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E D I T O R I A L

 A polêmica em torno da Renca, na imprensa e mídias sociais, 
mostra mais uma vez como a questão de aproveitamento dos 
recursos naturais do País infl ama paixões exacerbadas — quan-
do deveria se centrar numa análise equilibrada sobre os benefí-
cios a serem gerados para a economia como um todo, com vis-
tas ao futuro. Acreditamos que na era da informação instantânea 
— nem sempre verdadeira — a bandeira de que as terras indíge-
nas e suas comunidades devam permanecer blindadas não mais 
se sustenta. Tratar os indígenas como incapazes de decidir seu 
próprio destino é uma arrogância típica herdada dos colonizado-
res brancos que desembarcaram na América.

 Para sermos objetivos, vamos avaliar o histórico das trata-
tivas entre aborígenes e o governo do Canadá, ao longo de 
décadas, que acabaram evoluindo para alianças que geraram 
ganhos fi nanceiros de longo prazo, além de autonomia para 
que as comunidades indígenas possam gerir as políticas de 
saúde, moradia etc. Os críticos de plantão dirão com certeza 
que os resultados são questionáveis — ou podiam ser melho-
res. A realidade é que existem 198 acordos em vigor entre 
aborígenes, governo canadense e empresas locais — que po-
dem inspirar abordagens positivas.  

tecnologia e reúso de
rejeitos minerais

Exploração na
Amazônia,

 No 17º Congresso Brasileiro de Mineração (CBM) e na Ex-
posibram 2017, em Belo Horizonte (MG), as tecnologias esta-
rão mais uma vez em evidência, destacando-se a importância 
crescente na captura e monitoramento de dados operacio-
nais dos sistemas, equipamentos e processos, como ferra-
menta na busca contínua de redução de custos, maior produ-
tividade, qualidade e segurança — colocando num segundo 
plano (mas não menor) o hardware e seu desempenho. É o 
princípio da era do internet das coisas.
 Outro tema que recebe atenção crescente é o reaprovei-
tamento dos rejeitos minerais, antes simplesmente descarta-
dos. Vistos hoje como matéria prima para gerar insumos de 
valor comercial, os rejeitos ganham outro peso no fl uxogra-
ma de processos das minas e plantas. E de quebra, essa ten-
dência reduz o volume de rejeitos lançados em barragens.
 E aproveitando a massa crítica da indústria mineral que se 
reúne na Expominas para esses dois eventos em Belo Hori-
zonte, a revista Minérios & Minerales lança o 9º Workshop 
de Redução de Custos na Mina e Planta e o 20º Prêmio de 
Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica, que estão pro-
gramados para maio de 2018 na capital mineira. Vejam no 
site www.revistaminerios.com.br os prazos para o envio dos 
trabalhos técnicos que serão avaliados por um júri indepen-
dente do 20º Prêmio de Excelência.

 Nesta oportunidade, estaremos na fase fi nal da pesquisa 
para o ranking das 200 Maiores Minas Brasileiras, que a revis-
ta Minérios & Minerales estará publicando no fi nal de outu-
bro próximo. Essa pesquisa é resul-
tado de um esforço coletivo e 
gratifi cante.

Extrativismo da castanha realizado por indígenas

Floresta Nacional de Carajás:
área protegida na província mineral
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C O L U N A  D O  M E N D O

 Aqueles que gostam de televisão têm tido a oportu-
nidade de assistir a um comercial institucional do agrone-
gócio muito bem feito, agradável e ilustrativo, que divul-
ga a importância fundamental do mesmo para a nossa 
vida, cuja conclusão é que o “agro é tech, agro é pop, 
agro é tudo”.
 À luz deste comercial e do verdadeiro “tiroteio” de 
que tem sido alvo a mineração - em especial no recente caso da 
extinção da Renca, um imenso festival de desinformação, desco-
nhecimento e incompreensão - considero essencial que nós, da 
indústria mineral, em face do ocorrido, despertemos para a ne-
cessidade de melhorarmos, profunda e urgentemente, a efi cácia 
da comunicação do setor.
 Para tanto, e obedecida a limitação de espaço desta “Coluna 
do Mendo”, permito-me relembrar alguns pilares que, se vocês 
estiverem de acordo, proponho que venham a ser considerados 
para embasar nossa comunicação da mineração à sociedade e 
aos diversos stakeholders. A saber:

1. O QUE É MINERAÇÃO
 No prefácio do mais recente livro publicado pelo Centro de 
Estudos Avançados em Mineração (Ceamin), intitulado “Minera-
ção e Meio Ambiente - Análise Jurídica Interdisciplinar” (Editora 
Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2017), escrevi meu conceito de mine-
ração com vistas à comunicação da mesma à sociedade: “Mine-
ração é a atividade que propicia aos seres humanos, mediante 
seus produtos, saciarem suas fomes biológicas, psicológicas, so-
ciais e espirituais e concretizarem seus sonhos”, ou seja, minera-
ção é top!

2. A DIETA MINERAL DO SER HUMANO, HOJE
 Neste mesmo prefácio, acima citado, lembramos que a US 
National Academy of  Sciences destacou que “nos Estados Uni-
dos, todo ano, cerca de 11,3 t de novos minerais devem ser pro-
porcionados, por habitante, para se fabricar os itens de uso diário 
de cada pessoa - e crescente número destes minerais são importa-
dos”, ou, em outras palavras, para se viver bem, mineração é top!

3. ROBÓTICA E MINERAÇÃO
 Cada dia mais estamos entrando no mundo da robótica. Au-
tores como Jorge Félix considera que, no Século XXI, “a robótica 

será para a economia o que a indústria automobilística foi 
para a economia do Século XX”; para a The Economist, “a fá-
brica do futuro será um galpão industrial cheio de robôs fa-
bricando outros robôs”. Como os robôs nada mais são do 
que “minerais empacotados”, em outras palavras, podemos 
afi rmar que, para a indústria do futuro ser, de fato, compe-
titiva, a mineração é top!

4. MINERAÇÃO E PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
 Como escrevi na introdução de outro livro publicado pelo 
Ceamin, intitulado “Direito Minerário em Execução” (Editora 
Mandamentos, Belo Horizonte, 2009), a “mineração é simples na 
aparência, mas complexa na essência”. Por exemplo, algo que 
nem todos nós percebemos é que, como destaquei em uma “Co-
luna do Mendo” anterior, publicada aqui na Minérios & Mine-
rales, intitulada “A jazida mineral, uma inovação tecnológica ra-
dical”, a mineração exibe e demanda alto grau de tecnologia 
embarcada - e das mais sofi sticadas -, ou seja, também em tec-
nologia, mineração é top!

5. MINERAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
 Outra afi rmativa a considerar, entre várias, é a do Instituto 
Brasileiro de Mineração (Ibram), na qual, como então diretor do 
BDMG, tive o orgulho de ter sido o coordenador de sua funda-
ção, concretizada pelo banco em 10 de dezembro de 1976. Na 
publicação da Agência Nacional de Águas e Ibram, intitulada “A 
Gestão de Recursos Hídricos e Mineração”, consta: “Minerar sim, 
pois os bens minerais são essenciais à qualidade de vida almeja-
da pela humanidade e à própria sobrevivência: mas fazê-lo com 
permanente atenção e todo cuidado no que respeita ao meio 
ambiente” (Fonte: “Mineração e Meio Ambiente”, 1992). Como 
não se vive sem acesso à água, também em se tratando de recur-
sos hídricos, mineração é top!

Caras amigas e amigos:
 Em um mundo midiático, com as redes sociais a mil, a bata-
lha a ser vencida é a da comunicação: vamos, pois, a ela, com o 
orgulho de sermos mineradores, pois como sabemos muito bem, 
para a qualidade de vida, a mineração é essencial e é top!
 Sucesso a todos no seu esforço de comunicar mineração à 
Sociedade!

*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. Coorde-
nador 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 Minero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG.

Agro é pop, mineração é top
José Mendo Mizael de Souza
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Exploração na Amazônia pode se inspirar no Canadá, onde as tribos 
recebem ganhos fi nanceiros, empregos e viram fornecedores

Joseph Young

 O timing parece perfeito. Primeiro o governo aprova 
aumento nos royalties, sem examinar a viabilidade eco-
nômica das médias e pequenas mineradoras, olhando 
apenas para a arrecadação. Em seguida, libera a Renca 
(Reserva Nacional do Cobre) para exploração mineral. 
Aí, entra em campo todo o espectro de “ecoxiitas”, que 
preferem deixar a área como está, isto é, com garimpos 
ilegais e madeireiras idem, tomando por base informa-
ções cuja veracidade não procuram comprovar. 
 Nunca neste País foi tão difícil licenciar a atuação de 
empresas legalmente constituídas, que precisam cum-
prir um cipoal de exigências para obter licenças am-
bientais e outras — sem prazo defi nido para sua emis-
são pelas agências ofi ciais. Nem pensam que 
mineradoras podem fazer investimentos vultosos, inclu-
sive na preservação ambiental, gerar empregados e 
criar renda na região. Seria deixar o pavoroso progresso 
chegar. Deixemos a fl oresta e seus nativos tutelados no 
status quo atual — daqui a um século podemos retomar 
a questão, como se o mundo ainda usasse somente as 
canoas nos igarapés para transporte, 
sem celular e geladeira.
 Mas passemos essa discussão in-
frutífera e vamos buscar fatos mais 
objetivos. Voamos — pela internet —  
até o Canadá e comparamos o que 
seu governo e mineradoras tem feito 
nesse campo, no aproveitamento de 
recursos naturais como os rios para 
geração elétrica e a mineração - am-
bos em terras indígenas. Os números 

mostram que é possível formar alianças mutuamente 
benéfi cas com as nações aborígenes, como são chama-
das lá, e ter resultados duradouros. Os críticos de plan-
tão continuam ativos — o que é considerado normal 
pela indústria da mineração local.
 As informações a seguir foram extraídas do website 
do Natural Resources Canada, departamento de nível  
ministerial do governo canadense.

OS DIAMANTES DE DIAVIK, NO EXTREMO NORTE
 Um exemplo que nos salta na memória está nos ter-
ritórios do nordeste do Canadá, quando se implantou a 
mina de diamantes de Diavik, controlada por subsidiária 
da Rio Tinto e Dominion Diamond Diavik Partnership, 
ambas sediadas em Yellowknife, a 300 km da mina que 
contém três chaminés de kimberlito. Outro aspecto inu-
sitado é que a mina a céu aberto — já exaurida — e 
subterrânea é um complexo de 20 km² que fi ca abaixo 
de nível d’água de Lac de Gras. A construção da mina 
começou em 2000 e a comercialização dos diamantes 
brutos teve início em 2003, com previsão de se manter 
a produção além de 2020. 
 Em 1999, a Diavik assinou um acordo de monitora-
mento socioeconômico com o governo de Northern 
Territories (NT) sobre os compromissos de treinar, em-
pregar e propiciar bolsas de estudos e desenvolvimento 
de fornecedores a serem formados pelos aborígenes lo-
cais.
 Esse acordo foi ratifi cado em separado pelos cinco 
grupos nativos participantes: Ticho, Yellowknives Dene 
First Nation, North Slave Metis Alliance, Kitikmeot Inuit 
Association e Lutsel K’e Dene First Nation.
 Ao fi nal de 2013, a Diavik empregava 997 pessoas 
das quais 485 viviam em NT ou em West Kitikmeot, em 
Nunavut. Dos 485 funcionários locais, 171 eram aborí-
genes. Para formar essa mão de obra, em 2004 a empre-
sa abriu um centro de treinamento na mina. No total, 35 

aprendizes se formaram ali com previsão 
de treinar outros 86 mais até 2020.  
 Em 2011, a Diavik entrou como sede 
para o programa de certifi cação chama-
do Mining Industry Human Resources 
(MIHR), tendo validado até agora 96 em-
pregados, como mineiros de subsolo, 
operadores de processos e treinadores 
no local de trabalho. A empresa também 
patrocina um programa de formação de 
liderança aborígene, realizado no Aurora 

Mina de diamantes de Diavik, uma das localidades
em que houve acordo com nação aborígene
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College, em Yellowknife. 
Além disso, possui con-
tratos de fornecimento 
de pessoal a longo pra-
zo com diversas empre-
sas locais e aborígenes, 
que fornecem mais de 
um terço da sua força 
de trabalho. Tem ainda 
programa de longo 
prazo para habilitar fi r-
mas de origem aborí-

gene como fornecedores da mina.
 O investimento de capital e em serviços na constru-
ção e operação atingiu C$ 6 bilhões de janeiro 2000 até 
junho 2013, sendo C$ 4,3 bilhões gastos com empresas 
de NT — desse total, C$ 2,3 bilhões foram transaciona-
dos com empreendedores de origem aborígene. Em 
2011, a Diavik foi reconhecida como líder em relações 
aborígenes e recertifi cada no nível Gold pelo Conselho 
Canadense que regula essa matéria.
 A Diavik investe nessas ações desde o início. O pro-
grama de conscientização cultural, por exemplo, foi estru-
turado por quatros professores aborígenes conhecidos 
pela população. Há visitas regulares à mina para pessoas 
idosas, mulheres e estudantes. Até 2013, mais de 1.500 
pessoas de NT e região de Nunavut receberam mais de C$ 
2 milhões em bolsas de estudos. Os programas ambientais 
em curso tem a participação do governo local e federal, 
além de representantes das nações aborígenes.  
 Em setembro de 2012, a mina a ser aberto foi encer-
rada e a transição para 
a lavra subterrânea foi 
feita com sucesso, com 
o treinamento certifi ca-
do de todo o pessoal 
para as operações no 
subsolo. A construção 
desse complexo de-
mandou C$ 800 mi-
lhões, com galerias e 
túneis, baias de refúgio, 
sistemas de ventilação 
e drenagem e áreas de 
manutenção.  Na su-
perfície, foi erguida 
uma planta para tratar 
material de reaterro e 
facilidades para dobrar 
a geração de energia e 
tratamento de água. 
Com essas obras, há 
previsão que a opera-
ção prossiga além de 

2020.  Em 2013, primeiro ano de lavra subterrânea, a 
produção atingiu 2 milhões t de ROM e 7,2 milhões de 
quilates de diamantes brutos.

SITE TRAZ NÚMEROS ATUAIS
DOS ACORDOS COM NATIVOS
 No item Indigenous Mining Agreements do site da 
Natural Resources Canada, existe um mapa interativo 
mostrando a localidade georefenciada do grupo nativo e 
a localidade que assinou acordo sobre recursos naturais 
— pode ser uma hidrelétrica ou minas, preservação am-
biental etc. — informações do projeto, distâncias, dimen-
sões físicas e outros dados correlatos. Os tipos de acor-
dos com grupos nativos envolvem impactos e benefícios 
socioeconômicos, exploração geológica, participação fi -
nanceira, cooperation, arrendamento de área, memoran-
do de entendimento e carta de intenção.
 Os principais grupos aborígenes envolvidos são a 
First Nation e a Inuit Community; as minas estão dividi-
das no mapa por metálicas, não metálicas e carvão. 
No documento Agreements between Mining Co. and 
Aboriginal Communities disponível no site, o mapa 
mostra 198 acordos vigentes cobrindo projetos de ex-
ploração geológica, minas em desenvolvimento, minas 
em produção, projetos suspensos e operações em fase 
de fechamento. Estão espalhadas em todas as provín-
cias do Canadá e envolvem desde megaprojetos como 
Voisey’Bay, em Newfoundland, e Labrador, com a nação 
Innui, até Quebec Lithium, Sudbury Mines, McAethur Ri-
ver, Ekati Diamond Mine, Eldorado South, Polaris e, natu-
ralmente, Diavik. Governança transparente é outra coisa.

Moradora local é
operadora de máquina
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“Tratado dos Bravos”
     Esse projeto no Canadá causou vasta 

controvérsia na época pelo impacto 
na cultura de pesca de subsistência 
dos nativos Cree. O jornal Toronto 
Star trouxe em maio de 2016 matéria 
sobre o racha que a construção da hi-
drelétrica trouxe aos nativos Cree: no 
lado da província de Quebec, que as-
sinou o acordo que permitiu a obra, 
está mais próspero, comparado com 
os nativos Attawapisket, do lado da 

província de Ontario, que fi caram estagnados no mesmo nível de po-
breza e isolamento em termos de acesso.
 O jornal descreve que em 1971 havia seis vilas Cree Aoo no norte 
de Quebec, na costa oriental de James Bay, e apenas uma tinha conexão 
rodoviária. Foi quando as lideranças tribais dessas vilas convenceram o 
governo provincial e a geradora Hydro-Quebec a fazer um acordo de 
compensação fi nanceira pela hidrelétrica de C$ 262 milhões e 13 mil 
km² de terra pública, além de autonomia inédita na gestão da saúde, 
educação e desenvolvimento das suas comunidades — em troca pelo 
direito de inundar uma vasta área de suas terras ancestrais. Esse acordo 
foi assinado em 1975 e colocou em direções opostas o futuro dos po-
vos indígenas nos dois lados da barragem.
 A costa ocidental onde estão os Cree ainda ressente de uma escas-
sez de moradias e problemas de saúde pública, mas houve melhora 
considerável no padrão de vida graças e um acordo em 2002, que per-
mitiu a continuação das obras em troca de uma compensação de C$ 3,5 
bilhões ao longo de 50 anos. No lado de Ontário, os nativos Attawa-
piskat e Kashechewan estão frequentemente no noticiário da imprensa 

por causa de surtos de suicídios, a má qualidade da água potável e pro-
blemas típicos de nível de pobreza e isolamento geográfi co.
 O Toronto Star entrevistou o chefe Dennis Georgekish da nação 
Cree de Wemindji, uma das nove comunidades no lado de Quebec em 
James Bay, com 1.500 habitantes. Ele disse que seu povo ainda tem que 
lidar ainda com o histórico de abusos e injustiças sofridos por todos os 
povos First Nations no Canadá, mas “nossos desafi os hoje estão mais 
próximos do Primeiro Mundo do que do Terceiro”.
 Dennis disse que a melhoria econômica é visível nos últimos 40 
anos, com empreendedores locais gerando empregos e renda, quando 
antes isso só vinha do governo. Mas reconhece que a hidrelétrica inter-
rompeu a cultura de caça e pesca dos Cree, dependente da terra. O 
acordo trouxe o que temos hoje, como moradias, mas gerou impactos 
sociais que se prolongam por anos, embora haja nativos que ainda vi-
vam de pesca e caça.
 O chefe afi rma que a prioridade é em educação e treinamento, lem-
brando que a sua equipe de gestão é toda Cree, mas quando precisa fa-
zer planejamento urbano, engenharia ou construção, contrata gente de 
fora. “Temos jovens estudando em universidades que no futuro vão po-
der preencher esse vazio. Procuramos maximizar a contratação de Cree 
nos negócios locais. Acabamos de assinar um acordo com a mineradora 
Goldcorp para treinar nativos para se habilitar a empregos na mina de 
ouro de Eleonore”, conta.
 “Temos visto jovens famílias nativas comprar suas próprias casas — 
um fenômeno recente, porque poucos anos atrás a maioria da moradia 
era do tipo social fornecido pelo governo. Continuamos incentivando 
nossos jovens a terminar os cursos secundários e a universidade, em Ot-
tawa, Montreal ou Toronto. Mas eles sempre voltam ao concluir os estu-
dos. É da natureza Cree voltar à terra de origem. Aqui todos conhecem 
todos”, diz o chefe Dennis Georgekish.

Dennis Georgekish

Fernando Coura assume novo
mandato no Sindiextra

 Em evento realizado no Memorial Minas Gerais Vale, no dia 29 
de agosto, em Belo Horizonte (MG), o engenheiro José Fernando 
Coura recebeu o setor de mineração para um encontro de confra-
ternização da diretoria e associados, para seu novo mandato como 
presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas 
Gerais (Sindiextra), para o quadriênio 2017-2021. Eleito por unanimi-
dade, esse é o quarto mandato de Coura à frente da entidade.
 O executivo ressaltou a função de líder de um dos segmentos 
mais importantes para a indústria mineira. “O crescimento e a constan-
te busca por gerar novas oportunidades, emprego e renda serão a base 
de nossa luta para esse setor tão relevante para o Estado”, destacou. 
 “Fui levado por meus companheiros para exercer mais um mandato 
à frente do sindicato neste momento difícil que o País atravessa. 
Nossa tentativa é de retomar a competitividade da indústria brasilei-
ra e da indústria mineral, especifi camente”, disse durante o evento.  
 “Imagine a logística para tirar o minério de ferro do interior de 
Minas Gerais, andar mais 600 km via ferrovia, depois navegar 45 
dias até à China competindo com os australianos que estão mais 
próximos. Somos extremamente competitivos e temos alta tecnolo-
gia. Mas, evidentemente, que os problemas brasileiros se refl etem 
para toda a indústria, e é nesse processo que pretendemos auxiliar”, 
fi nalizou seu discurso.

 O Sindiextra, fundado em 1991, 
possui 70 associados e mais de 900 
empresas fi liadas no Estado. A enti-
dade tem por objetivo representar e 
defender a indústria mineral, contri-
buindo para sua competitividade, seu 
desenvolvimento sustentado e das 
comunidades que a acolhe, exercen-
do um importante papel na defesa 
dos interesses de seus associados e da
indústria mineira. 

DIRETORIA SINDIEXTRA – Quadriênio 2017-2021 
PRESIDENTE: José Fernando Coura VICE-PRESIDENTE: Eduardo de 
Almeida Ferreira DIRETOR ADMINISTRATIVO: Cristiano Monteiro 
Parreiras DIRETOR FINANCEIRO: Rodrigo Andrade Valadares Gontijo 
DIRETORES ADJUNTOS: Aloysio Antonio Peixoto de Carvalho, Augusto 
César Calazans Lopes, Gustavo Rosa Lanna, Lucélio de Moraes, Marcos 
de Azevedo Ferreira França, Rodrigo Dutra Amaral, Thaís Rêgo de 
Oliveira, Tito Botelho Martins Júnior CONSELHO FISCAL - EFETIVOS: 
Eduardo Costa Simões, Celso Baptista Dias Filho, Lúcio Flavio Gallon 
Cavalli CONSELHO FISCAL - SUPLENTES: Paulo Thiago Puga Miranda, 
José Guilherme Ramos, Silmar Magalhães Silva DELEGADOS JUNTO À 
FIEMG - EFETIVOS: José Fernando Coura, Rodrigo Andrade Valadares 
Gontijo DELEGADOS JUNTO À FIEMG - SUPLENTES: Eduardo de 
Almeida Ferreira, Cristiano Monteiro Parreiras.

Fernando Coura
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O salto do canguru
Milton Rego*

 A Austrália é um país cuja mineração tem papel prepon-
derante na sua economia, responsável por 7% do seu PIB. 
Para comparar, no Brasil o setor mineral representa a meta-
de disso no total das riquezas produzidas. A terra do cangu-
ru compete aqui muito fortemente nos mercados de bauxi-
ta (que é minerado para fazer alumínio) e alumina (o 
resultado do refi no da bauxita). 
 A Austrália é o segundo maior produtor de bauxita e de 
alumina do mundo - o Brasil é o terceiro. Também detém a 
segunda maior reserva mundial de bauxita - de novo, o Bra-
sil é o terceiro. Como aqui, as empresas australianas que 
operam na extração de bauxita têm as atividades com pa-
drões internacionais de sustentabilidade. Mas a maneira 
com a qual a sociedade australiana se relaciona com a mi-
neração é muito diferente do que acontece na Terra Brasilis. 
 Tentemos, por um momento, deixar de lado a tragédia 
de Mariana. Mesmo antes disso, a mineração no País nunca 
foi considerada algo importante para a construção da nossa 
nação – diferentemente de outros ramos da economia. Nin-
guém chama a mineração de indústria extrativa; ninguém 
tem orgulho dos níveis de tecnologia e conhecimento de-
senvolvidos para a exploração mineral. A mineração tem 
um viés negativo para a sociedade. 
 Na Austrália, a mineração é indissociável da história do 
país. Os próprios australianos dizem, com orgulho: viver lá e 
dizer que a mineração não é importante, é como querer 
que os seus pais nunca tivessem se conhecido. A mineração 
está aí – ela faz parte do DNA do australiano.  
 A mineração é reconhecida como a responsável pelo 
desenvolvimento daquele país, desde a corrida do ouro da 
metade do século XIX. Isso já é um indicativo para nós. 
Como eles, nós tivemos uma história de mineração. Mas 
para nós é um exemplo de um país sendo saqueado pelos 
colonizadores. Para eles é um exemplo da capacidade de 
desbravamento dos imigrantes. 
 Até hoje, o potencial associado à indústria de mineração 
na Austrália é um fator impulsionador que sempre foi utilizado 
pelo governo. Recentemente, um anúncio circulou nos jornais 
brasileiros sob o título “Austrália, a escolha inteligente para in-
vestir em agronegócio”. E seu conteúdo traz o alto grau conce-
dido pelas agências para investimento no país, seus acordos 
comerciais com os países asiáticos e seu largo crescimento 
econômico. O local ideal para se investir e obter retorno. 
 Agora, vocês imaginam o governo brasileiro fazendo 
uma publicidade dessa em um jornal australiano? No dia 
seguinte estaria estampada na mídia daqui dizendo que 
queriam vender o País. O brasileiro tem, de modo geral, 
uma desconfi ança com o capital, com os capitalistas e mais 

ainda com capitalistas estrangei-
ros. 
 Vamos também comparar 
os sites dos ministérios dos go-
vernos australiano e brasileiro 
que tratam da mineração. No 
nosso caso é o Ministério de 
Minas e Energia. Pois bem, se 
formos para a página do Mi-
nistério de Minas e Energia, em 
um primeiro momento achamos que estamos no ministério 
errado. Praticamente só existem informações sobre energia. 
Das 12 secretarias e órgãos vinculados, apenas três são so-
bre mineração. Ainda, se vamos para as publicações dispo-
nibilizadas no site praticamente todas são de energia. Nós 
temos uma mineração “envergonhada”. 
 Por outro lado, se formos explorar o nosso congênere 
australiano, vamos para o Departamento de Indústria, Ino-
vação e Ciência (aí já começa a diferença) e podemos ver 
várias páginas sobre a mineração. Vale a pena acessar e ver 
o discurso sobre o potencial de recursos do país e o elogio 
à atividade mineradora. 
 Toda essa comparação nos leva, necessariamente, a per-
guntar qual o impacto em relação à nossa economia e à so-
ciedade que tem essa diferença de posicionamentos. A res-
posta pode ser resumida em melhor ambiente para a 
mineração e melhor capacidade de atração de investimentos. 
 A PwC elaborou um gráfi co onde é mostrado o destino 
dos investimentos da mineração no mundo em 2016. O re-
sultado é claro: Canadá e Austrália atraíram mais do orça-
mento de exploração global do que qualquer outro país, 
com 14 % e 13 %, respectivamente. Justamente os países 
onde a mineração não é encarada pela sociedade como 
“vendida aos interesses internacionais” e existe um ambien-
te de negócios muito mais amigável. 
 O novo Código Brasileiro de Mineração, que ainda pre-
cisa ser apresentado ao Congresso, pode ter um papel im-
portante para melhorar esse quadro nacional. Além disso, 
precisamos ter, como sociedade, uma forma mais madura de 
nos relacionarmos com a mineração. Não podemos manter a 
mentalidade de colonizado. O Brasil recebeu um presente 
que é o seu subsolo. Saber utilizá-lo adequadamente e torná-
-lo uma ferramenta de desenvolvimento é tarefa de todos 
nós. Isso exige mais do que um salto de canguru.

*Milton Rego, engenheiro mecânico, economista e bacharel em fi lo-
sofi a pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é presi-
dente-executivo da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL)

Milton Rego





16 |          AGOSTO / SETEMBRO | 201716 |          AGOSTO / SETEMBRO | 2017

O U R O

Jaguar Mining extrai ouro residual do carvão

 Dois projetos desenvolvidos pela Jaguar Mining, em 
sua unidade de Caeté (MG), trouxe tanto benefícios eco-
nômicos quanto ambientais. Um trata-se da recuperação 
de carvão com menos de 1 mm retirado do benefi cia-
mento e vendido para reprocessamento no exterior. Já o 
outro se refere à disposição de rejeitos inertes da fl otação.
 A equipe técnica da planta metalúrgica da Jaguar Mi-
ning composta pelo gerente de metalurgia, Edson Casse-
miro, o coordenador de produção, Sandro José Diniz, o 
supervisor de barragens, Huet Nery Valentino, o analista 
de dados, Alberto Vilela da Costa, e a engenharia quími-
ca, Istelamares Alvarenga de Barros, fi zeram um relato de 
ambas as iniciativas, que seguem abaixo. 

FINOS DE CARVÃO

 O carvão ativado é amplamente utilizado no processo 
de adsorção de metais na mineração devido às suas pro-
priedades texturais e natureza química. Porém, se carac-
teriza também por gerar fi nos quando sujeito a esforços 
resultantes de abrasão, manuseio e transporte.
 Considerando essas propriedades, a equipe de meta-
lurgia da Jaguar Mining, logo no início da operação da 
planta de benefi ciamento de ouro, realizou mudanças no 
projeto inicial do circuito de eluição e otimizou a estrutu-
ra já existente, com o objetivo de evitar a perda de fi nos 
do rejeito do processo CIP (carbon in pulp) e ultrafi nos 
de carvão durante a eluição, evitando perdas de ouro.
 Após estudos de como recuperar o ouro adsorvido 
nessas partículas, a equipe encontrou uma solução sim-
ples e de baixo custo, mas que permitiu a recuperação de 
1.535 onças de ouro entre 2010 e meados de 2017. 
 A rota de processos é a comumente aplicada para a 
produção de ouro, a qual é composto por duas principais 
etapas de processamento: 
Tratamento mecânico - O minério proveniente das mi-
nas subterrâneas, com granulometria acima de 500 mm, 
passa pelo circuito de britagem composto por três eta-
pas até atingir granulometria menor que 16 mm para, 
em seguida, ser estocado em uma pilha pulmão. Esta pi-
lha abastece o moinho de bolas com capacidade para até 

100 t/h. Após a moagem a polpa é classifi cada em hidroci-
clones, sendo que o underfl ow é encaminhado para a con-
centração gravítica e o overfl ow direcionado para a fl otação.
Hidrometalurgia - Na primeira etapa, a fl otação, con-
centra-se o ouro no mínimo 20 vezes, sendo a concen-
tração em massa de no máximo 7,0%.
 O concentrado da fl otação é encaminhado para o pro-
cesso de lixiviação e adsorção em tanques com carvão ativa-
do (processo CIP). Seguem-se a eluição e a eletrodeposição. 
 O concentrado de ouro, com teor na faixa de 75-85%, é en-
viado para a refinadora e o ouro comercializado no mercado. 
 O carvão ativado é comumente utilizado no benefi -
ciamento de ouro para recuperação do metal solubiliza-
do durante a lixiviação. Basicamente, o processo consti-
tui-se em três etapas:
Carregamento - adsorção do cianocomplexo Au (CN)-2 
nos poros do carvão.
Eluição - dessorção do metal precioso, obtendo-se um 
licor mais concentrado que a solução original provenien-
te da cianetação.
Produção - o metal precioso é extraído do licor rico atra-
vés da eletrólise.
 O processo de adsorção de ouro em carvão ativado 
utilizado pela Jaguar Mining é realizado em cinco tan-
ques do tipo CIP (carbon in pulp). Em cada tanque con-
tendo carvão ativado há uma peneira, de forma a reter as 
partículas de carvão (circular de 20 mesh ou 0,8 mm). A 
transferência de carvão é feita em bateladas (de acordo 
com o perfi l de produção) por meio de um sistema de 
bombas de rotor recuado, direcionando a polpa para a 
parte superior das peneiras. Tais peneiras retêm as partí-
culas de carvão e permitem a passagem da polpa mais 
fi na. Essa operação é de grande importância, pois o ma-
nuseio e transporte incorreto do carvão entre os estágios, 
com consequente geração de fi nos, é a causa principal 
de perda de ouro em circuitos de adsorção.
 Após o carregamento do carvão, a cada 72 horas é 
realizada a eluição do mesmo através da recirculação de 
um eletrólito com condições físico-químicas e tempera-
tura ideais à dessorção. Ao terminar este processo, é feita 
uma lavagem ácida do carvão para remoção de matéria 

Planta de benefi ciamento da Jaguar Mining em Caeté (MG)

Augusto Diniz – Caeté (MG)
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orgânica, silicatos ou carbonatos que se acumulam nos 
poros do carvão e não são removidos durante a eluição, 
o que diminui sua capacidade de adsorção. A lavagem 
ácida é realizada após o processo de eluição para garan-
tir que não haja perdas de finos antes do processo de 
dessorção e que, consequentemente, o ouro contido 
nessa fração também seja extraído.
 Em seguida, o carvão é classificado em uma peneira 
com abertura de 1,00 mm (18 mesh):
• O oversize (partículas com granulometria acima de 1,00 
mm) é encaminhado para a regeneração térmica em um 
forno rotativo a 650-750°C, resfriado bruscamente em 
água e bombeado para o circuito de adsorção, para ser 
novamente utilizado no processo.
• O undersize (partículas com granulometria abaixo de 1,00 
mm) constituído por finos de carvão é acondicionado com 
água em um tanque de decantação onde após a sedimen-
tação recupera-se a água e o carvão é recolhido e estocado 
em bags.
 O processo de separação de finos de carvão, além de 
ser aplicado no processo de eluição, é realizado também 
através de um peneiramento do rejeito proveniente da lixi-
viação. Antes de ocorrer a detoxificação, o rejeito final do 
circuito de adsorção passa por uma peneira vibratória de 
segurança e os finos de carvão ativados são recolhidos, evi-
tando a sua perda como rejeito para a barragem. Realiza-se 
a reclassificação deste carvão retido, sendo que as partículas 
com granulometria acima de 1,00 mm retornam ao proces-
so CIP e o undersize é considerado fino de carvão.

 No início da operação da planta metalúrgica, otimi-
zou-se as estruturas já existentes para o desenvolvimento 
desse circuito de recuperação de finos de carvão. Assim, 
desde 2010, todo o carvão abaixo da granulometria de 1,00 
mm vinha sendo estocado para um futuro tratamento. Os 
finos de carvão recuperados correspondem a 25-35% do 
carvão novo adicionado ao processo de adsorção (CIP).
 Através de uma análise granuloquímica realizada no 
material, verificou-se bom teor médio de ouro, sendo 
que 81,2% do carvão fino encontrava-se com granulo-
metria entre 1000 µm e 500 µm contendo 44% de todo 
ouro contido. A fração mais fina do carvão (menor que 
45 µm) correspondia a 8,1% da massa total, mas apre-
sentava 41,7% do ouro total. Assim, a maior disponibili-
dade de ouro a ser recuperado em finos de carvão, cerca 
de 86%, estava presente na granulometria acima de 32 
mesh e abaixo de 325 mesh.

ROTAS DE RECUPERAÇÃO
 Existem alguns processos de recuperação do ouro ad-
sorvido em finos de carvão que consistem basicamente em:
• Incineração do carvão em temperaturas entre 600°C e 
900°C até a formação de cinzas, com controle da emissão 
de cinzas para não haver perdas para o ambiente. Poste-
riormente, é realizada a lixiviação com cianeto das cinzas 
geradas, e adsorção do ouro em carvão ativado.
• Lixiviação do carvão fino com cianeto em contato com 
carvão virgem com granulometria grosseira. O ouro solubili-
zado do carvão fino é adsorvido pelo carvão grosso.   



18 |          AGOSTO / SETEMBRO | 201718 |          AGOSTO / SETEMBRO | 2017

O U R O

 Após este processo, faz-se a eluição do carvão e recupera-se o ouro.
 Assim, foram realizados ensaios de laboratório para traçar 
qual seria a opção mais viável para a recuperação do ouro. E 
diante das pesquisas realizadas, a opção inicialmente encontra-
da foi adquirir um sistema que utiliza um leito semi-fl uidizado 
desenhado para queimar o carvão em uma câmara primária. 
Isto liberaria o ouro nas cinzas que seriam capturadas na planta 
de fi ltração cerâmica e encaminhadas para o procedimento de 
fundição, com 93-95% do conteúdo de ouro recuperado. 
 Porém, a aquisição deste sistema resultaria em um investi-
mento elevado para o processamento dos fi nos de carvão, 
cuja massa seria elevada somente nos primeiros processos 
devido ao acúmulo de resíduos por seis anos. Ao longo do 
tempo, a demanda seria menor em função das melhorias já 

efetuadas que resultaram em redução da geração dos fi nos 
de carvão bem como do teor de ouro residual no mesmo.
 A solução encontrada foi comercializar os fi nos de car-
vão com uma empresa de exportação de resíduos nobres, 
que remunera a Jaguar Mining através da análise de quan-
tifi cação de ouro. Dessa forma, uma parceria com a Lorene 
Importação e Exportação se fi rmou. O resultado extrema-
mente viável para ambas as partes, possibilitou no ano 2016 
a recuperação de 1.442 onças de ouro relativo a resíduos 
gerados em seis anos de operação da planta metalúrgica.
 O desenvolvimento desta rota com baixo investimento e a 
obtenção de receitas provenientes da comercialização deste re-
síduo contendo ouro é atrativa, e tornou-se modelo para as ou-
tras unidades da Jaguar que não desenvolviam este trabalho.

Cava exaurida em processo de limpeza
e remoção de rejeitos

 Em 2013, a mesma equipe da planta metalúrgica da 
Jaguar Mining, em Caeté (MG), trabalha na revisão de 
processos relacionados à disposição dos rejeitos da fl ota-
ção, desenvolvendo um novo método, que garante mais 
segurança operacional. O novo sistema não é classifi cado 
como barragem devido ao baixo risco associado.
 O rejeito da fl otação é um resíduo não perigoso, inerte. 
Este rejeito, que constitui cerca de 90-95% da massa de ali-
mentação da planta metalúrgica, é classifi cado em hidroci-
clones. Neste processo o underfl ow, que consiste em um re-
jeito granular e com melhores propriedades de resistência e 
permeabilidade, é encaminhado como backfi ll para preen-
chimento das minas ou bombeado para pilhas de desagua-
mento natural, seguido de empilhamento. 
 O overfl ow que apresenta granulometria de fi nos é es-
pessado a 50-60% de sólidos em peso e bombeado para 
um reservatório temporário. A água recuperada tanto do 
espessador quanto do desaguamento do underfl ow é reuti-
lizada no processo metalúrgico.
 Desde o início da operação em 2010, o rejeito constituí-
do pelo overfl ow da ciclonagem era disposto em uma cava 
exaurida, complementada por pequeno maciço em aterro 
compactado. Em maio de 2013, a cava denominada RG2W 
chegou ao fi nal de sua capacidade útil, totalizando 556.403 
m3 de rejeitos sólidos dispostos.
A partir dessa data iniciou-se o lançamento de rejeitos em 
outra cava exaurida, sem qualquer tipo de barramento 
complementar, que daria a autonomia para lançamento de 
263.000 m3 de rejeitos sólidos, capacidade sufi ciente para 
somente 15 meses de operação.
 Diante desses fatos, a equipe da planta metalúrgica e da 
engenharia buscaram alternativas que confi gurassem como 
boa prática ambiental, elevando a disponibilidade das cavas e 
apresentassem menores impactos e riscos associados em rela-
ção aos consecutivos alteamentos e construção de novas bar-
ragens. A solução encontrada foi à intercalação da disposição 
de rejeitos nas duas cavas exauridas e posterior método de re-
moção e empilhamento em local apropriado e defi nitivo.
 O método utilizado consiste na disposição inicial do rejei-
to em uma das cavas até o seu completo preenchimento. 
Após a utilização de toda a sua capacidade alterna-se o lan-
çamento de rejeitos para a outra. Nesse período, toda a água 

residual da primeira cava é reutilizada no processo metalúrgi-
co e ocorre a fi ltragem e secagem natural do rejeito sólido. 
 Após a completa secagem do material, processo que se 
mantém por aproximadamente quatro meses, inicia-se a etapa 
de remoção do resíduo sólido, com transporte feito por cami-
nhões e o empilhamento em uma área licenciada para deposi-
ção de estéril e rejeitos. O empilhamento ocorre através de 
compactação juntamente com resíduos de rocha com equipa-
mentos de terraplenagem e disposição em inclinação exterior, 
para apoiar a pilha e promover e revegetação. Ao fi m deste ci-
clo que ocorre no período de aproximadamente 15 meses, a 
cava estará novamente disponível para deposição de rejeitos e 
a outra cava em operação estará chegando ao fi nal de sua ca-
pacidade útil. Assim, inicia-se o mesmo processo novamente.
 Esse método de disposição para a Jaguar Mining apre-
senta as seguintes vantagens: menor custo de construção e 
manutenção, se comparado à opção de nova barragem ou 
alteamentos; estrutura com menor risco geotécnico por não 
armazenar água, quando comparada com os métodos de 
disposição tradicionais; baixo dano potencial; utilização de 
áreas já lavradas, possibilitando sua reconformação ambien-
tal; utilização de áreas que tecnicamente não seriam ade-
quadas para disposição de rejeitos em polpa; possibilidade 
de execução de estruturas para dispor rejeito em espaços já 
licenciados; custos de operação e manutenção dessa meto-
dologia baixos por se caracterizar uma atividade simples, 
fl exível e robusta; baixo custo associado ao processo de dis-
posição e contenção do material; e melhor gerenciamento 
do empilhamento, considerando as variáveis tempo, volu-
me de sólidos processado e condições climáticas.

Secagem de rejeito em cava elimina uso da barragem
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 Entidade foca a segurança no uso de explosivos na mineração

 A recém-criada Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Materiais Explosivos e Agre-
gados (Abimex), fundada em 
13 de março desse ano, tem 
inicialmente focado suas 
ações na promoção da segu-
rança, no uso adequado dos 

explosivos e nas melhores práticas de transporte. 
Quem informa é o presidente da entidade, Ubiraja-
ra D’Ambrosio.
 Segundo o executivo, a primeira vitória foi a cria-
ção de um curso de formação de blaster no Senai do 
Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, com apoio do 
Exército Brasileiro e da Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp), que terá sua primeira turma 
em janeiro de 2018, com uma carga horária de mais 
de 160 horas somente teóricas – os cursos até então 
existentes tinham em média 40 horas.
 “As melhores práticas nesse segmento envolvem 
ainda o uso de caminhões para bombeamento de ex-
plosivos, equipamentos e operadores certificados, 
para que a atividade em toda sua extensão ocorra com  
segurança”, ressalta Ubirajara.
 A Abimex foi fundada por empresários ligados ao 
ramo de explosivos, matérias-primas, tecnologia de 
desmonte, segurança, entre outros. Hoje, a Abimex 
conta com 48 associados efetivos e mais de 100 asso-
ciados indiretos de associações coligadas. “A entidade 
está conseguindo agregar todos os envolvidos na ca-
deia de produção e usuários dos explosivos, pois até 
então nenhuma associação tinha esse objetivo”, lem-
bra o presidente.
 “Todos que trabalham em conjunto com o cresci-
mento do mercado brasileiro precisam se unir em uma 
profunda discussão sobre desenvolvimento real e assis-
tido. Foi exatamente este propósito que estimulou a 
criação da Abimex”, cita. “Trata-se de um constante ple-
nário para discussões, análises e formulação de ideias”. 
 Antes da fundação da Abimex, existia apenas o Sin-

dicato da Indústria de Explosivos no Estado de São 
Paulo (Sindex) na representação dos interesses das in-
dústrias de materiais explosivos. “Mas o segmento de 
agregados não participava do grupo. Hoje, a Abimex con-
grega todas as atividades  do segmento de explosivos, tais 
como os próprios fabricantes de explosivos e pólvoras, os 
utilizadores de explosivos e pólvoras, os produtores de 
matérias primas para estes materiais, os fabricantes de 
equipamentos envolvidos na fabricação, transporte, arma-
zenagem e uso dos explosivos, e os consumidores finais, 
como minerações em geral”, conta Ubirajara.
 Um dos principais projetos em andamento na Abi-
mex tem sido modernizar o Sistema de Fiscalização de 
Produtos Controlados (SFPC) junto à Diretoria de Fis-
calização de Produtos Controlados (DFPC) do Exército 
Brasileiro e propor a criação de projeto de lei para 
controlar a cadeia produtiva nacional, com foco no Sis-
tema de Rastreabilidade Serializada (individualizada). A 
entidade já integra o conselho consultivo do SFPC.

Ubirajara D’Ambrosio

1° Workshop de Regulamentação e Controle de Explosivos 
organizado pela Abimex, em junho último, em São Paulo (SP)

 “Nesse curto espaço de tempo, já apresentamos 
diversas sugestões à DFPC para o aprimoramento 
da legislação em vigor, demonstrando ser uma en-
tidade altamente representativa e qualificada nesse 
segmento. O DFPC pretende estabelecer procedi-
mentos administrativos para o exercício de ativida-
des com explosivos, o que será de muita relevância 
ao setor”, destaca o executivo.
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 A Abimex quer difundir de forma regular, por 
meio de palestras e eventos técnicos, as normas de 
segurança, o uso adequado dos explosivos e as 
melhores práticas. “Isso facilitará a realização de 
negócios entre as associadas e o mercado nacional e 
internacional, proporcionando acesso à informação 
de qualidade sobre o mercado consumidor, busca de 
parceria nas áreas de tecnologia e inovação, e orien-
tação e assessoramento de empresas quanto ao cum-
primento das normas de controle e segurança previs-
tas na legislação vigente”, diz Ubirajara. “Além de 
proporcionar aproximação com as Forças Armadas, 
com os órgãos de segurança pública e a Polícia Fede-

ABIMEX – PRINCIPAIS AÇÕES

- Empreender providências para a simplifi cação, a desregulamentação e a facilitação de suas atividades

- Privilegiar ações e programas voltados para a geração de emprego e renda

- Ampliar ações, visando oferecer garantias que viabilizem a concessão de fi nanciamentos às micro, pequenas e grandes empresas

- Viabilizar e ampliar linhas de crédito, propiciando às grandes, pequenas e microempresas recursos de investimento e capital de giro

- Direcionar todas as ações para efetivas necessidades das micro, pequenas e grandes empresas, pesquisando e aprimorando a qualidade de todos os produtos oferecidos

- Direcionar as ações voltadas para o desenvolvimento econômico e social para as regiões geoeconômicas menos favorecidas

- Privilegiar as ações no campo da educação, dando prioridade ao treinamento para a formação de especialistas e à formação de empreendedores

- Articular entidades e associações, sindicatos, universidades e escolas, em níveis nacional e internacional, visando à realização conjunta de programas de capacitação tecnológica

- Promover o crescimento das receitas próprias da Abimex, reduzindo a dependência dos recursos de contribuição compulsória

- Interiorizar as ações do Sistema Abimex Nacional

- Promover cursos e palestras sobre temas específi cos de interesse de seus associados

- Promover seminários de alto nível com especialistas brasileiros e estrangeiros, com assuntos correlatos ao interesse de cada categoria de associados

- Orientar sobre os procedimentos legais para importação e exportação, legislação, tributação, Mercosul, fusões e joint-ventures

- Disponibilizar cadastro de negócios e oportunidades com outros países

- Promover rodadas e balcões de negócios para promoção de produtos e serviços dos associados

- Organizar e/ou disponibilizar calendário de feiras nacionais e internacionais, por setor, país de realização e data do evento

- Recepcionar missões de negócios do exterior, com agendamento de reuniões com as empresas associadas, gerenciando as demandas de cada setor

- Organizar missões empresariais especiais de empresas associadas ao exterior, mantendo um intercâmbio técnico e de conhecimentos com entidades
congêneres, visando ao aprimoramento e a representatividade da classe a nível internacional

- Veicular boletim informativo sobre todas as atividades da associação

- Veicular revista da Abimex, disponibilizando vários temas voltados ao interesse de seus associados, como também fornecendo gratuitamente
em casos especiais o espaço publicitário da revista e comercializando a sua totalidade para os reais interessados

- Prover tanto o boletim informativo quanto a revista em sistema on-line através da Internet, onde o associado encontrará um vasto campo
de informações inerentes a Abimex, como de seus parceiros através de links

- Buscar manter acordos e/ou convênios de cooperação com diversos órgãos governamentais e entidades empresariais

- Defender os direitos coletivos inerentes a seus associados, bem como sua representação em juízo ou fora dele, na forma e nos casos em que a Assembleia Geral autorizar

- Promover em conjunto com outras associações ou entidades, a realização de cursos, concursos, palestras, estudos específi cos e setoriais, pesquisa e desenvolvimento tecnológico

- Coordenar, em conjunto com outras associações, a eleição dos agraciados com o Prêmio Abimex e outros que venham a ser criados em âmbito nacional, e promover a sua entrega

- Zelar para que sejam observadas todas as regras e padrões consignados no Código de Ética e Padrões de Conduta Profi ssional da associação

ral, que são os entes públicos envolvidos diretamente 
na fi scalização e controle de nossa indústria”.
 Ubirajara D’Ambrosio acrescenta que o objetivo 
é expor aos órgãos governamentais de fiscalização 
as particularidades das empresas, com o objetivo 
de evitar possíveis divergências operacionais.
“Todas essas ações visam dar reconhecimento ao 
segmento, garantindo a máxima satisfação para 
seus clientes, permitindo a busca da certificação de 
seus produtos e representação das empresas em 
foros doméstico e internacional, na defesa de as-
suntos que promovam a expansão do mercado 
consumidor brasileiro”, finaliza.
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Investir para superar o momento
Ismael Prado*

 Quando enfrentamos as difi culdades, criamos oportuni-
dades. De fato, a crise é, sim, um momento em que várias 
chances podem ser vislumbradas. Crise é um convite forçado 
à mudança. O caminho para prosperar é ter a capacidade de 
enxergar nas adversidades um motor para inovação.
 Desde 2001, a Explog vem escrevendo sua história, e os 
ciclos econômicos deram algumas voltas nesse período. O 
Brasil vem vivendo na parte de baixo do ciclo nesses últimos 
meses e, ao que parece, está começando a sair. Investir e 
crescer em todas as crises - não foi diferente agora para a 
empresa. Para sobreviver e reverter o ciclo econômico de-
pressivo, a Explog centrou ainda mais em tecnologia, novos 
serviços, infraestrutura e desenvolvimento da equipe.
 A Explog está prestes a inaugurar uma fábrica e centro de 
distribuição no município de Serrinha, na Bahia, e, com isso, 
consolidar sua atuação no Nordeste no País. Em paralelo, a 
empresa formalizou parceria com a O-Pitblast – empresa eu-
ropeia desenvolvedora de software para desmontes – e ad-
quiriu equipamentos de última geração, como laser profi le, 
inclinômetro, sismógrafo, VoD (velocity of detonation) e análi-
ses fotométricas. Além disso, contratou técnicos especializa-
dos, treinou e reciclou equipes para impulsionar o desenvol-
vimento econômico da região.
 A forte presença da Explog no Nordeste deve-se ao fato 
de ser a única da região a oferecer soluções integradas. A 
empresa trabalha com equipamentos de última geração e 
equipe técnica altamente qualifi cada.

 Todo esse esforço re-
fl ete um trabalho ágil, se-
guro e de resultados efi -
cientes. A Explog acredita 
que esse é o pensamento 
que o Brasil precisa para 
voltar a crescer - é possí-
vel ser otimista se acredi-
tar no potencial.

Sócios-fundadores da Abimex

Alltraders (Ronald J. Goldberg)
Fertifer (Diego Fernandez)

Ideal Consult (Marcos A. Laurentino)
Rego & Brena Advogados Associados (Paulo do Rego)

TTI Log (Ronaldo de Almeida e Antonio Carrelha)
Interconsult (Sergio Volani)
CR Russo (Carmo A. Russo)

Ubirajara D´Ambrosio
Geraldo Ribeiro do Valle Haenel

Odair Sanna
Lauro Pereira Dias

Soluções e tecnologia em fabricação
e logística de explosivos

 Fundada em 23 de julho de 2001, a Empresa Mi-
neira de Explosivos (Emex) é líder na fabricação, co-
mercialização e logística de explosivos e acessórios 
para desmontes, incluindo emulsões explosivas, 
emulsão bombeada, cordéis, explosivos granulados, 
booster, conjuntos de espoletados, além de produzir 
outros materiais sob encomenda, de acordo com a 
necessidade do mercado.
 Equipada com tecnologia de ponta, a Emex tam-
bém oferece soluções diversas na elaboração de 
projetos viáveis e exequíveis de desmontes, que via-
bilizam o trabalho de forma organizada e produtiva, 
em pedreiras, minerações, áreas urbanas, industriais, 
desmontes amortecidos a frio com argamassa ex-
pansiva, cortes de fi o diamantado, rompedores, dar-
da e uma gama de outras técnicas modernas.
 Para dar agilidade à distribuição em todo o terri-
tório nacional, a Emex conta com logística própria 
que compreende uma moderna frota de caminhões, 
além de diversos veículos para garantir o cumpri-
mento do pedido.
 Na área de prestação de serviços, dispõe de uni-
dades móveis de bombeado (UMBs), que proporcio-
nam tecnologia, praticidade e melhores resultados 
no desmonte com o sistema de produto e aplicação 
integrados.
 O parque industrial da Emex está situado às mar-
gens da BR-116, em Teófi lo Otoni (MG), onde abriga 
os laboratórios, ofi cinas de produção, áreas para en-
saios de detonações, paióis de armazenamento de 
produtos e outras instalações.
 Desde à sua fundação, a Emex se destacou por 
ser uma empresa ecologicamente responsável, sem-
pre se preocupando com o meio ambiente e optan-
do por usar matérias-primas de qualidade e garanti-
das por todas as certifi cações do setor.
 Todas as ofi cinas de produção operam de acordo 
com as normatizações ambientais e são devidamen-
te autorizadas pelos órgãos fi scalizadores de produ-
tos controlados. A Emex realiza ainda programas 
permanentes de manutenção e conservação da natu-
reza, como plantio de árvores, tratamento de efl uen-
tes líquidos além de seleção e incineração controla-
da de resíduos sólidos.*Ismael Prado,

CEO da Explog
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ANM regula normas de desmonte com explosivos
     A definição de normas de desmonte de rochas com ex-
plosivos no Brasil hoje é definida pela Agência Nacional de 
Mineração (ANM), antigo Departamento Nacional de Pro-
dução Mineral (DNPM). A legislação envolve transporte, 
manuseio e guarda de explosivos no âmbito da mineração.
 O primeiro item da regra a ser seguida por quem ma-
nuseia esse tipo de material envolve observar as recomen-
dações de segurança do fabricante, incluindo a necessida-
de de a operação de detonação e suas atividades ser 
supervisionada por profissionais capacitados e devidamen-
te registrados.
 No que tange ao transporte, a norma exige o transpor-
te de explosivo com veículos adequados; e seu armazena-
mento deve atender requisitos básicos de adequação, 
além de registros de movimentação.
 No trabalho de operação, o plano de fogo é essencial e 
deve ter a indicação de quantidade de explosivos, disposição 
e profundidade dos furos, tipos de explosivos e acessórios, 
sequência de detonações, volume desmontado e tempo mí-
nimo para o retorno após detonação. Essa etapa também en-
volve critérios de acionamento de alarme, horários de deto-
nação, sinalização e extensão da área a ser evacuada.

 Existem diferentes tipos de explosivo, com variadas 
composições químicas. Porém, a detonação controlado 
usando Anfo (ammonium nitrate fuel oil; óleo combustível 
nitrato de amônio), desenvolvida na década de 1950, é a 
mais utilizada na mineração brasileira na atualidade. No 
entanto, a busca por melhor fragmentação de rochas, 
maior segurança no manuseio e menor custo na sua utili-
zação têm sido permanente na mineração.
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tina, que passou a deter 
100% das ações da em-
presa brasileira, depois 
de três anos de partici-
pação acionária com-
partilhada com dois ou-
tros sócios.
 A Britanite, então, 
passou a ser a Enaex Bri-
tanite, sob a gestão de 
Antonio Cyrino de Sá, vi-
ce-presidente América Latina Leste, com um portfólio de 
mais de 300 produtos. “Com a união das empresas, a Brita-
nite obteve maior exposição internacional em função da 
posição de mercado da Enaex, que possui operações em vá-
rios países, incluindo América do Norte e América Latina, e 
tornou-se uma das maiores produtoras mundiais de nitrato 
de amônio, matéria-prima principal para a fabricação de ex-
plosivos”, explica Antonio. 
 Segundo o executivo, as duas empresas estavam muito 
alinhadas no momento da integração. “Como a Enaex es-
tava em um estágio mais avançado em termos de equipa-
mentos e produtos, além dos ganhos de sinergia de pro-
cessos, conseguimos evoluir muito o nosso modelo de 
governança corporativa e de planejamento estratégico 
para uma atuação em um contexto mundial, gerando ex-
celentes ganhos de efi ciência e competitividade”, avalia. 
 Na área de gestão de pessoas, a companhia tem como 
proposta cultivar um ambiente de trabalho produtivo, 
para atrair e reter talentos, focando no desenvolvimento 
pessoal e profi ssional continuado, mantendo como valores 
o cuidado com a vida, a paixão pelo serviço, excelência e o 
cumprimento dos compromissos, focando na sustentabili-
dade. Em 2016, a empresa se estabeleceu entre as 300 
melhores empresas para se trabalhar no Brasil. 
 “Houve uma mudança muito grande de horizonte. A 
mais relevante alteração foi na gestão de nossos recursos 
humanos, que passa a ter uma atuação que considera 
também o intercâmbio de pessoas das unidades do mun-
do inteiro”, fi naliza Antonio Cyrino de Sá.
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  Know-how  em serviços de desmonte de rocha  
 Fundada na década de 1960, a Fábrica de Explosivos Bri-
tanite contribuiu para o desenvolvimento do País, inicial-
mente atendendo grandes obras de infraestrutura que im-
pulsionaram a economia e aceleraram o crescimento de 
diversas regiões, como a hidrelétrica de Itaipu e a ferrovia 
dos Carajás. 
 A partir do fornecimento de explosivos e serviços de 
desmonte de rocha, utilizados em grandes obras de infraes-
trutura – como as citadas -, a companhia cresceu em ritmo 
acelerado, tornando-se líder no Brasil e marcando forte 
presença em países da América do Sul, atuando no setor de 
construção civil pesada, pedreiras e mineração. 
 Com a matriz na cidade de Quatro Barras (PR), a empre-
sa ainda possui nove centros de distribuição, localizados no 
Paraná, Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além 
de 11 unidades de serviços, instaladas em operações de 
seus clientes, em todo o território nacional. 
 Em 2010, a Britanite iniciou um extenso esforço de in-
ternacionalização de seus negócios e, em 2015, foi total-
mente adquirida pela companhia chilena Enaex, líder em 
serviços de desmonte de rocha e explosivos na América La-

Antonio Cyrino
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Sistema eletrônico de detonação sem fio

 A experiência da WebGen 100, da Orica, é agregar va-
lor ao negócio, realizando maior quantidade de desmon-
tes dentro do mesmo intervalo de tempo, com mínimos 
ajustes e equipamentos; e maximinizar a produtividade, 
detonando mais frentes em minas subterrâneas ou deto-
nando através de maiores distâncias em minas a céu aber-
to.
 A WebGen 100 é o primeiro sistema eletrônico de de-
tonação sem fio do mundo - uma etapa significativa na 
evolução da iniciação de desmontes. O sistema inclui 
boosters (reforçadores) sem fio que são iniciados por um 
comando de queima que se comunica através de rocha, 
água ou ar. 
 Este sistema pode fundamentalmente mudar a forma 
de abordagem atual à detonação e à mineração – espe-
cialmente em minas subterrâneas. Ao contrário de siste-
mas tradicionais “com fios”, nos quais um comando de 
queima é enviado desde a blast box, através do cabo har-
ness, até o interior do detonador, o sistema WebGen 100  
se comunica com o booster no furo via sinais de frequência 
ultra baixa chamados indução eletromagnética. A tecnolo-
gia é semelhante àquela usada para se comunicar com 
submarinos no oceano.
 O sistema eletrônico de detonação sem fio WebGen 
apresenta ainda novas oportunidades fascinantes para mi-
nas operando com os métodos de lavra de abatimento em 
subníveis (sublevel caving), abatimento (caving), realce em 

subníveis (sub level stopping) e a técnica avoca bench and 
fill (banco e enchimento).
 Sem as restrições impostas por conexões físicas, a de-
tonação sem fio pode permitir melhorias na segurança 
dos operadores e na produtividade da mina, durante o 
pré-carregamento dos furos. A detonação sem fio neutra-
liza problemas tais como back-break (quebra de material 
além da última linha perfurada), deslocamento de furos e 
dano em zonas de contorno – todos os quais podem dani-
ficar ou provocar corte nos cabos de detonadores.
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Exército instituiu o conselho consultivo do
Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados

 Em abril último, no Quartel-General do Exército, em 
Brasília (DF), ocorreu a cerimônia da assinatura de posse 
do Conselho Consultivo do Sistema de Fiscalização de 
Produtos Controlados (SisFPC). O evento contou com a 
presença do Comandante Logístico, general Guilherme 
Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, acompanhado do Dire-
tor de Fiscalização de Produtos Controlados, general Ivan 
Ferreira Neiva Filho, e do procurador-geral da Justiça Mili-
tar, Jaime de Cassio Miranda.
 O Conselho Consultivo do SisFPC foi regulado pela 
Portaria nº 21 do Comando Logístico (Colog), publicada 
no Diário Oficial da União de 2 fevereiro de 2017. A neces-
sidade de criação desse conselho ocorreu por iniciativa do 
Comandante Logístico, a fim de prestar assessoramento 
setorial em decisões sobre assuntos pertinentes à fiscaliza-
ção de Produtos Controlados pelo Exército (PCE).
 A iniciativa abrange a participação de outros órgãos do 
governo e representantes, fortalecendo o trabalho conjun-
to que a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 
vem desempenhando, desde 2015, nas ações de fiscaliza-
ção. O Conselho Consultivo é presidido pelo Comandante 
Logístico, integrado pelo diretor de Fiscalização de Produ-
tos Controlados e mais doze membros de organizações 
representativas dos usuários do SisFPC.

Compõem o Conselho Consultivo do
SisFPC as seguintes entidades:

Associação Brasileira das Indústrias de Materiais
de Defesa e Segurança
Associação Brasileira das Indústrias de Materiais
Explosivos e Agregados

Associação Nacional da Indústria de Armas e Munições

Associação Brasileira de Blindagem

Associação Brasileira da Indústria Química

Sindicato da Indústria de Explosivos do Estado
de São Paulo

Associação Brasileira de Atiradores Civis

Confederação Brasileira de Tiro Esportivo

Confederação Brasileira de Tiro Prático

Câmara dos Deputados

5ª Subchefia do Estado-Maior do Exército

Receita Federal do Brasil
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Lavra em diferentes locais impõe à CBA
extenso programa de reabilitação

 A unidade de beneficiamento de bauxita da Compa-
nhia Brasileira de Alumínio (CBA) fica hoje em Miraí. Ela 
foi inaugurada em 2008. Antes, a principal planta indus-
trial de bauxita naquela região da CBA localizava-se em 
Itamarati de Minas, a cerca de 50 km de distância. 
 Ambas as localidades ficam na Zona da Mata mineira, me-
sorregião que possui área geológica de bauxita em uma ex-
tensão territorial que se inicia nos municípios de São João Ne-
pomuceno e Descoberto, a pouco mais de 60 km a nordeste 
de Juiz Fora, se estendendo por 200 km, até a regiões de Ma-
nhuaçu e Manhumirim, em uma largura média de 25 km. 
 Os depósitos se localizam em topos de morro, com 
corpos de espessura entre 3 m e 4 m, com extensão mé-
dia de 3 ha a 5 ha, numa área de vales estreitos e algu-
mas montanhas. Trata-se do segundo maior veio de bau-
xita do País – o primeiro fica no Pará. A pesquisa mineral 
no local começou na década de 1980. 
 Quando no início dos anos 90 a CBA passou a pro-
cessar a bauxita em Itamarati de Minas, as lavras ocor-
riam em terras de particulares em vários municípios da-
quela região - cujo polo econômico principal é a cidade 
de Cataguazes. Atualmente, a unidade de Itamarati de 
Minas apenas reprocessa os rejeitos.
 Agora, esse trabalho de mineralização em terras par-
ticulares ocorre na região cujo polo é a cidade de Muriaé, 
com a planta industrial em Miraí. Esse tipo de exploração, 
onde as lavras ocorrem de maneira pontual em diferen-
tes localidades, exige um esforço incomum na minera-
ção. Primeiro, tem que se conseguir a autorização para 
lavrar em propriedade alheia dos órgãos competentes e 
do próprio dono da terra; segundo, deve-se criar uma in-

fraestrutura para deslocamento e escoamento do run of 
mine (ROM); e, terceiro, faz-se necessário realizar o traba-
lho de recuperação da área minerada. 
 De acordo com a empresa, os acordos com os pro-
prietários rurais são registrados em contrato, que incluem 
a regularização fundiária da propriedade, o ressarcimen-
to por meio de Compensação de Produção Agropecuária 
(CPA) e o pagamento pela participação nos lucros da la-
vra. Depois do fim da operação, a empresa reabilita a área 
minerada, recuperando o solo e a vegetação original do ter-
reno. A equipe de Licenciamento de Áreas e Reabilitação 
Ambiental da CBA acompanha o desenvolvimento da vege-
tação por um período de aproximadamente quatro anos, 
ou até que a área esteja apta à devolução ao proprietário.
 O processo de recuperação da área minerada já ocor-
ria quando a unidade industrial localizava-se em Itamara-
ti de Minas, mas na região de Miraí, o modelo se aperfei-
çoou, expandiu, e ganhou novos estudos. Pelo menos 1,2 
mil ha de áreas já foram reabilitadas desde o período em 
que a CBA chegou a Zona da Mata. 
 A entrega da área é feita por meio de um relatório, 
que atesta a qualidade da reabilitação ambiental, segun-
do a empresa. O proprietário recebe, ainda, uma cartilha 
com orientações e os cuidados que deve ter para manter 
a área com nível de produtividade elevado.
 “Neste trabalho mostramos que é possível minerar e 
entregar a terra com mais produtividade. Trata-se de um 
marco em termos de mineração sustentável”, afirma o 
engenheiro metalúrgico Luís Jorge, diretor de negócio 
primário da CBA. “Transformamos a terra em algo me-
lhor, de forma singular”.

Planta de beneficiamento da CBA em Miraí (MG)

Augusto Diniz – Miraí (MG)
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 A exploração de minério da 
CBA se desenvolve atualmente 
nos municípios de Miraí, São Se-
bastião da Vargem Alegre e Rosário 
da Limeira – mas a atividade deve 
se expandir em breve para outras 
localidades próximas.
As áreas mineradas mais comuns 
têm em média 100 mil t de ROM, 

mas há corpo mineralizado de bauxita com até 600 mil t. 
Para realizar o trabalho de mineração, ligando as áreas de 
mina com a unidade industrial, foram construídos até o 
momento 21 km de estradas de terra na região. 
 O trabalho exige mobilização de máquinas, reforço e 
ampliação de estradas existentes, construção de acessos 
e emboques, realização de serviços de drenagem, aterro, 
sinalização, montagem de ponto de apoio, além das es-
cavações para a exploração mineral.

UNIDADE INDUSTRIAL
 As áreas das plantas de Miraí e Itamarati de Minas 
são próprias da CBA. A unidade de Miraí foi projetada 
para duas linhas de produção, mas, por enquanto, so-
mente uma foi instalada.
 O projeto Miraí teve início das obras em 2005. O 
processo da planta industrial de Miraí envolve moega, 
britagem (primária e secundária), desagregamento e pe-
neiramento primário (3,55 mm) e secundário (0,6 mm).
 A barragem de rejeitos é composta basicamente 
por argila, sílica e ferro. Uma estação de tratamento 
devolve a água à bacia do rio Muriaé. A ETA possui ca-
pacidade de tratamento de 1.300 m³/hora de água ex-
traída da barragem, gerando 1.000 m³ de água tratada 
por hora - esse montante é equivalente ao abasteci-
mento de uma cidade de 200 mil habitantes. 
 Christian Fonseca de Andrade, gerente das unida-
des Zona da Mata da CBA, conta que a empresa tem 
focado muito na otimização, redução de custos e me-
lhoria de processos na planta industrial de Miraí. 
 Com as melhorias implementadas, Christian afi rma que 
a capacidade instalada passou para 3 milhões t/ano. Os 
projetos introduzidos na unidade industrial elevaram o pro-
cessamento de 340 t/hora nominal para quase 900 t/hora.
 A planta industrial de Miraí conta com cerca de 50 
máquinas, incluindo para infraestrutura e operação. O 
número de trabalhadores na planta oscila entre 600 a 
700 pessoas. O ROM da mineração da CBA, de acordo 
com informações atualizadas do último rolling forecast, 
tem previsão de fechamento este ano em 1,5 milhão t/
ano e 850 mil t/ano de benefi ciamento.
 O gerente das unidades da Zona da Mata explica 
que a unidade de Miraí possui elevado grau de auto-
mação. “Os equipamentos são acionados por inverso-
res de frequência e acoplamentos diretos, permitindo 
controlar a velocidade e, por consequência, vazões, 
pressões, acelerações e alimentações, permitindo ajus-
tar o processo ao minério que está sendo alimentado, 
tirando assim a máxima produtividade da usina”, relata.
 Segundo Christian, houve grandes evoluções de 
processo na usina de benefi ciamento, onde os equipa-
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mentos de britagem, desagregamento e peneiramento 
passaram por pequenas e seguidas alterações, visando 
melhorias de performance, sem aportes fi nanceiros re-
levantes, reduzindo desgastes e manutenções.
 O scrubber, por exemplo, passou por alterações na 
câmara de desagregamento e nas barras elevatórias. 
Mais recentemente instalou-se no chute de alimentação 
um sistema de pré-desagregamento com jatos de água 
pressurizados, direcionados contra a alimentação do mi-
nério, melhorando a qualidade da lavagem da bauxita.
 As peneiras passaram por melhorias mecânicas e 
por diversos avanços nos sistemas de lavagem e nas 
telas, com foco no aumento da alimentação, na me-
lhoria da qualidade e maior recuperação. A minerado-
ra indica que a peneira secundária é a maior do mun-
do com o corte em 0,5 mm. 
 Recentemente também foram desenvolvidos amostra-
dores automáticos que foram instalados na entrada e na sa-
ída da usina, que entraram em operação respectivamente 
em 2016 e este ano. A partir de então, foi excluída a necessi-
dade de coleta manual de amostras de produto, infl uen-
ciando positivamente os níveis de utilização da planta.
 “Com esses trabalhos foi possível alavancar os ní-
veis de produção da unidade e, consequente, redução 
do custo unitário através da melhoria de todos os KPI’s 
da usina e principalmente da recuperação mássica, 
que saltou de 37%, em 2013, para 49%, em 2016”, afi r-
ma Christian Fonseca de Andrade.

AÇÃO AMBIENTAL
 Christian explica que existem três linhas de pesquisa 
em andamento atualmente voltadas às ações ambien-
tais da empresa: reabilitação ambiental, restauração 
fl orestal e conservação hídrica.
 Toda área mineralizada em terras particulares na zona 
rural da região é devolvida de acordo com o acertado 
com o proprietário, o que inclui com produção de café e 
eucalipto, e área de pastagem de gado (três das princi-
pais atividades econômicas locais), além de mata nativa. 
 De forma sucinta, o processo de recuperação pós-
-lavra é feito na seguinte ordem: decapeamento, recon-
formação topográfi ca com devolução do solo rico, corre-
ção e preparo do solo, plantio, manutenção e controle.
 Para estudar esse trabalho de recuperação, a CBA 
criou áreas de experimento de melhorias técnicas. 
Uma delas possui quase 6 ha que envolvem café, eu-
calipto e mata nativa, no município de São Sebastião 
da Vargem Alegre. O local foi uma das primeiras áreas 
mineradas pela CBA na região. Esta área dedicada a 
estudos com café verifi cou-se que a produção é acima 
da média local. Com isso, a empresa acredita que pos-
sa replicar as experiências com os produtores locais, 
principalmente àqueles de áreas já mineradas.

BIOINDICADORES
 O projeto “Aplicação de bioindicadores de avaliação 
e  monitoramento em áreas restauradas pela CBA”, 
premiado na categoria Preservação ambiental no 19º 
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica – 

B A U X I T A

Christian Fonseca
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2017, promovido pela revista Minérios & Minerales, 
exemplifica o processo de reabilitação ambiental e res-
tauração florestal que ocorrem em áreas mineradas. 
 A aplicação de bioindicadores de avaliação e moni-
toramento em áreas restauradas pela CBA é um dos 
estudos dessa operação da empresa de recuperação 
de áreas mineradas na Zona da Mata mineira. A meta 
é tornar a floresta plantada autossustentável, dispen-
sando intervenções de manejo. Os bioindicadores en-
volvem banco de sementes do solo, regeneração natu-
ral, mortalidade de mudas, abertura do dossel com 
fotografias hemisféricas, produção e decomposição de 
serapilheira. 
 Através da aplicação destes bioindicadores é possí-
vel avaliar o nível de sucesso de um determinado pro-
jeto de restauração ou em outra área que foi destinada 
a compensação ambiental, bem como corrigir eventu-
ais desvios de rota considerando as metas propostas.

 Este trabalho é conduzido por Aldo Teixeira Lopes, 
engenheiro florestal da CBA, e Sebastião Venâncio 
Martins, mestre em Ciência Florestal e doutor em Bo-
tânica e Restauração Ecológica, e professor da Univer-
sidade Federal de Viçosa (UFV).
 A semeadura de plantas chamadas de cobertura, 
que fazem a proteção do solo, fixação de nitrogênio, e 
a regeneração é a principal técnica do projeto voltado 
à restauração da mata. O estudo aponta que áreas an-
tigas que sofreram replantio pós-mineralização estão 
melhores do que a mata secundária hoje existente na 
região, evidenciando a sustentabilidade da atividade 
de mineração na localidade. 
 Estes experimentos que estão sendo feito têm tam-
bém como meta a redução dos custos da restauração 
de áreas mineradas.
CONSERVAÇÃO HÍDRICA
 O trabalho voltado à conservação hídrica está den-
tro de uma iniciativa específica intitulada Programa de 
Estudos Hidrológicos na CBA – unidade Miraí (PEHI-
DRO), desenvolvida pela UFV.
 Herly Carlos Teixeira Dias, professor de hidrologia 
da universidade e responsável pelo programa, explica 
que a discussão sobre a água se acentuou nos últimos 
anos devido ao déficit hídrico. “Uso do solo que tem 
contato com a água é apontado como vilão, mas não 
há comprovação disso. A relação é complexa”, diz. “A 

Processo de extração de corpo mineral de bauxita
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população cobra respostas imediatas, mas não terá 
agora. Todos esses estudos que estão sendo gerados 
vai ajudar a mineração a ser mais sustentável”.
 Este programa é dividido em vários projetos, como o 
de avaliação da efi ciência das barraginhas na área minera-
da e o sistema de drenagem no período de mineralização; 
o de análise de escoamento superfi cial antes e depois da 
mineralização; o de monitoramento de nascentes; o de 
melhoria de recarga do lençol freático, entre outros.
 O trabalho mais adiantado nessa linha de pesquisa 
é do mestrado de Lucas Jesus da Silveira. Ele avalia o 
escoamento superfi cial em áreas de mineração de 
bauxita, pré e pós lavra, na região, notadamente em 
áreas com eucalipto. O seu trabalho indica que em 
área de pré-mineração havia escoamento de 0,58%, 
sendo o restante retido na vegetação, infi ltrado ou 
evaporado. No estudo em área pós-lavra, o escoamen-
to alcançou apenas 0,17%, melhorando o índice dessa 
ação da chuva no meio ambiente que costuma criar 
problemas de erosão a enchentes. 

 Há outros estudos de reabilitação ambiental e res-
tauração fl orestal envolvendo teses de doutorado, dis-
sertação de mestrado, trabalhos de conclusão de curso 
e artigos. Ainda este ano serão iniciados novos traba-
lhos científi cos para reabilitação de áreas com novas 
culturas, informa a CBA. O escopo dos projetos está 
em defi nição junto à Universidade Federal de Viçosa.

PRODUTOR RURAL

 Marcílio Lopes Martino Pacheco, 73 anos, em sua 
casa, em São Sebastião da Vargem Alegre, conta que 
de suas 13 áreas que mantém na região, a CBA já 
atuou em três delas. 
 Em suas terras, Marcílio tem pasto e plantações de 
café, milho, feijão e eucalipto. “Falavam que não ia dar 
certa a mineração. Hoje, fi cou bom pra gente. A recu-
peração melhorou o solo”, garante.

 Ele passou inclusive a 
aplicar a técnica da curva 
de nível, que ajuda na in-
fi ltração da água, prática 
realizada na hora da rea-
bilitação de solo feita 
pela CBA nos topos de 
morro da região. Existem 
estradas construídas pela 
CBA para escoamento de 
minério cortando terras de Marcílio. Há quatro anos 
que começou a mineralização em suas áreas – existem 
inclusive algumas ainda em recuperação. 
 Desde 2001 a CBA realiza ações sociais na região. 
Primeiro, começou no entorno da unidade industrial 
de Itamarati de Minas. Em 2008, esse trabalho passou 
a ocorrer nas proximidades da planta de Miraí e de lá 
para cá mais de 30 iniciativas foram apoiadas, princi-
palmente voltadas à geração de renda.
 Luiz Carlos Pinheiro da Silva chegou a São Sebas-
tião da Vargem Alegre em 2008. O município é um tra-
dicional produtor de leite e café. Quando aportou no 
município, Pinheiro fun-
dou junto com a associa-
ção de produtores locais 
uma ONG para qualifi car 
a mão de obra, evitar a 
evasão rural e criar alter-
nativa de renda.
 Em 2013, ele passou a 
estudar uma forma de di-
versifi car o uso da terra e 
investir na fruticultura. 
Depois de várias análises, os produtores decidiram que 
a banana seria a melhor opção para plantio e, assim, 
deu-se início a este projeto. 
 Hoje, 27 famílias estão envolvidas na iniciativa, com 
30 mil pés plantados de banana. Atualmente, ele investe 
no programa de uva de mesa e vinífera – já há cinco fa-
mílias trabalhando com isso, ampliando a fruticultura.
 A contrapartida da CBA neste projeto foi o custeio 
das capacitações relacionadas à tecnologia, plantio de 
bananas, benefi ciamento de alimentos, comercializa-
ção e marketing. Várias ofi cinas foram realizadas de 
compostagem, processamento de bananas, recebi-
mento, classifi cação, separação e estudo de mercado. 

CARTILHA PARA O PRODUTOR
 Uma cartilha elaborada pela CBA, com apoio de uma 
esquipe técnica e órgãos públicos, oferece ao produtor 
local uma cartilha com as melhores práticas de manejo 
do solo e plantio. O objetivo é adotar técnicas adequadas 
em áreas que sofreram revegetação.
 O trabalho descreve desde o processo de exploração 
de bauxita até as tecnologias adotadas para proporcionar 
infi ltração mais rápida de água no solo com as barragi-
nhas (empregadas no período de mineralização), a reabi-
litação da área minerada, os cuidados com o solo na 
adoção de pastagens, e nas colheitas de café e eucalipto.

B A U X I T A

Marcílio Lopes

Luiz Carlos Pinheiro

Acima, área sendo reabilitada com curva de nível, e, 
abaixo, o solo recomposto
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Copebras implanta projeto de geometalurgia

 A Copebras, empresa de produção de produtos fosfata-
dos da CMOC International Brasil, implantou um projeto de 
geometalurgia em sua unidade de Ouvidor (GO), que viabili-
za a produção de três commodities: nióbio, fosfatos e barita, 
a partir do mesmo blending (mistura) de materiais geológi-
cos. A iniciativa permite aproveitar ao máximo o blending e 
ainda diminuir o volume de rejeitos depositados nas barra-
gens, segundo a empresa. 
 O projeto foi desenvolvido por meio da metodologia 
green belt -  ferramenta que permite o entendimento dos 
princípios Seis Sigma, voltado para redução de custos e oti-
mização de processos -  para atender à meta anual de pro-
dução de concentrado de apatita. A equipe liderada pelo 
geólogo da Copebras, Leonardo Vasconcelos, analisou du-
rante um ano (2015 – 2016) dados relacionados à formação 
geológica encontrada nas pilhas da Mina Chapadão, para 
chegar aos resultados. 
Por meio da técnica de blending - que define a mistura geo-
lógica de materiais para atender ao planejamento de produ-
ção da empresa – foi encontrada o que, hoje, permite atender 
às metas de produção anual das três commodities da CMOC 
International Brasil: fosfato, nióbio e a barita. 
 Os processos de lavra e beneficiamento da unidade de 
Ouvidor permitiram o aproveitamento econômico das mistu-
ras de materiais geológicos encontrados nas minas, aplicados 
às operações da empresa. “O processo nos permite ganhos 
em sustentabilidade, porque diminuímos a margem de mate-

riais destinados ao rejeito”, explica Leonardo Vasconcelos.
 A partir desse estudo realizado, a área de geologia pas-
sou a usar os dados que foram coletados sobre a formação 
das pilhas da mina e as misturas que permitiram estabilida-
de durante a produção do período monitorado. Com isso, é 
possível propor cenários diários durante o período de um 
ano, para as atividades de lavra.
 A CMOC Internacional, braço internacional da China 
Molybidenum, adquiriu ano passado as operações de nióbio 
e fosfatos da Anglo American no brasil. Operando como 
CMOC Internacional Brasil, a companhia resgatou a marca 
Copebras para a operação de fosfatos e criou a marca Nio-
bras para o negócio de nióbio. A operação de mineração em 
Ouvidor começou em 1976.

F O S F A T O

Projetos na unidade industrial da CBA na Zona da Mata mineira elevaram
o processamento de 340 t/hora nominal para quase 900 t/hora
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Serra Azul adota tela piramidal no peneiramento

 A instalação de telas piramidais em pe-
neiramento de minério de ferro é uma ino-
vação desenvolvida na Mina Serra Azul, da 
ArcelorMittal, em Itatiaiuçu (MG). 
 A solução proposta, com telas com for-
mato de rampa e piramidais, busca o aumen-
to da capacidade de desaguamento da pe-
neira. O principal objetivo desta implantação 
era eliminar a utilização de baias para desa-
guamento do subproduto proveniente da se-
paração de alta intensidade, o que gerava um 
custo alto com a retomada deste material – 
com máquinas e caminhões - e também com a movimen-
tação de equipamentos no pátio de carregamento, onde 
era necessário fazer a blindagem dos subprodutos para 
atender a especifi cação química e granulométrica.
 Esta tecnologia também melhora a capacidade de dre-
nagem da peneira, entregando um produto fi nal com me-
nor teor de umidade e aumento da recuperação mássica 
do material fi no. 
 O trabalho foi desenvolvido por Luana Gonçalves Gui-
marães, técnica em benefi ciamento na ArcelorMittal, Hélio 
Roncally Diniz Silva, técnico em benefi ciamento na Arcelo-
Mittal e Elton Carlos de Souza gerente de Benefi ciamento 
e Mina na ArceloMittal. Da equipe da Schenck Process, 
empresa australiana fabricante das telas piramidais, estão 
envolvidos os profi ssionais Ricardo Rodrigues de Souza, 
Gabor Cezaretti, Luciano Leite e Marco Fujiwara. 
 A mina Serra Azul, em operação desde 1974, foi com-
prada em 2008 pela ArcelorMittal. Ela possui uma área li-
cenciada de 620 ha e base de recursos de 1,2 bilhão de t 
de ROM (minério bruto). A mina produz o minério de ferro 
sinter feed (SF) com capacidade de 3,5 milhões de t/ano, 
atendendo as demandas do mercado interno e externo;  e 
o lump ore com capacidade instalada de 680 mil t/ano, 
atendendo as demandas das empresas do grupo.
 Além da mina de minério de ferro, a planta compreen-
de benefi ciamento, que consiste nas operações de frag-
mentação e britagem, classifi cação dos materiais dentro 
da faixa adequada de tamanho, concentração (seletivida-
de de materiais), e separação sólido/líquido (recuperação 
da água utilizada nas operações e disposição de rejeitos). 
 Os equipamentos concentradores utilizados são jigues 
mecânicos, espirais, separadores magnéticos de média in-
tensidade, separadores magnéticos de alta intensidade 
(jhones), hidrociclones e peneiramento.
 Segundo Leonardo Xavier, gerente de manutenção da 
planta, os últimos quatro anos foram de melhoria de dis-
ponibilidade física e do parâmetro chamado overall equip-
ment eff ective (OEE), incluindo no planejamento, na quali-
fi cação da mão de obra, na efetividade de paradas, no 
benefi ciamento e na redução de consumo de energia. “Os 

custos de produção caíram até 40% nos últimos três anos 
com as melhorias”, afi rma.
 Os números de trabalhadores na planta de Serra Azul 
são 325 próprios e 118 terceirizados. 

METODOLOGIA
 Sobre a instalação de telas piramidais no peneiramento 
de minério de ferro, foi realizado um estudo prévio de mo-
difi cações necessárias para a adaptação aos novos módulos 
de peneiramento. Basicamente, foi necessário:
• Realizar a padronização das dimensões das telas 300 X 
300 X 40 mm do deck (planas, rampas e piramidais) 
• Instalação de inversor na peneira 
• Instalação do novo layout de alimentação da peneira para 
melhor distribuição do material
• Modifi cação no sistema de fi xação das telas, instalando pinos
• Instalação de telas 100% injetadas 
• Reposicionamento das longarinas para um espaçamento de 
300 mm entre elas, e retirada das telas de desaguamento la-
teral, substituindo-as por barras de proteção em poliuretano
• Redução da inclinação para -1º, ajustando o contrapeso 
para 90% e a velocidade em 1020 rpm conforme manual do 
fabricante da peneira

BENEFÍCIOS DAS TELAS PIRAMIDAIS
• Maior área de peneiramento aberta dos módulos: 
- Tela plana de 0,2 mm: 4,13% 
- Tela rampa de 0,5 mm: 12,8% 
- Tela piramidal de 0,3 mm: 18,0% 
• As telas piramidais são produzidas em máquinas injetoras e o 
processo utiliza como matéria-prima poliuretano térmico (TPU) 
• Elevada precisão dimensional, inclusive das aberturas das malhas
• Acabamento superfi cial sem necessidade de retrabalhos 
• Microestrutura única e homogênea, sem falhas, bolhas 
ou emendas 
• Telas de alta precisão 
• Qualidade e durabilidade superior em relação à tela fun-
dida convencional
• Homogeneidade da qualidade fi nal

Planta de benefi ciamento de Serra Azul em Itatiaiuçu (MG)

Augusto Diniz – Itatiaiuçu (MG)
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Modifi cação realizada
na peneira desaguadora
6 X 16’’

Modifi cação realizada

RESULTADOS
 Após a instalação das telas piramidais no peneiramento 
dos subprodutos oriundos da separação magnética, houve 
a redução da umidade conforme gráfi cos apresentados an-
teriormente; e obteve-se maior retenção de material fi no no 
oversize da peneira, aumentando a recuperação mássica.
 Obteve-se ainda maior vida útil das telas e demais pe-
ças de desgaste instaladas na peneira. A primeira substitui-
ção ocorreu após 2.269:44 horas de operação (quatro telas 
planas e pinos de fi xação), com as mesmas localizadas na 
área de alimentação da peneira, local onde possui maior 
atrito. Já as telas piramidais estão em operação até o pre-
sente (agosto), desde que foram instaladas em 15 de no-
vembro de 2016, tendo mais de 5.448 horas em operação. 
Em contrapartida as telas fundidas tinham uma vida útil de 
1.728 horas de operação. Aumento de 315% na vida útil da 
tela piramidal e em rampa comparado às telas fundidas.
 Ocorreu ainda a redução de custos de manutenção com 
a mão de obra nos dias de parada preventiva. 
 A ArcelorMittal concluiu que esta tecnologia em penei-
ramento para minério de ferro e materiais com menor fra-
ção granulométrica é viável e deve ser aplicada nos demais 
subprodutos que contém estas mesmas características mi-
neralógicas, com a fi nalidade de atingir a mesma efi ciência 
de peneiramento, permitindo atender aos clientes no pro-
duto fi nal. 

FLUXOGRAMA DO PROCESSO DO PENEIRAMENTO
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M I N É R I O  D E  F E R R O

Vallourec reaproveita rejeito para gerar novos insumos

 A utilização de rejeito de minério de ferro na produ-
ção de pré-fabricados na unidade de mineração da 
Vallourec começou em 2015. Porém, nos últimos tempos, 
a empresa vem intensifi cando estudos para ampliar o 
uso do rejeito da mina Pau Branco, em Brumadinho 
(MG). 
 Carzino Lopes, gerente de produção e manutenção 
na planta, explica como a empresa começou a dar outro 
destino ao rejeito. Em 2015, a adoção de dois fi ltros 
prensa da Matec, de 75 t cada, no desaguamento de re-
jeito deu início à desativação da barragem. 
 O ciclo de prensagem do fi ltro leva de 15 a 20 minu-
tos, com 360 bar de pressão. O material sólido é separa-
do da água e empilhado de forma segura e estável, o 
que diminui sensivelmente a necessidade da barragem – 
o material sólido é levado para o mesmo local onde é 
depositado o estéril.
 A água recuperada na barragem que volta para o 
processo gira em torno de 90% - antes, não era mais de 
70% de recirculação de água, conta Carzino. Assim, os 
custos de monitoramento, instrumentação e alteamento 
(o mais alto deles) da barragem foram sendo gradativa-
mente eliminados. 
 O aproveitamento de parte desse rejeito tem sido 
destinado à produção de pisos intertravados, chegando 
a 500 m² por mês numa fábrica instalada dentro da plan-
ta de Brumadinho. 
 Leandro Bruschi Giorni, um dos líderes desse projeto 
de aproveitamento do rejeito, conta que a Vallourec es-
tuda ampliar a produção para revestimentos de talude, 
argamassas e pré-moldados de função estrutural, além 
de aditivo. Isso cria uma oportunidade de mercado para 
a empresa na área de insumos para construção civil, lem-
brando que ela originariamente extrai minérios de ferro 

Augusto Diniz – Brumadinho (MG)

para produção de tubos de aço sem costura para vários 
mercados. Ele ressalta, porém, que o projeto ainda é piloto.
 A planta da Vallourec em Brumadinho tem ROM de 
6,3 milhões t/ano e 4,3 milhões t/ano de produto fi nal. 
Além do abastecimento de minério de ferro para as uni-
dades industriais do grupo Vallourec, a mina também 
atende empresas dos setores siderúrgico, guseiros e pro-
dutores de ferro-liga, além de outras mineradoras com 
foco em exportação. 
 A ideia do aproveitamento do rejeito surgiu no se-
gundo semestre de 2015 e os testes tiveram auxílio do Ce-
fet-MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais). Corpos de prova foram feitos seguindo normas da 
ABNT, além de testes regulares de compressão.
 Depois, montou-se na planta um local com equipa-
mentos para produção de pisos intertravados para o 
aproveitamento do rejeito de minério de ferro – hoje, seis 
funcionários trabalham na atividade. No mesmo local foi 
iniciada a produção de meios-fi os e alas de contenção, 
totalizando um reaproveitamento mensal de cerca de 60 
t de rejeito.
 Os pisos intertravados e meios-fi os podem ser utiliza-
dos na pavimentação de vias para tráfego de pedestres e 
veículos. Já as alas de contenção podem ser aplicadas 
para sinalização de vias de trânsito, por exemplo, para 
delimitar as faixas e áreas. Essas peças pré-fabricadas já 
têm sido usadas na própria área industrial da planta da 
mineradora. 
 A meta tem sido reutilizar o máximo possível de rejei-
tos para a produção dessas peças. Atualmente, são utili-
zadas cerca de 40 t de rejeito por mês para a produção 
de aproximadamente 21 mil pisos intertravados. A pro-
dução de meios-fi os e alas de contenção tem consumido 
cerca de 20 t mensais de rejeito.

Fábrica dentro da mina Pau Branco de pré-fabricados com uso de rejeitos



C A L C Á R I O

Flyingbelt na LafargeHolcim torna-se referência

 Passado pouco mais de um ano de introdução na planta 
de cimento de Barroso (MG) da LafargeHolcim, a flyingbelt 
do empreendimento tornou-se referência no País. Não à 
toa no dia em que a revista Minérios & Minerales esteve 
pela segunda vez visitando a correia área de 7,2 km, profis-
sionais de outras mineradoras, como a Socoimex e CBA, 
aproveitavam para conhecer a estrutura.

Augusto Diniz – Barroso (MG)

 Segundo André Luiz Santos Fonseca, coordenador de 
mineração da planta, esse tipo de visita tem sido comum. 
A flyingbelt é um dos projetos mais arrojados adotados 
na mineração do País nos últimos tempos.
 Com investimentos de cerca de R$ 100 milhões, a 
flyingbelt – a maior correia desse tipo no mundo - é fruto 
de um projeto de expansão da fábrica da LafargeHolcim 

A flyingbelt liga a mina à fábrica da LafargeHolcim em Barroso (MG)
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sistema de transporte aéreo de minério por correias trans-
portadoras sustentadas por cabos apoiados em 18 torres, 
com altura variando de 10 m a 40 m. Tem capacidade de 
transporte de cerca de 1.500 t/h, a uma velocidade de 4,1 
m/s. O consumo máximo de energia chega a 1.750 kW.
 A estrutura é composta por quatro cabos de susten-
tação, separados a intervalos de 1,5 m de altura x 2 m de 
largura. A correia é posicionada sobre seis roletes no per-
curso de ida à unidade e sobre dois roletes na volta à 
mina, sendo coberta para proteger o material transporta-
do de intempéries. 
 A escolha desse sistema foi infl uenciada pela possibi-
lidade de a LafargeHolcim não precisar adquirir novos 
terrenos, caso, por exemplo, se fosse necessário construir 
uma correia transportadora terrestre. Por outro lado, o uso 
da correia aérea eliminou o uso de caminhões da mina à 
planta, que acarretaria custos operacionais com pneus, 
manutenção de pistas, combustível e operadores.
 Entre os fatores importantes da adoção da fl yingbelt 
pela LafargeHolcim na planta de Barroso (MG), estão a 
não  necessidade de compra de terras, menor impacto 
ambiental, fl exibilidade para um relevo desfavorável e 
maximização da disponibilidade. O sistema passa sob 
terras arrendadas.
 A Agudio é uma empresa centenária de sistema de 
transporte por meio de cabos, incluindo teleféricos, cor-
reias transportadoras aéreas e funiculares. A companhia tem 
faturamento hoje girando em torno de 700 milhões de eu-
ros, com mais de 3 mil funcionários. Entre as empresas do 
grupo estão a Leitner e Poma, ambas atuantes especifi ca-
mente em transportes por cabo para pessoas e materiais.
 O centro de competência técnico e comercial, com 
equipe especializada em engenharia e construção de 
sistemas não convencionais de transporte por cabos em 
Turim, na Itália.
 Entre os sistemas da Agudio adotados no Brasil, além 
do empreendimento de Barroso, estão na InterCement, 
em Apiaí (SP), e o teleférico com Pão de Açúcar, no Rio de 
Janeiro (RJ).
 Segundo a empresa, tal tecnologia é a solução ide-
al de transporte contínuo de material por longas dis-
tâncias com elevados volumes, atravessando reservas 
naturais ou terrenos difíceis, com falta de rotas ou in-
fraestrutura de acesso, necessárias para os sistemas 
tradicionais (caminhões ou correias convencionais de 
superfície).

H I S T Ó R I AC A L C Á R I O

no município mineiro inicia-
do em 2012 e terminado em 
maio do ano passado. A ca-
pacidade produtiva da uni-
dade industrial passou de 1 
milhão de t/ano de cimento 
para 3,6 milhões t/ano.
 Além da fl yingbelt, 
modernos equipamentos 
de processos foram imple-

mentados na unidade industrial, como um moinho multi-
drive e um moinho de cru de grandes dimensões. A área 
construída da planta saltou de 34 mil m2 para 100 mil  m2. 
A ampliação também atingiu o terminal da empresa em 
Barbacena (MG), aumentando a capacidade anual de ope-
ração instalada de 350 mil t/ano para 900 mil t/ano. É para 
lá que o cimento produzindo na fábrica é distribuído aos 
grandes mercados.

O SISTEMA
 Para atender a nova demanda de calcário da fábrica, 
foi necessário retomar as operações de uma mina locali-
zada a cerca de 12 km por estrada da unidade industrial. 
A mina Mata do Ribeirão, localizada no município vizinho 
de Prados (MG), era considerada exaurida pela Companhia 
de Cimento Portland Paraíso, que detinha as operações da 
jazida – a Paraíso usava um teleférico, que funcionou por 
menos de um ano da mina à fábrica do cimento para 
transporte do minério, antes de sua aquisição pela Lafar-
geHolcim; alguns poucas estruturas do antigo teleférico fo-
ram até utilizadas para a passagem da correia aérea.
 Ressalta-se que no perímetro da planta já existe uma 
mina, a Capoeira Grande, mas o corpo mineral de bem 
menor tamanho. Com a abertura da mina Mata do Ribei-
rão, o volume de extração anual de calcário passou dos 
atuais 1,2 milhão t para cerca de 3,5 milhões t.
 Na mina Mata do Ribeirão, rochas desmontadas são 
transportadas por caminhões até o britador primário, 
cuja produção é armazenada numa pilha pulmão. Poste-
riormente, o material segue por correias transportadoras 
auxiliares até a fl yingbelt que, por sua vez, transporta o 
material até a britagem secundária, na mina Capoeira 
Grande. Chegando lá, o calcário é rebritado e classifi ca-
do, até atingir a granulometria desejada, sendo deposita-
do em uma pilha de pré-homogeneização.
 A fl yingbelt, desenvolvido pela italiana Agudio, é um 

André Luiz Fonseca

A longa correia aérea parte da mina e percorre extensas áreas rurais
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 A recém-lançada obra “Carajás: a descoberta”, 
de Erasto Boretti de Almeida, conta a história do 
desbravamento do que culminou na descoberta 
de uma das maiores jazidas do planeta. O autor, 
geólogo que protagonizou o achado na Amazô-
nia, relata sua visão do primeiro encontro com a 
província mineral. Este ano completa cinco déca-
das da descoberta de Carajás.
 O livro “Carajás: a Descoberta” (Solaris Edições) 
possui 200 páginas e é ilustrado com dezenas de 
imagens. O autor conta no livro desde o momento 
em que fez a opção pela geologia, o primeiro em-
prego que o levou a Amazônia para iniciar os estu-
dos e análises dos depósitos minerais na localida-
de, seus deslocamentos no sul do Pará ainda 
bastante inóspito e inexplorado, a chegada de fato 

à provincial mineral, a convivência com o universo local e qual o rumo tomou sua 
vida depois da descoberta.
 Um dos momentos mais marcantes do livro está na montagem do primeiro 
acampamento em Carajás, numa clareira na Serra Norte, em meio à selva no hori-
zonte por todos os lados. Lá se montou a base operacional, próxima a um lago, com 
alojamento, refeitório, almoxarifado, pista de pouso de avião e campo de futebol. 
 “Embora ninguém comentasse, havia um clima 
de apreensão nos finais de tarde, enquanto os avi-
ões, helicópteros e os companheiros que estavam 
no trabalho não retornavam ao acampamento. 
Quando começava a passar o horário usual de volta, 
ao redor das 16 horas, a tensão silenciosa começava 
a dominar o ambiente. Automaticamente e sem 
toca no assunto, começávamos a ir todos para a pis-
ta ficar à espera. Era o reflexo na consciência coleti-
va do risco envolvido nas operações naquelas con-
dições”, descreve Erasto Boretti de Almeida sobre a 
primeira ocupação na região ferrífera.
 As jazidas de minério de ferro da Serra dos Carajás, no sul do Estado do Pará, 
foram descobertas em meados de 1967, durante os trabalhos de campo da equipe 
de Geologia da Companhia Meridional de Mineração (CMM), sediada no Rio de 
Janeiro e subsidiária da siderúrgica norte-americana United States Steel Corpora-
tion. 
 “A descoberta posterior de outros depósitos minerais na região, notadamente 
de manganês, cobre, ouro, alumínio, níquel e cromo, revelou uma das mais impor-
tantes províncias minerais do mundo”, conta Erasto. “Para os interessados na histó-
ria do evento, acredito ter até certa obrigação de fazer este registro, pois algumas 
pessoas que participaram do projeto, inclusive arriscando as suas vidas durante a 
exploração daquela região, então virgem e hostil, não receberam os devidos crédi-
tos”. 
 Segundo o geólogo Andrea Bartorelli, o protagonismo de Erasto resultou de 
uma série de circunstâncias que convergiram para sua participação no programa de 
exploração mineral desenvolvido pela U.S. Steel. “Naquela época, tratava-se indubita-
velmente de um trabalho desbravador, sem o auxílio de mapas adequados, sem refe-
rências e sem qualquer meio de localização que não fosse a medição de distâncias 
pelo tempo consumido em percursos com barcos, aviões e helicópteros, e a identifica-
ção visual das feições do relevo em imprecisos mosaicos aerofotogramétricos”, relata 
no prefácio do livro. 
 De acordo com Andrea, a chegada de Erasto junto com o colega geólogo João 
Ritter (mais comumente citado como o primeiro a explorar Carajás), “a pousar em ser-
ras revestidas por espessas capas de minério de ferro aflorante até o horizonte, já bei-
ra o inconcebível”. 

Erasto Boretti de Almeida

Livro relata descoberta de Carajás
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Alcoa comemora 8 anos em Juruti (PA)

 Quem passou por Juruti há dez anos e voltar agora ao 
município perceberá que a cidade mudou. Além de fi gurar 
entre os municípios que têm a vantagem de receber os 
royalties e impostos gerados pela atividade minerária, a ci-
dade, do oeste do Pará, obteve avanços que concretizam o 
crescimento local, como é o caso dos indicadores de educa-
ção. Em Juruti, a Alcoa, companhia líder global dos segmen-
tos de bauxita, alumina e alumínio, mantém uma de suas 
mais promissoras minas de bauxita. A empresa iniciou suas 
operações com capacidade inicial de produção de 2,6 mi-
lhões de t/ano e já superou 6 milhões de t/ano exclusiva-
mente por meio de sua excelência operacional.
 A Alcoa avança diariamente na superação dos desafi os 
de mercado e a mina de Juruti é parte importante da estra-
tégia de negócios da companhia. “A empresa tem um sóli-
do histórico de respeito pelas comunidades onde opera. 
Mais do que produzir bauxita de qualidade, nestes oito 
anos em Juruti, buscamos minerar com excelência e isso 
signifi ca produzir minério de alta qualidade aliada a contri-
buições concretas ao desenvolvimento social e econômico 
na região”, declara Brett Hodges, diretor da mina.
 Desde a chegada da Alcoa, quase 8 mil profi ssionais já 
foram certifi cados pela escola do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai) de Juruti. São cerca de mil 
alunos por ano sendo qualifi cados no município, que tem o 
privilégio de manter uma unidade do Senai como resultado 
dos investimentos voluntários da empresa denominado 
Agenda Positiva. A escola de Juruti está entre as 15 unida-
des do Senai no Pará.
 Entre 2006 e 2017, o Senai Juruti promoveu 414 turmas 
de cursos profi ssionalizantes. Nos programas de formação 
de Operadores e Operadoras, e de Manutenção (PFO e 
PFM), parte dos estudantes é contratada pela Alcoa, com 
54,6% de aproveitamento dos formandos. Os cursos do 
PFO e PFM, inclusive, têm sido uma das principais portas de 
entrada na companhia, garantindo os altos índices de mão 
de obra local. Dos 1.589 funcionários diretos e indiretos, 
87% são paraenses, dos quais 44% tem registro de nasci-
mento em Juruti.

 Desde a chegada da Alcoa, Juruti tem experimentado 
expressivo desenvolvimento, como pode ser verifi cado pelo 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), que passou de 
0,389 para 0,592, segundo a última pesquisa realizada pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD/2010). O índice de analfabetismo reduziu-se e, se-
gundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP), o volume de matrículas no en-
sino médio passou de 474 para 2.542, o que signifi ca um 
aumento de 436%.
 Entre os projetos de educação desenvolvidos voluntaria-
mente na região, têm destaque iniciativas do Instituto Al-
coa, a exemplo do Programa Educação Comunitária Am-
biental (Ecoa). Mais de 43 mil alunos já foram benefi ciados, 
e cerca de 450 professores certifi cados em cursos de forma-
ção em educação ambiental no Brasil. Além do programa, o 
Instituto Alcoa estimula o trabalho voluntário entre seus 
empregados e investe em projetos comunitários. Entre os 
anos de 2006 e 2017, o Instituto Alcoa apoiou mais de 60 
projetos na área de educação.
 Todos os investimentos do Instituto Alcoa têm caráter vo-
luntário e são adicionais às ações de compensação legal. Além 
de manter um Conselho de Relações Comunitárias, com repre-
sentantes de organizações públicas e civis que ajudam a iden-
tifi car as principais demandas da comunidade e a priorizar os 
projetos comunitários, periodicamente, a companhia promove 
o Painel Comunitário, que apresenta publicamente o balanço 
de resultados das iniciativas do Instituto. Juruti se prepara para 
o próximo Painel, que será realizado em outubro.
 Além disso, por meio da Agenda Positiva, a Alcoa já des-
tinou R$ 474 mil na construção de 16 salas de aula em oito 
escolas da rede municipal. O próximo passo é o repasse de 
R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos para os labo-
ratórios dos cursos de Engenharia de Minas e Agronomia 
do campus Juruti da Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA). A Alcoa também doará terreno com área de 203 
mil m² para funcionamento de campo experimental do cur-
so de agronomia, assim como futuras expansões do cam-
pus da universidade, que está em construção em Juruti.

A mineradora mais do que dobrou a capacidade
de produção com excelência operacional 

 Qualifi cação profi ssional à comunidade
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Empresa projeta e fornece equipamentos
à usina de reciclagem

 Em julho, foi inaugurada a usina de reciclagem de resíduos da construção civil 
Serello Ambiental, na cidade de Valinhos (SP). O empreendimento visa reciclar en-
tulho das cidades da Região Metropolitana de Campinas (SP), com expectativa de 
processamento de 17 mil t/mês. 
 O material que antes seria direcionado a aterros, agora reciclado, poderá ser 
reutilizado na construção civil, sem nenhum impedimento técnico. O projeto da 
usina contou com a expertise em engenharia da Weir Minerals. Os equipamentos 
implantados, da marca recém-adquirida pela Weir, a Trio, atendem os requisitos 
técnicos e operacionais para uma planta robusta e de longa vida útil. 
 A planta, na qual a Weir Minerals foi provedora de todos os equipamentos, 
conta com dois alimentadores vibratórios, duas peneiras (sendo uma de dois decks 
e outra de três decks), um separador magnético, um britador de mandíbulas e um 
britador horizontal de impacto. 
 Atendendo a requisitos legais, a maior parte dos equipamentos foi viabilizada 
através do Finame. Os equipamentos foram produzidos ou montados na planta da 
Weir Minerals, em Jundiaí (SP). 
 A Weir Minerals é líder global no fornecimento de equipamentos e soluções 
para mineração e processamento mineral, incluindo bombas, hidrociclones, HP-
GR’s, válvulas, britadores, peneiras e telas, revestimentos de moinhos e revesti-
mentos anti-abrasivos.

Mineração Jundu ganha produtividade
com pás-carregadeiras

 Neste ano, a Mineração Jundu adquiriu quatro pás-carregadeiras Liebherr, sendo 
três L 580, com carga de tombamento de 18.000 kg e caçamba de 5,0 m³, e uma L 
556, com carga de tombamento de 12.850 kg e caçamba de 3,5 m³. As máquinas es-
tão operando em três minas da empresa, sendo duas L 580 em Analândia (SP), uma L 
580 em Descalvado (SP) e a L 556 na unidade de Balneário Barra do Sul (SC).
 “Com as novas pás-carregadeiras da Liebherr, que começaram a operar em maio, 
foi possível perceber uma redução no consumo de diesel e aumento de produtividade 
em t/h, já no primeiro mês de operação”, explica o gerente de operações da Minera-
ção Jundu, Angelo Afonso. “Esperamos que essa eficiência se mantenha ao longo das 
operações e continue trazendo bons resultados para a empresa”.
 A Jundu extrai e comercializa areia quartzosa industrial, areias resinadas, sílica mo-
ída, calcário calcítico e dolomita e opera em sete unidades no Brasil.
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Proteção diária para a saúde

 Para estar preparado para uma jornada de trabalho, ter o sistema respirató-
rio em boas condições é essencial. Ele é o conjunto de órgãos responsáveis 
pela respiração celular e vital para o bem estar.
 Porém, muitas são as situações adversas à saúde as quais milhares de traba-
lhadores estão expostos todos os dias. Tais riscos são insidiosos e, em sua 
maioria, se manifestam após longo período de exposição a concentrações de 
substancias perigosas a vida e a saúde. 
 A KSN vem oferecendo ao mercado equipamentos para proteção respirató-
ria apresentando um conceito tecnológico e competente, aliando segurança, 
qualidade e conforto. Seus respiradores estão disponíveis nos modelos dobrá-
veis e, agora, também, no modelo concha, que por possuir formato mais anatô-
mico tende a proporciona melhor vedação e conforto ao rosto do usuário, além 
de proporcionar compatibilidade para maior variedade de rostos. 
 A empresa está presente em todos os estados através de representantes, 
distribuidores e milhares de revendas.

Do projeto à montagem
 A LDX Construções Mecânicas foi fundada em 2010. 
Hoje, conta com uma vasta experiência em serviços presta-
dos a construtoras, siderúrgicas, mineradoras e cimenteiras.
 A estrutura é composta por um parque industrial de 20 
mil m², com capacidade para 300 t/mês entre estrutura e 
caldeira (média/pesada) e equipamentos. A empresa aten-
de desde o projeto até a montagem. Além disso, promove 
melhoria contínua de processos, em parceria com fornecedores, e desenvolvimento dos colaboradores.
 Seu grande diferencial, segundo a empresa, é atender as grandes demandas em um menor 
prazo possível, com alta qualidade e o menor custo do mercado, desde o projeto até a operação 
das plantas de benefi ciamento. 
 Atualmente, seu principal produto são os transportadores de correia, mas a empresa também 
fabrica toda a linha de equipamentos vibratórios para benefi ciar minerais. 
 Entre seus últimos cases de sucesso, estão transportadores de correia para planta de fertilizan-
tes em Bonito (PA), para planta de cal em Quixeré (CE), e para planta de britagem em Rondonópo-
lis (MT), em Itupeva (SP) e em Rio Largo (AL). A empresa atende em todo o Brasil.

Geração de energia na mineração
 A indústria de mineração tem peso na economia, notadamente por conta da exportação de 
matéria-prima. Porém, a extração de minério exige operações no País bastante complexas. Uma 
delas é por conta da geração de energia.
 A energia temporária é parte importante do processo de exploração. Neste aspecto, os gera-
dores passam a ter papel relevante, para fornecimento de energia para maquinário pesado, siste-
ma de ventilação, alarmes de segurança, iluminação, entre outros.
 A Himoinsa vem atendendo este mercado com grupos geradores robustos e resistentes, capa-
zes de suportar as condições de operação de uma mina. As cabines possuem acabamento superfi cial 
com pó de poliéster epoxídico, um tratamento químico que evita a corrosão, além de um revesti-
mento interno de lã de rocha que possui elevadas propriedades acústicas e térmicas. 
 A empresa relata que a extração, tanto em minas abertas como subterrânea, tem a necessida-
de de se trabalhar de forma segura, exigindo a adoção de equipamentos específi cos de geração 

de energia que fncionem de forma ininterrupta e de ma-
neira mais efi ciente do que as redes tradicionais de forne-
cimento de energia.
 Segundo a Himoinsa, as mineradoras devem ainda 
garantir acessibilidade e produtividade aos seus colabora-
dores, tornando-se essencial manter o desempenho dos 
mesmos, que dependem, entretanto, de geradores de 
energia capazes de atender as diferentes demandas de 
mobilidade, criticidade e robustez de uma planta de mi-
neração.
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Sistema otimiza o processo de sondagem
 A Imdex Limited, empresa que ofere-
ce soluções de melhoria do processo de 
identificação e extração do que existe na 
superfície da terra, anunciou o lançamento 
do AMC BOS - Borehole Optimisation Sys-
tem (sistema para otimizar furos de son-
dagem). O sistema redefine a maneira 
como os profissionais que atuam no segmento podem assumir o contro-
le da operação proativamente. Também proporciona proteção para asse-
gurar a estabilidade do furo, fazendo com que as operações sejam mais 
suaves e previsíveis, mesmo nas condições adversas.
 O sistema AMC BOS Unit compreende a ferramenta de perfuração 
que lubrifica e reveste o furo; e o AMC BOS Fix, uma argamassa lubrificante 
de preenchimento rápido. O AMC BOS Unit injeta o AMC BOS Fix em inter-
valos regulares da base da linha de perfuração, através do espaço anular. O 
AMC BOS Fix então reage com água para atingir, permear e selar fraturas, es-
tabilizando a parede perfurada, minimizando o torque e a perda de líquidos.
 De acordo com o gerente geral da Imdex, Troy Giesler, “o lançamen-
to é inovador, pois permite aos profissionais terem o controle total do 
trabalho de perfuração. Ao contrário de usar apenas métodos reativos 
tradicionais, como vedação, cimentação ou revestimento, o produto tam-
bém pode ser usado como uma abordagem proativa, para melhorar sig-
nificantemente a produtividade da sondagem diamantada e a segurança 
local”.

Holandeses oferecem gestão em água
 Holanda não tem mineração, mas muita experiência em lidar com  a 
água. São 16,5 mil km de diques e 898 centros de monitoramento na costa 
do país, que tem um quarto de seu território abaixo do nível do mar. 
 É com essa experiência na gestão da água que os holandeses querem 
atuar na indústria de mineração no Brasil. Sete delas estarão participando 
da Exposibram, este mês (setembro), em Belo Horizonte (MG), focadas em 
apresentar programas de gerenciamento de barragens, monitoramento, 
eficiência dos recursos hídricos, tratamento de rejeitos líquidos, dragagem, 
drenagem e equipamentos, a partir da expertise em seu país de origem.
 Daniel Boef, representante comercial do Consulado da Holanda no 
Brasil, conta que há pelo menos 1.500 empresas especializadas no uso de 
água no país. São empresas com largo conhecimento em um território 
onde o convívio e o controle da água é mais do que uma questão de ne-
cessidade – trata-se da sobrevivência  do país.
 O representante lembra que a tragédia de 1953, onde milhares de vi-
das foram perdidas depois de o sistema de proteção no sul do país não su-
portar ondas gigantes e inundar faixas territoriais extensas, mudou radical-
mente a forma dos holandeses lidarem com o tema. “A partir desse 
episódio, a relação do país com a água mudou e passou a controlar o fluxo 
com diques e barragens com menos risco e mais eficiência”, relata.
 As obras executadas – e posteriormente seu monitoramento e manu-
tenção - que mudaram essa concepção de conter a água teve o nome de 
projeto Delta. É dessa experiência bem sucedida até hoje que empresas ho-
landesas passaram a participar no mundo de centenas projetos nesse cam-
po - exemplo maior é nas medidas adotadas na cidade de Nova Orleans, 
nos Estados Unidos, pós-furacão Katrina.
 As companhias que estarão participando da Exposibram incluem a 
Hencon (equipamentos diversos de transporte), Deltaris (gigante global de 
projetos na área de recursos hídricos), Alia Instruments (equipamentos de 
monitoramento), Tema BV (comercializa equipamentos destinados a pro-
cessamento de materiais), IHC Mining (produz dragas, retroescavadeiras, 
barcaças e outras equipamentos), Damen (estaleiro internacional que pro-
duz embarcações diversas), Royal HaskoningDHV (consultoria e gerencia-
mento global na área de água), NHTV (centro de ensino de ciências aplica-
das) e Wetlandtec (purificação de água). (Augusto Diniz)

Aquisições ampliam portfólio de soluções

A Datamine, conheci-
da empresa do ramo 
de software para mi-

neração, desde julho de 
2015 faz parte da Constella-

tion Software, a maior empresa de software do 
Canadá e que atua em mais de 70 mercados verti-

cais, com um capital de US$ 12 bilhões.
A Datamine passa a ser o braço de mineração da 

Constellation e a manter a tradição de aquisições da multinacio-
nal - garantindo o constante crescimento do grupo. Nos últimos 
12 meses, foram adquiridas as empresas AMS (Alford Mining 
Systems), que produz software para otimização de realces sub-
terrâneos; a DataBlast, especialista em software de desmonte 
para minas a céu aberto; e o MapInfo Discover, um importante 
pacote de ferramentas para exploração mineral.
 Tudo isso sem deixar de pensar na evolução de seu principal 
produto, o Datamine Studio, que agora evoluiu para Studio EM, 
para atender aos profissionais da área de exploração mineral; o 
Studio RM, para profissionais de modelagem e recursos geológi-
cos; o Studio OP, para os profissionais de projeto e planejamento 
de minas a céu aberto; e o Studio UG, para profissionais de proje-
to e planejamento de minas subterrâneas.



42 |          AGOSTO / SETEMBRO | 201742 |          AGOSTO / SETEMBRO | 2017

I N D Ú S T R I A  D E  M Á Q U I N A S

 A Scania acaba de lançar para o mercado global de mine-
ração o caminhão Heavy Tipper, com versões 6x4 e 8x4. O 
veículo será fabricado na planta da empresa em São Bernar-
do do Campo (SP). Segundo a marca, o novo veículo carrega 
até 25% mais carga líquida quando comparado com os atu-
ais modelos usados na aplicação, apresentando aumento de 
5% na disponibilidade operacional e cerca de mais 5 mil ho-
ras de vida útil. 
 Com os veículos G 480 8x4 e P 440 6x4 a multinacional 
sueca pretende ocupar faixa de mercado de caminhões off  
road para 40 t de carga líquida, principalmente na confi guração 
de rodas 8x4. O sistema modular de produção da marca, em 
que a intercambialidade entre os componentes permite adapta-
ções por demanda, foi também adotado no novo veículo.

 Fabricio Vieira, gerente de Mine-
ração da Scania no Brasil, explica 
que o lançamento pretende se 
posicionar entre os caminhões 
médios e a de linha amarela acima 
de 70 t. “O Brasil é um dos oito 
mercados focos da Scania Mi-
ning”, conta. Segundo ele, o novo 
veículo faz o serviço ser tão im-
portante quanto o produto na 
Scania: “Passamos agora a ser 

provedores de soluções à mineração”.
 A empresa levou quatro anos desenvolvendo o novo ca-
minhão, sendo dois anos somente de testes no Brasil. Ambos 
modelos carregam motor de 13 l, que oferece 480 cavalos de 
potência e desenvolve torque de 2.400Nm entre 1.000 e 
1.350 rpm, na versão 8x4; e 440cv e 2.300Nm entre 1.000 e 
1.300 rpm na versão 6x4. O veículo possui eixos dianteiros e 

traseiros mais robustos, nova caixa de câmbio e sus-
pensões com molas parabólicas, barras estabilizado-
ras e amortecedores alterados para atender a nova 
demanda de carga.  
 A empresa acredita na oferta ampla de serviços 
para conquistar mercado na mineração. O pacote in-
clui treinamento de motoristas, sistema de trocas de 
peças, gestão de frota e programas de manutenção.  
Além disso, contempla manutenções corretivas ou 
preventivas em lugares remotos e soluções personali-
zadas para a atuação na própria mina, como lojas in 
company e mecânicos dedicados. 
 No que tange à conectividade, o serviço é dividido 
em dois pacotes: análise e desempenho. A aquisição 
do Scania Heavy Tipper estará incluso o pacote de-
sempenho gratuito por um ano. Ele incorpora os be-
nefícios de análise e permite a leitura e a identifi cação 
de dados de operação de uma forma mais detalhada.
 “Com os caminhões conectados, é possível remota-
mente coletar dados operacionais e transformar em 
informações de valor”, explica Björn Winblad, diretor 
global da Scania Mining. Os chamados Serviços Co-
nectados da empresa foram lançados em janeiro des-
se ano. “São soluções para gerar menor custo de 

operação”, diz.
 De acordo com a Scania, o volume total da indústria de 
caminhões para o segmento deverá ser de 800 a 900 unida-
des neste ano. Para 2018, a expectativa é subir de 1.100 a 
1.200 veículos.  
 “Houve um grande movimento de compras de cami-
nhões para a mineração em 2011. Geralmente, a vida útil dos 
veículos em atividades para o setor é de três anos. Portanto, 
esta frota está com o custo operacional muito alto hoje. As-
sim, prevemos um potencial de renovação dela muito gran-
de desse ano até 2020”, avalia Fabricio Vieira.
 Atualmente, a fabricante sueca detém 33% do mercado 
de mineração. Com o lançamento do Heavy Tipper, a empre-
sa calcula um incremento nas vendas. “Os novos produtos e 
suas soluções, rapidamente, terão suas vantagens percebidas 
pelo cliente. Temos como meta aumentar a participação para 
45%”, afi rma o gerente de Mineração no País.  

Fabricio Vieira

Com novo caminhão, Scania quer ampliar serviços à mineração

Foco em ocupar espaço no mercado entre 
caminhões médios e os acima de 70 t

Augusto Diniz - Mogi das Cruzes (SP)






