortalidade nas parcelas monitoradas de 23% e 33% respectivamente - resultados estes considerados satisfatórios, levando em conta os aspectos da área plantada.
Com os resultados desse experimento, o plano de fechamento da
mina São Francisco já contempla a recuperação de todo o topo de todos os depósitos de estéril e pilha de lixiviação com os métodos 01 e
03. Isso acarreta uma redução de custo de aproximadamente R$ 945
por ha plantado, comparado com o método de hidrossemeadura, que
será usado apenas nos taludes.
O processo de revegetação com espécies nativas contribui significativamente para o retorno da fauna ao local impactado, contribuindo para o reequilíbrio ambiental.
AUTORES: Luciana Santos Teixeira, Péricles Botelho, João Carlos
Ramão e Josemar Clemente da Silva.

VALLOUREC (PAU BRANCO)

Utilização de rejeito de minérios de ferro na fabricação de pisos intertravados
Criada em 1955, a Vallourec unidade Mineração surgiu para
suprir as necessidades de abastecimento de minério de ferro da
Vallourec unidade Tubos (Barreiro). Localizada na Serra da Moeda,
em Brumadinho (MG), a Vallourec unidade Mineração gera cerca
de 650 empregos diretos e indiretos. A empresa tem capacidade
de processar aproximadamente 6 milhões de t/ano de minério de
ferro bruto.
Além do abastecimento de minério de ferro para as usinas do
grupo Vallourec, a unidade Mineração também trabalha para atender
com qualidade e garantir a satisfação de uma carteira de clientes dos
setores siderúrgico, guseiro e de ferro-liga, e outras mineradoras com
foco em exportação.
O impacto ambiental ocasionado pela geração de rejeitos de mineração e o risco potencial de acidentes de uma barragem motivaram
reflexões a respeito de soluções para essas questões. A partir disso, a
Vallourec unidade Mineração desenvolveu várias práticas para deixar
de destinar rejeitos à sua barragem. Uma delas consiste em utilizar
o rejeito em substituição à areia no processo de fabricação de pisos
intertravados. Assim, a empresa instalou na mina Pau Branco uma estrutura para fabricação desses pisos, onde são produzidos cerca de
500 m² por mês.
Essa prática reduz a utilização de areia, que é extraída dos leitos
de rios, reutiliza uma parcela do rejeito da barragem e também impede que essa estrutura receba mais desse material, fomentando o
projeto da Vallourec unidade Mineração de acabar, futuramente, com
a barragem de rejeito.
Essa iniciativa visa também a pavimentação das vias da mina, auxiliando na redução da poeira gerada pelo tráfego de caminhões e
carros, e prevê a utilização do material em outros locais, como nas
comunidades de atuação da empresa.

JUSTIFICATIVA
O grupo Vallourec foca na busca constante pela eficiência no uso
de recursos naturais, no aprimoramento de técnicas que minimizem
os impactos sobre o meio ambiente e em práticas que fortaleçam o
engajamento com partes interessadas e que contribuam para a segurança de seus colaboradores. Esses compromissos estão descritos no
documento oficial da empresa chamado de Carta do Desenvolvimento Sustentável.
É importante ressaltar também que a Vallourec unidade Mineração opera de acordo com o Sistema Integrado de Gestão, auditado
conforme os parâmetros da ISO 14.001.
Diante disso, a Vallourec unidade Mineração busca novas oportunidades de aproveitamento/reutilização do rejeito gerado no processo produtivo. Além do impacto ambiental e das barragens de rejeito
representarem riscos potenciais de acidentes, a necessidade de dar
uma destinação nobre a um material que representa um passivo ambiental justificou o desenvolvimento do projeto “Utilização de rejeito
de minério de ferro na fabricação de pisos intertravados”.
A ideia surgiu no segundo semestre de 2015 e foi viabilizada com
a realização de diversos testes em laboratório a partir de uma parceria com o CEFET-MG. Inicialmente foram feitos corpos de prova
seguindo a norma ABNT NBR 5738 - Concreto - Procedimento para
moldagem e cura de corpos de prova. Depois os corpos de prova passaram por testes de resistência à compressão segundo a Norma Brasileira ABNT NBR 5739 - Concreto - Ensaio de Compressão de Corpos
de Prova Cilíndricos, até que se chegasse ao traço de concreto ideal
que alcançasse a resistência pré-definida.
Posteriormente, foi montado um local com equipamentos para
produção de pisos intertravados na mina Pau Branco para o aproveitamento do rejeito de minério de ferro. Também no local, foi iniciada
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a produção de meios-fios e alas de contenção, totalizando um reaproveitamento mensal de cerca de 60 t de rejeito.
Outra questão é a busca constante pelo bom relacionamento com
as comunidades do entorno da empresa, que incluem Alphaville, Piedade do Paraopeba, Aranha, Palhano, Suzana e Casa Branca. Os bloquetes podem ser doados para essas comunidades contribuindo com
a infraestrutura desses locais. Uma primeira iniciativa já foi realizada,
em junho de 2016, com a doação de pisos e meios-fios ao Alphaville,
para a pavimentação de uma área de coleta seletiva.
METODOLOGIA
O projeto “Utilização de rejeito de minério de ferro na fabricação de
pisos intertravados” está sendo desenvolvido desde outubro de 2015.
Com relação às metas de qualidade estabelecidas para produção,
considera-se a norma ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação – Especificação e métodos de ensaio – que preconiza a resistência de 35 MPa para os blocos. Para garantir que a meta está sendo
alcançada, a Vallourec realiza, mensalmente, em uma empresa terceirizada o teste de resistência à compressão. São coletados aleatoriamente amostras de produtos para a realização desse teste e, caso os
resultados não sejam satisfatórios, são realizadas alterações no traço
(proporção de cada material usado), até que se alcance a resistência
determinada. Esse acompanhamento é muito importante visto que
até questões climáticas podem influenciar na qualidade dos produtos.
A norma ABNT NBR 9781 – Peças de concreto para pavimentação
– Especificação e métodos de ensaio – estabelece os requisitos e métodos de ensaio exigíveis para a aceitação de peças de concreto para a
pavimentação intertravada sujeita ao tráfico de pedestres, de veículos
dotados de pneumáticos e áreas de armazenamento de produtos. Ela
determina que a peça deva apresentar resistência característica à compressão em 28 dias de “cura”. Caso o lote seja usado antes desse prazo,
deve-se garantir que pelo menos 80% dessa resistência seja alcançada.
Conforme citado anteriormente, a meta de qualidade trabalhada
na prática é de manter a resistência à compreensão no valor de, no
mínimo, 35 MPa. Para avaliar esse indicador, são realizados, periodicamente, testes de resistência em empresas terceirizadas.
As peças de concreto constituintes do lote são inspecionadas visualmente por empregados da empresa, objetivando a identificação
daquelas com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o
desempenho estrutural ou a estética do pavimento. As peças devem

apresentar aspecto homogêneo, arestas regulares e ângulos retos e
devem ser livres de rebarbas, defeitos e descamações. Caso tenha
algum produto defeituoso, o mesmo é retirado do lote e utilizado na
confecção de alas de contenção, também produzidas com rejeito.
Além disso, está sendo feito um acompanhamento periódico com
inspeções visuais nos locais onde os pisos e meios-fios forem instalados. Segundo a norma, pequenas variações de coloração nas peças
em virtude do processo de fabricação e da variação das matérias-primas são admitidas.
Os pisos intertravados e meios-fios podem ser utilizados na pavimentação de vias para tráfego de pedestres e veículos. Já as alas de
contenção podem ser utilizadas para sinalização de vias de trânsito,
por exemplo, para delimitar as faixas e áreas.
O ponto forte do projeto é utilizar o rejeito de barragem nos produtos, de maneira a diminuir os impactos ambientais e os riscos inerentes à barragens, reforçando que a Vallourec é uma empresa que
mantém uma cultura de sustentabilidade. Para a empresa está sendo
um grande desafio desenvolver uma solução para o rejeito gerado
pelo processo em uma prática ambientalmente correta.

Produção de pisos intertravados

AUTORES: Pedro Nabuco, Christian Freitas, Reinaldo Brandão, Luiz
Carlos Vannucci, José Márcio Fernandes Rodrigues, Jeozadaque
Lima de Araújo, Isabella de Souza Morais e Maira Souto Moreira.

SAMA (CANA BRAVA)

Testes de adubação e plantio identificam melhores práticas na revegetação
A Sama Minerações Associadas tem sua planta minero-metalúrgica
instalada no município de Minaçu (GO), a cerca de 3 km da área urbana,
o que traz um impacto visual muito grande para a comunidade. Uma das
principais premissas gerenciais da Sama é a responsabilidade socioambiental. Diante deste fato o programa de recuperação de áreas degradadas é um dos passivos mais visados e monitorados por seus stakeholders.
A Sama é a única mineradora a desenvolver a extração da fibra mineral crisotila em todo o território nacional e está entre as três maiores
produtoras mundiais de amianto crisotila. Atualmente, produz cerca de
13% de toda a fibra comercializada no mundo e utiliza o que há de mais

moderno em tecnologia, sendo um exemplo que serve como padrão de
desenvolvimento sustentável para mineradoras do Brasil e do exterior.
Na busca da melhoria contínua a empresa tem como um dos focos o desenvolvimento sustentável das paisagens em torno do seu
empreendimento, principalmente, nas pilhas de estéril, rejeito e cavas que são visualmente impactantes. A maior premissa da empresa
é condicionar e recuperar seus passivos de acordo com a paisagem
remanescente que circunda toda a extensão do empreendimento.
O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas da mina Cana
Brava, revisado pela empresa Pimenta de Ávila em 2014/2015, es-
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tabelece algumas indicações de estudos para melhorar as etapas de
aplicações de insumos e sementes para maior sucesso da cobertura
vegetal dos maciços que são pilhas de estéril e rejeito recobertas com
solos depauperados, ou seja, material de subsolo e que apresentam
variadas composições químicas.
Há extensos maciços de material inerte, sem valor para atividade,
ou seja, o rejeito da mineração de amianto. Os mesmos são recobertos por solos da região, oriundos de decapeamentos de áreas abertas
para exploração mineral, e logo após é realizado o plantio de herbáceas forrageiras com posterior introdução de arbóreas nativas.
OBJETIVO
Desenvolver a melhor estratégia técnica em eficácia e eficiência
na recuperação e reabilitação de áreas degradadas para a formação
de cobertura vegetal, diminuindo o impacto visual da mina de Cana
Brava e potencializando a economia para o empreendimento.
Para o desenvolvimento dos trabalhos foi realizado inicialmente a
divisão entre quatro testes nomeados 1T, 2T, 3T e 4T que possibilitaram avaliar diferentes tratamentos.
Para os referidos testes foram selecionados os solos de cobertura
mais férteis das áreas de decapeamento onde a mina irá desenvolver e
se fez necessário a limpeza das áreas. Para selecioná-los foram realizadas análises de fertilidade. Esses esforços serão muito importantes para
ver a influência do material de cobertura de maior fertilidade edáfica
para suporte ao estabelecimento de plantas na superfície dos taludes.
Para melhor garantir a fixação das sementes e insumos até a germinação nas pilhas de estéril e rejeito foram executados dois tipos de preparo
de solo, coveamento ou microcanaletas em nível ao longo de todos os
taludes, para a recepção das sementes aplicadas por hidrossemeadura.
A relação de sementes escolhidas foram espécies que apresentam condições fisiológicas, através de produção de sementes gerando
descendentes férteis em um ambiente limitante como os taludes trabalhados de acordo com a recomendação do Plano de Recuperação
de Áreas Degradadas de 2014/2015.
RESULTADOS
Os resultados apresentados neste trabalho demonstram a quantificação de todos os insumos e sementes utilizados para a realização
dos testes de recuperação de áreas degradadas do ano 2015/2016.
Vale salientar que o estudo trouxe melhoria dos resultados que evidenciam que a fertilidade é um fator limitante para a formação de cobertura vegetal nas pilhas de estéril e rejeito da mina de Cana Brava.
Os testes apresentaram sucesso na formação de cobertura vegetal, influenciados pelo tipo de solo de cobertura utilizado e a composição de insumos e sementes aplicados. Vale salientar que a adubação
de cobertura somada à complementação de fontes fosfatadas para os
plantios resultou em um efeito considerável para o fechamento das
áreas garantindo que as sementes plantadas gerassem descendentes
férteis para as áreas com ciclos de vida de cada espécie. As espécies
que podemos destacar para o plantio foram o apaga fogo (Alternanthera ficoidea), milheto (Pennisetum glaucum) e crotalária (Crotalaria
spectabilis) que garantiram o fechamento e a reposição de matéria
orgânica nos solos das pilhas, permitindo melhor suporte para renovação cíclica das espécies.
A maior evidência do sucesso do plantio são os enraizamentos que
chegaram a profundidades >20 cm de geotropismo positivo, produzin-

do toda uma camada edáfica composta de nutrientes e matéria orgânica capaz de limitar a ação dos metais em abundancia como Fe, Ni e Al.
As áreas teste que melhor responderam aos plantios foram: 1T
e 4T pois apresentaram maior variedades de espécies germinadas e
estabelecidas. A 3T obteve excelente resultados mas houve a baixa
diversidade de espécies que merece a atenção para os futuros ciclos
de sementes e descendentes. Se for necessário deverá se realizar manutenções no plantio como enriquecimento de sementes e insumos
para garantir a maior cobertura vegetal dos taludes.
A maior evidência de melhoria do processo foi em relação aos
solos de cobertura, com melhor qualidade de nutrientes e matéria orgânica, oriundo de decapeamento que possibilitou o fechamento vegetal das aéreas, promovendo a estabilidade superficial dos taludes.
A associação fosfato decantado Ca3PO4 e o calcário dolomítico
CaCO3 demostrou ser consideravelmente mais eficiente em relação
a correção, do que a área que recebeu somente gesso CaSO4, pois a
diversidade de espécies mostra que o solo se tornou mais propício ao
recebimento de sementes e novos plantios.

Germinação e florescimento de espécies

CONCLUSÃO
O trabalho foi de suma importância para entender melhor o manejo e aplicação de técnicas adequadas para os plantios de formação
de cobertura vegetal para as pilhas de estéril e rejeito da mina Cana
Brava, em Minaçu (GO).
A definição de solos mais férteis como cobertura foi bastante
evidente nos resultados amostrados, pois consolida que as práticas
de pesquisa são ferramentas que ajudam a melhorar o processo de
forma constante.
Com os resultados apresentados neste trabalho foi possível concluir que as melhores técnicas de preparação do solo a serem usadas
na empresa para vegetação de taludes são o coveamento com espaçamentos 10 cm x 10 cm, aplicação de composição A3 e a manutenção R3 que foi realizada na área 1T.
As práticas de análises de solo nas áreas de plantio terão que ser
constantes, anuais, com manutenções um ano após o plantio para
melhor desenvolver as espécies com o uso de fontes fosfatadas e
nitrogenadas. O fosfato decantado associado ao calcário dolomítico
foram os insumos de maior sucesso, pois garantiram fonte fosfatada
na área de plantio.
AUTORES: Luciana Dorneles Braga e Rodrigo Ordone de Oliveira.
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ANGLOGOLD ASHANTI

Abertura de slot fogo a fogo e fogo único
Este trabalho recebeu o troféu John T. Ryan, oferecido pela MSA, que
permanecerá em posse da empresa ganhadora no período de um ano.
A operação de abertura de slot a “cega” ou “varado” para a obtenção da face-livre é, sem dúvida, a atividade de maior risco e que
sempre representou o maior desafio na mina subterrânea, tanto do
ponto de vista tecnológico como também de segurança. Tais aberturas são denominadas de “cegas” justamente por não serem comunicadas com um nível superior; e “varado” por comunicar com nível superior e que em muitas situações não se tem acesso. Geralmente esta
variação acontece em níveis onde já foram lavrados, isto é, retirado o
minério, por isso, limita-se o acesso tão somente pela galeria inferior.
Na AngloGold Ashanti, esta limitação é imposta pelo método de
lavra por desmonte de subníveis (sublevel top down), e a aberturas
destes slots só poderiam ser feitas por sucessivos avanços individuais
máximos de 3 m, caso contrário, aumentaria a possibilidade de acidentes quando da exposição do homem a cada etapa, devido ao congelamento do material fragmentado dentro do slot. Isto geralmente
ocorre por não ter face livre suficiente para limpeza, por desvio de
furos e falha no carregamento.
O trabalho que se segue mostra a atividade antes que se aplicava
e as mudanças com as novas técnicas que se começa a aplicar em fase
de teste de março de 2015 até dezembro do mesmo ano. A partir de
janeiro de 2016 a atividade foi efetivada entrando no ciclo de produção do processo de lavra.
Para a abertura deste tipo de slot com a presença direta do homem
no seu interior e por questão de segurança e acessibilidade, o slot tinha
que ter ângulo de inclinação que variava entre 35º a 45º graus e a profundidade do slot dependia da potência do corpo mineralizado. Como não
tinha equipamentos e técnicas alinhadas para desenvolver em um fogo
só, realizava-se a perfuração e detonava por etapas, variando o comprimento a ser detonado de acordo com o avanço e a distribuição dos furos
no seu interior. Para realizar o carregamento dos fogos, era obrigatório a
presença humana no seu interior onde o grau de risco em ocorrer acidente era muito alto além da ergonomia desfavorável às boas práticas; o homem era exposto ao calor, gases, poeira, esforço físico excessivo, altura
e ambiente confinado, além do retardo na liberação da lavra para iniciar
a atividade de desmonte do minério. Foi observado também alto custo
aplicado nesta atividade por necessitar perfurar mais, consequentemente o consumo com ferramentas de perfuração, o consumo de energia e
com explosivo eram maiores, além de exigir mais mão de obra, disponibilidade de equipamentos de perfuração, disponibilidade de equipamento
e ferramentas para carregamento dos furos realizados com explosivo.
Para realizar o carregamento dos furos dentro do slot, era feita a equipagem montando escadas de ferro amarradas entre si e que, em cada fogo
realizado, era necessário à instalação para acesso e a desinstalação para
detonação até que a metragem planejada e perfurada fosse alcançada.
Antes de realizar a atividade de equipagem era obrigatório lavar com jato
de água a área interna dos slots visando fazer a limpeza do material desmontado que ficou sem descer, eliminar os gases gerados pelo processo
de detonação, a poeira do material fragmentado, melhorar visualização
de choco e redução da temperatura local. À medida que ia sendo feito a
equipagem, era realizado o saneamento dos blocos de rocha semi soltos fi-

Atividade de maior risco com mais segurança

cavam na parte superior, nas laterais e no topo do slot, deixando o homem
exposto à queda de choco, queda em altura, intoxicação por gases, fadiga e
em caso de acidente poderia ter como consequências lesões de alto potencial, já que não tinha como acessar e realizar a atividade de outra forma.
Avaliando e estudando a situação, verificou-se que tinha como realizar a abertura dos slots em um fogo só. Neste método, como em qualquer outro, fatores como precisão de perfuração, sequência de iniciação, carregamento de explosivo, volume de alívio e tempo de evacuação
do material desmontado, tinham que ser cuidadosamente observados,
uma vez que a falha em qualquer um desses parâmetros poderia causar a perda parcial ou total do slot, obrigando a refazer todo trabalho
de perfuração e desmonte, comprometendo a produção planejada.
Começaram-se os trabalhos fazendo as medições e as avaliações
das perfurações existentes buscando conhecer os desvios dos furos
através das perfilagens (atividade de medição e análise do comportamento de furos).
Realizaram-se testes com vários tipos de ferramentas de perfuração com objetivo de chegar a um conjunto onde se pode realizar a perfuração com resultados onde os desvios dos furos fossem aceitáveis
para a prática desejada. Junto a este trabalho observou-se qual seria
o equipamento (simba de mesa) mais adequado e a operação que
estivesse mais próxima da excelência operacional para a atividade.
Os planos de fogo também foram avaliados, estudados e aplicados em campo como teste, considerando os vários tipos de litologias,
inclinações e potências que apresentam os corpos mineralizados. Foram criados quatro modelos testando um após outro e a cada resultado obtido eram feitos os ajustes necessários até chegar ao plano
de fogo ideal. Definimos que para slots com profundidade igual ou
inferior a 15 m foi planejado uma seção de 1,40 m x 1,40 m, com 19
furos totais perfurados e para slots acima de 15 m planejou-se uma
seção de 1,60 m x 1,60 m com 21 furos.
CONCLUSÃO
A aplicação desta técnica, até chegar ao padrão de execução
atual, não foi uma tarefa fácil. Encontrou-se uma série de dificuldades, a começar pelo conhecimento dos desvios de perfuração através
das perfilagens, ajustes das ferramentas, equipamentos, qualificação
operacional tanto para perfurar quanto para carregar, ajuste dos parâmetros de perfuração de acordo com os vários tipos de litologias a
fim de garantir o alinhamento e o paralelismo dos furos concordando
com o que foi planejado.
Teve-se dificuldades em chegar nas ferramentas ideais usadas na
perfuração, devido às limitações impostas que restringiam a aquisição
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delas. Mesmo assim conseguiu-se realizar vários testes com diversos
tipos de ferramentas, chegando a um parâmetro em que o diâmetro
do furo ficasse mais próximo do diâmetro do corpo da ferramenta,
sem que tivesse perda no rendimento da perfuração tanto por desgaste da ferramenta como por encravamento.
Para isso, foi usada haste tubo guia 55 mm x 1,80 m de comprimento no início da coluna das hastes convencionais, além de usar
bit 64 mm com rosca T38, chegando a um resultado sensacional na
qualidade da perfuração em comum com o equipamento calibrado e
com a qualidade operacional.
Vale a pena destacar que, para realizar esta atividade, definiu-se
a princípio um equipamento (simba de mesa) com seus respectivos
operadores e uma equipe de blaster só para trabalhar neste processo. Após os profissionais da primeira etapa estarem treinados, habilitados e conhecedores das técnicas, colocou-se outro simba e mais
outra equipe de blaster no circuito para auxiliar nas execuções das
tarefas.
Outro fator importante foi que, com a abertura do slot fogo único,
esta técnica passou a ser utilizada para abertura de chaminés de ventilação entre 60 e 90º de inclinação e inferior a 18 m de profundidade
entre níveis, eliminando a utilização da Raise Borer para abrir poços
com 4 m de diâmetro. Para a empresa a redução de custo foi muito
expressiva, além de evitar todo trabalho que tínhamos com infraestrutura para adequação das praças para receber esta máquina.
AUTOR: Esmeraldo Junqueira.

O troféu John T. Ryan

Criada em julho de 1914 pelos engenheiros John Ryan e George Deike, a
MSA – Mine Safety Appliances Company - começou fornecendo equipamentos
de segurança para o segmento de mineração, e ao longo dos anos se tornou a
maior empresa do mundo totalmente voltada para a segurança, nos mais diversos tipos de trabalho.
John Ryan e George Deike tinham duas histórias semelhantes e o mesmo ideal:
melhorar as condições de trabalho nas minas, protegendo a vida e a saúde dos trabalhadores. Thomas Edison, junto com os jovens engenheiros John Ryan e George Deik, desenvolveu a lâmpada a prova de explosão para capacete de mineiro.
Muitos acidentes aconteciam porque os mineradores utilizavam tochas de
iluminação dentro das minas. A chama destas tochas em contato com algum
vazamento de gás metano causava explosões. A solução foi criar uma lanterna
a prova de explosão para capacete de mineiro e o inventor Thomas Edison participou deste projeto, que foi o primeiro produto da MSA.
A MSA do Brasil desenvolve e fornece equipamentos desde 1969, quando
a fábrica começou produzindo luvas, em um país com enorme potencial industrial e pouca conscientização sobre a segurança no trabalho. As linhas de produtos no Brasil aumentaram. Atualmente, a MSA fornece uma série de equipamentos, como capacetes, abafadores de ruídos, óculos, máscaras, respiradores,
equipamentos autônomos, detectores portáteis, sistemas fixos para detecção
de gases, proteção contra quedas, entre outros.
Criado há mais de 60 anos no Canadá, o prêmio John T. Ryan, chamado assim
por honra ao fundador da empresa MAS, reconhece os esforços das indústrias e
empresas de mineração para otimizar a segurança dos seus trabalhadores. O troféu
foi aceito, criado e reconhecido em 1942 pelo Instituto Canadense de Mineração
e Metalurgia para ser lançado como o troféu de Segurança Nacional John T. Ryan.
Hoje ele é concedido nos nossos principais escritórios na América Latina
(principalmente Brasil, Peru e Chile) e no mundo e a estátua representa um pai
chegando em casa após sair da mina com segurança, com os braços ao redor
dos ombros de seus filhos.
Essa premiação começou no Brasil em 2012, em parceria com a revista Minérios & Minerales.

O sucesso do 8º Workshop de Redução de Custos
na Mina e na Planta foi um trabalho de equipe.
Muito obrigado aos nossos co-patrocinadores e
instituições que apoiaram o evento.
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