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Nano teve recall devido ao perigo de incêndio

Esta é uma pergunta que não quer se calar perante às mineradoras dos qua-
tro continentes, porque na década passada a bonança toda foi gerada pelas 
economias emergentes, tendo à frente a China, cuja demanda em alta ace-

lerada gerou também os picos de preços das commodities minerais, enquanto os 
custos de manufatura industrial e da mão de obra declinavam.  

Analistas econômicos de prestígio, como a revista britânica The Economist, acredi-
tam que sim. Os países emergentes vão continuar crescendo, para atender às neces-
sidades da sua população, mas a taxas módicas ao invés dos percentuais anuais de 
dois dígitos. A China, que lidera o BRIC, teve um crescimento econômico de 14,2 % 
em 2007, a Índia atingiu 10,1 %, a Rússia alcançou 8,5 % e Brasil ficou em 6,5 %. 
Para esse ano, o Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o PIB desses paí-
ses vá avançar 7,8 % e 5,6 %, no caso chinês e indiano, respectivamente, e apenas 
2,5 % no cenário russo e brasileiro.

O BRIC respondia por dois terços da expansão econômica global em 2008, cain-
do para 50 % por volta de 2011 e desceu abaixo desse patamar em 2012. O FMI 
prevê que este nível de crescimento modesto se mantenha provavelmente nos 
próximos cinco anos. 

Este novo ciclo de crescimento moderado encontra esses países protegidos por 
um colchão de divisas – a China tem reservas no total de  US$ 3,5 trilhões e o 
Brasil tem US$ 374,417 milhões. Esta montanha de divisas é que permitiu segurar 
a taxa de câmbio de suas moedas e manter as suas exportações competitivas por 
anos a fio. O total de divisas acumulado pelo BRIC chega a US$4,6 trilhões. 

A renda per capita desses países também seguiu em alta (ver quadro) e a chega-
da de centenas de milhões de novos consumidores ao mercado significa que eles 
ainda vão comprar sua primeira geladeira, televisor, computador – quem sabe até 
o primeiro automóvel – com alguns acessórios de luxo, porque o carro básico 
e desprovido de conforto não conseguiu vender bem nem na Índia, quando foi 
lançado o Nano – que até agora não emplacou.

Os automóveis elétricos puros ainda precisam de anos para alcançar a sonhada 
autonomia em quilometragem. Os motores de combustão, cada vez mais eficien-
tes e leves, vão continuar a reinar. O petróleo, pela primeira vez, encontra um 
oponente à altura – o gás natural de xisto, inclusive para uso veicular num futuro 
previsível.  

Pode ser que a era do crescimento dos emergentes em dois dígitos anuais tenha 
chegado ao fim. Contudo, mais de dois terços da humanidade ainda precisam adquirir 
um padrão mínimo de qualidade de vida. A mineração global vai continuar suprindo 
os minerais e metais indispensáveis, talvez sem as altas exageradas de preço que são 
insustentáveis a longo prazo. Isso implica que a redução de custos na mina e planta 
continuará como prioridade, onipresente como um mantra indiano.

O ciclo de expansão acelerada 
dos emergentes chegou ao fim?
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China tem o maior número de ciclistas do mundo
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Crescimento do PIB (%)

2012 2011 2010

Brasil 0,9 2,7 7,5

Rússia 3,4 4,3 4,5

Índia 6,5 7,7 11,2

China 7,8 9,3 10,4
   

PIB per capita

2012 2011 2010

Brasil 12.100 12.100 11.900

Rússia 18.000 17.300 16.600

Índia 3.900 3.800 3.600

China 9.300 8.700 8.000

Obs.: em dólares americanos de 2012.   
Fonte: The World Factbook, Central Intelligente Agency (CIA) - USA
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mendodesouza@jmendo.com.br

Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto. 
Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda. Um dos fundadores, Presidente do Conselho Diretor e da Diretoria da 
APROMIN - Associação Brasileira para o Progresso da Mineração. Fundador e Presidente do CEAMIN - Centro de 
Estudos Avançados em Mineração. Vice-Presidente da ACMinas - Associação Comercial e Empresarial de Minas 
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BDMG, em 1976, da fundação do Instituto Brasileiro de Mineração - IBRAM. Como representante do IBRAM, um 
dos 3 fundadores da ADIMB - Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria Mineral Brasileira.

Ricardo Vescovi, Presidente da Samarco – a melhor empresa de mineração brasileira, segundo a 
“Exame Maiores e Melhores 2013” –, em entrevista na referida revista, alertou para o fato de que “O 
nome do jogo passa a ser  volatilidade“,  acrescentando: “O mercado hoje é mais instável do que 

jamais foi na história do minério de ferro”.
E é neste momento, em que as incertezas prevalecem nos cenários econômicos internacional e nacional, 

que a Presidenta Dilma Rousseff vem de encaminhar ao Congresso Nacional, em regime de urgência cons-
titucional, o denominado “Novo Marco da Mineração”, o qual, entre outros, cria o Conselho Nacional de 
Política Mineral – CNPM e a Agência Nacional de Mineração – ANM, bem como estabelece o regime de 
licitação e a lavra por prazo determinado.

Por sua vez, os Ministros de Minas e Energia, da Fazenda e do Planejamento, juntamente com o Advogado 
Geral da União, que assinaram a Exposição de Motivos EMI nº 00025/2013 MME AGU MF MP, datada de 17 
de junho de 2013, relativa ao Novo Marco – o hoje PL 5807/2013, que tramita na Câmara dos Deputados em 
regime de urgência constitucional, “Nos termos do § 1º do art. 64 da Constituição (Mensagem nº 248, de 18 
de junho de 2013, da Presidenta Dilma Rousseff ao Congresso Nacional) –, no item 3 (três) da citada EMI, 
justificam a iniciativa do Poder Executivo Federal afirmando que “o Decreto-lei nº 227, de 22 de fevereiro de 
1967, denominado Código de Mineração (...) necessita ser modernizado”.

Para a referida “modernização”, o PL proposto pelo Poder Executivo Federal, na visão dos Ministros ci-
tados, conforme item 10 da EMI nº 00025/2013, “proporcionará um ambiente propicio para o aumento dos 
investimentos nas atividades de mineração”. Será? Investimentos de quanto? Em que período?

Tendo presente que, segundo o bem elaborado e oportuno Plano Nacional de Mineração do Brasil – o PNM 
2030, o Brasil necessita atrair “US$ 270 bilhões até 2030, além de mais 30% sobre este valor em infraes-
trutura e logística, alcançando US$ 350 bilhões“ para fazer face aos investimentos previstos em pesquisa 
mineral, mineração e transformação mineral (metalurgia e não metálicos), a pergunta que imediatamente se 
coloca é: para o nosso País vir a ter sucesso frente a este imenso desafio, qual dos dois marcos regulatórios 
é o mais adequado – o atual Código de Mineração ou o chamado “Novo Marco da Mineração”?

O vigente Código de Mineração tem presidido – e muito bem! – o crescimento do valor da Produção Mi-
neral Brasileira (PMB), em 1 (uma) década (2003-2012), de 550% (Fonte: IBRAM), e, com base no mesmo, 
são esperados, de 2012 a 2016, investimentos no setor mineral de US$ 75 bilhões (Fonte: IBRAM): com este 
Novo Marco, essas decisões de investimentos serão mantidas?

Colocamos esta pergunta por que o momento é de, vale repetir, enormes incertezas nos cenários nacional 
e internacional, caracterizados, entre outros, por desafios tais como (Fonte: Enerst &Young Terco) o dilema 
“crescimento de longo prazo x ganhos de curto prazo”, “desinvestimentos (non core, alto risco)”, “maior 
disciplina de alocação”, “baixa na produtividade”, “lead time muito longo nos projetos, demorando capturar 
ganhos”, “renegociação de suprimentos”, “flexibilidade de custos (variabilização, outsourcing)”, “volatilida-
de de preços”, etc. etc: nesta hora, vamos trocar o “certo pelo duvidoso”? Ou é mais prudente seguirmos o 
conselho de Paulinho da Viola, a saber, que “durante o nevoeiro, devemos levar o barco devagar”?

Como, apesar das ponderações acima, o Novo Marco já está na Câmara dos Deputados e, em seguida, irá 
para o Senado Federal, a meu ver, o compromisso de todos e o de cada um de nós, no exercício de nossa 
cidadania, é, agora, contribuir, com o melhor dos nossos conhecimentos e da nossa experiência, com os 
senhores Deputados Federais e os senhores Senadores, de modo a que o Brasil venha a ter o melhor Marco 
Regulatório da Mineração democraticamente possível, tudo com vistas ao desenvolvimento sustentável do 
nosso País, ou seja, tendo sempre presentes as gerações futuras.

Marco regulatório  
chega ao Congresso  
em cenário global volátil
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Os desafios da única mina de 
urânio da América Latina 

Operação enfrenta longos processos de licenciamento, a despeito de abastecer as usinas nucleares de Angra 1 e 2

Por Vinícius Costa

Instalada a 40 km de distância de Ca-
etité (BA) e com 1.700 ha de área to-
tal de empreendimento, a Unidade de 

Concentrado de Urânio (URA) das Indús-
trias Nucleares do Brasil, única operação 
de extração de urânio da América Latina, 
mantém sua produção superando as difi-
culdades, sobretudo em função de exigên-
cias dos órgãos reguladores das atividades 
das empresas do ciclo do combustível nu-
clear. Muito pela competência e empenho 
de sua equipe gerencial, a lavra continua a 
abastecer as usinas nucleares de Angra 1, 
Angra 2 e, em breve, de Angra 3.

“Resolver a questão da produção nacio-
nal de urânio é um dos maiores desafios da 
INB e para isso nós estamos concentrando 
esforços de nossa equipe e contando com 
o apoio da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN)”, afirmou o presidente da 
empresa, Aquilino Senra, físico nuclear 
que assumiu o cargo em abril deste ano.

Em março, a CNEN aprovou o local indi-
cado pela INB para instalação da lavra sub-
terrânea de urânio. Esse projeto, que já tem 
500 m da rampa concluída de um total de 
1.100 m, vai permitir que a empresa explo-
re ocorrências de minério inacessíveis na 

lavra a céu aberto, podendo duplicar sua 
produção atual. Com a obtenção dos licen-
ciamentos da autarquia federal, vinculada 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que 
tem como função colaborar na formulação 
da Política Nacional de Energia Nuclear, 
executar ações de pesquisa, desenvolvi-
mento, promoção e prestação de serviços 
na área de tecnologia nuclear e suas apli-
cações para fins pacíficos e regular, licen-
ciar, autorizar, controlar e fiscalizar essa 
utilização, o investimento no ano que vem 
será da ordem de R$ 140 milhões. 

“Somando a tudo isso”, afirma o presi-
dente da INB, “estamos abrindo outra pos-
sibilidade de lavra a céu aberto, próxima 
à mina atual, com previsão de produção 
para 2015”, informando que, se a empre-
sa não obtiver essas licenças para opera-
ção, no próximo ano o abastecimento das 
usinas nucleares brasileiras com urânio 
nacional estará comprometido.

A INB tem em Caetité dois importantes 
pontos para extração de urânio na província 
uranífera de Lagoa Real, na região Centro-
sul do Estado da Bahia: a jazida do Engenho, 
a qual ainda espera as licenças necessárias 
para iniciar a cava e tem estimativa de 14 

anos de vida útil; e a mina Cachoeira, com 
13 ha e que possui depósitos de urânio 
superficiais com elevada concentração de 
U3O8, com média de 0,3 % de teor.

Cachoeira concentra o maior teor médio de 
urânio com 2320 ppm em U3O8 geológico 
de modo a produzir minério com 1900 ppm 
em U3O8 recuperável para o beneficiamento 

Hilton Mantovani, gerente 
de Produção em Caetité

INB tem na Bahia dois pontos 
principais para extração de urânio
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e está prestes a ser exaurida como cava a 
céu aberto, tendo atividade prevista apenas 
até setembro de 2014. Depende de autori-
zação dos órgãos licenciadores a operação 
para o rebaixamento da cava na área que 
seria para a exploração da mina subterrânea, 
a qual tem vida útil estimada de nove anos.

No momento, a previsão da unidade é 
que para 2013 a produção seja de 260.000 
kg de U3O8, inferior aos 382.770 kg de 
U3O8 em 2012. Em 2014, a previsão é de 
380.000 kg de U3O8. No entanto, devido 
ao estrangulamento da cava, a mineradora 
está levando dois meses para conseguir 
formar uma pilha de minério. Com isso, 
como não há material suficiente para a 
usina funcionar em plena capacidade, cai 
a produção.

Mão de obra
Como a maioria das mineradoras do País, 

segundo o gerente de Produção em Caetité, 
Hilton Mantovani, a empresa sofre com a 
perda de funcionários para outras empre-
sas. “Temos um grande problema quanto à 
permanência de empregados qualificados, 
pois os salários aqui são menores que os do 
mercado, então muitos ficam quatro meses, 
pegam experiência e são logo levados por 
outras mineradoras. Sem contar que poucos 
estão dispostos a trabalhar em um lugar dis-
tante como Caetité”, conta. O gerente conclui 
que, “a iniciativa privada consegue brigar me-
lhor na hora de cobrir uma oferta para manter 
o empregado na empresa, agora na estatal 
isso é bem mais complicado”, conclui.

Visto a ampliação prevista da produção, 
isso implica diretamente na quadro de 
funcionários, explica o presidente da em-
presa. “Já em 2013 haverá necessidade 
de novos contratações, que devem con-
tinuar em 2014 e 2015”, afirmou Aquilino 
Senra. A INB está articulando com a pre-
feitura de Caetité e instituições do estado 
da Bahia para apoiar cursos na região que 
possam formar mão de obra especializa-
da. “Temos obrigação de realizar concur-
so público nacional, não podemos esta-
belecer restrições, o que a gente deseja 
é que haja maior número de contratações 
dessa região”, finaliza.

A especialização de mão de obra na re-
gião que é pouca, dificulta a contratação 
de profissionais experientes, que muitas 
vezes vêm de Minas Gerais e São Paulo. 
Atualmente, a empresa está dando curso 
de mecânica para todos os operadores, 
para formação dos chamados operadores 
mantenedores, tendência no setor.

Aridez do nordeste e a escassez de água
Precioso para o ser humano e essencial também para a operação da mineradora, o supri-

mento de água da INB vem de uma bacia de captação de águas pluviais de capacidade de 
armazenamento de 265 m³, além disso, há cerca de 40 poços artesianos em operação no 
momento. Para tentar melhorar ainda mais o acesso a esse insumo, a mineradora adquiriu 
recentemente um terreno a 30 km da unidade com bom potencial de águas subterrâneas, e 
planeja construir uma adutora até a mina para fornecer por volta de 30 m³ por hora para suprir 
a planta, com construção prevista para meados de 2014 e custo de cerca de R$ 3 milhões. 

Já foi construída pela INB uma outra adutora para abastecer a população do distrito de Maniaçu, 
onde está situada a URA, no valor de R$ 500.000; nesses três últimos anos de seca na região, 
a empresa tem fornecido gratuitamente, 20 caminhões pipa por dia a comunidades próximas à 
mina. De 2003 até 2013 foram ao todo 3118 caminhões pipa disponibilizados pela empresa às 
66 comunidades do entorno para combater a seca, e nesse ano, até maio, já são 231 caminhões.

INB em números
Sucessora de outras estatais, como a 

Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear 
(CBTN) e as Empresas Nucleares Brasileiras 
(Nuclebrás), a INB opera na Bahia desde 
dezembro de 1999. Com pagamentos de 
impostos para o município, em 2012, a mi-
neradora  contribuiu com a quantia de R$ 
1.100.816 de ISS para Caetité, e, no âmbito 
federal e estadual, foram mais R$ 5.547.374 
de ICMS e R$ 373.023 de Cfem. 

A mineradora mostra que, em relação aos 
gastos com compras diversas, dispendeu 
em Caetité no ano passado R$ 6.392.982 
e em outros municípios foram mais R$ 
16.122.528. O montante acumulado de 2002 
até 2012 chegou a R$ 47.025.644 para Cae-
tité e R$ 102.080.385 para outras cidades. 
Com o descomissionamento da mina, em 
2012, foram gastos R$ 1.740.411 na cava a 
céu aberto, enquanto pesquisas geológicas e 
sondagens necessitaram de R$ 1.860.996,19.

Quanto aos investimentos programados 
em 2013, foram  R$ 40.692.798. Em 2014, 
com a duplicação da capacidade produtiva 
de Caetité, o valor será de R$ 109.505.805, 
sendo R$ 4 milhões só com o novo projeto 
de mudança da rota tecnológica, tendo em 
vista o fato do primeiro plano ter se mostrado 
obsoleto por ter sido voltado para reutilizar os 
equipamentos já existentes em Caldas (MG), 
o que se constatou ser muito dispendioso. 
Por exemplo, para colocar um filtro de Cal-

das em condições de operação em Caetité, a 
empresa gastaria R$ 6 milhões, enquanto um 
filtro novo e mais moderno de um bom fabri-
cante custa cerca de R$ 3 milhões. 

Na lavra subterrânea serão investidos R$ 
58.053.000 e, por fim, ao desenvolvimento 
da mina Fazenda Engenho, o montante che-
ga a R$ 27.585.242. No total, a quantia acu-
mulada de investimentos para 2014 é de R$ 
116.518.966, o que também inclui compra de 
veículos, meio ambiente, exploração geológi-
ca, duplicações e novos projetos.

Em relação à Tecnologia da Informação, a 
empresa em 2012 gastou R$ 730.240 com 
a atualização tecnológica dos equipamentos 
de TI; implantação do acesso redundante à 
Internet, por satélite; duplicação do link de 
acesso principal de dados da rede corpo-
rativa; e implantação do novo sistema de 
telefonia com expansão do PABX e do nú-
mero de ramais. Para 2013, o programado 
é de R$ 261.000 com a melhoria do acesso 
redundante à Internet; atualização de vídeo 
conferência e tecnológica.

Fases do ciclo da produção
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No momento, a única explotação que 
ocorre em Caetité (BA) na Unidade 
de Concentrado de Urânio (URA) 

das Indústrias Nucleares do Brasil (INB), está 
na porção LR 13 (mina Cachoeira), contudo, 
com a liberação recebida em julho da Co-
missão Nacional de Energia Nuclear (CNEM) 
para as atividades na mina subterrânea, no 
ano que vem esse cenário vai mudar.

A lavra subterrânea, que iniciará as ati-
vidades em 2014, tem reserva lavrável de 
1.500.773 t e espera-se extração anual média 
de 200.000 t de minério com teor de 2.910 
ppm, em uma operação de oito anos. A ram-
pa de acesso está sendo desenvolvida pela 
empreiteira MFW Engenharia e Mineração, 
contratada em 2007.

Licença da CNEN garante 
operação da mina subterrânea 

Produção nos próximos anos terá que dobrar para conseguir suprir as necessidades do País

Segundo Ruy Capitulino de Alencar, coor-
denador de Lavra em Caetité, os trabalhos de 
desenvolvimento em subsolo foram iniciados 
no final de outubro de 2008 com o início da 
construção da rampa em direção aos corpos 
mineralizados 1 e 3. De acordo com o projeto 
básico da mina, ela dará acesso a todos os 
serviços, trânsito de empregados e produ-
ção, e seguirá de forma contínua até o último 
subnível da operação. O túnel terá seção de 5 
m de largura por 5 m de altura central, área 
de 22,65 m², com greide -15 %, -10 % nas 
curvas, e raio de curvatura mínima de 25 m 
e extensão total de 1.775 m. O acesso aos 
corpos mineralizados ocorrerá por meio de 
uma série de travessas distintas em diferentes 
cotas com seção de 4 m de largura e 4,5 m de 

Ruy Capitulino de Alencar, 
coordenador de Lavra em Caetité

Túnel de acesso à mina subterrânea terá 
seção de 5 m de largura por 5 m de altura Fo
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altura e, comprimento variável em função da 
sua localização e greide de 1,5 % em direção 
da rampa. 

“A mina será composta por dois painéis e 
terá um total de nove subníveis, nomeados 
relativamente às coordenadas de cotas em 
elevação ao nível do mar, assim descritos: 1° 
Painel: SN 725,5; SN 712; SN 693; SN 674 
e 2° Painel: SN 664,5; SN 650; SN 631; SN 
612 e SN 593”, explica Capitulino. Os sub-
níveis serão abertos seguindo a direção dos 
corpos mineralizados, equidistantes em 19 
m verticais, exceto nos subníveis 725,5-712, 
que é de 13,5 m, e no 664,5-650, que é 14,5 
m. A seção do subnível será de 4 m por 4,5 
m, no contato com a lapa do minério, seguin-
do a sua geometria e com greide sempre po-
sitivo de 1,5 % a fim de direcionar as águas 
para a rampa onde se localizarão as caixas de 
água de esgotamento. 

O coordenador de lavra conta também que, 
“em relação às chaminés de ventilação, será 
aberta uma de adução, com comprimento de 
100 m, seção circular de diâmetro de 3 m, 
mais ao centro dos corpos 1 e 3, cujo objetivo 
é possibilitar a circulação de ar para o interior 
da mina permitindo a operacionalização e 
também servirá como saída de emergência”. 
Ele continua e afirma que, “além disso, serão 
abertas duas chaminés de exaustão nas extre-
midades dos corpos 1 e 3, sendo o poço do 
corpo 1 de comprimento de 160 m e o poço 
do corpo 3 de 139 m, cada um com seção cir-
cular de diâmetro de 3,0 m, executados com 
raise borer até a cota 725,5, cujo objetivo é 
retirar o ar do interior da mina para a superfí-
cie”, conclui. 

Para a continuidade de circulação de ar 
dentro da mina, a partir do subnível 725,5 até 
o subnível 593, serão executadas chaminés 
de adução e exaustão entre os subníveis com 
seção de aproximadamente 7,5 m². 

O método de lavra em subsolo a ser utili-
zado é o desmonte em recuo de subníveis 
concomitante ao enchimento dos realces 
com estéril (rockfill), sendo este uma variá-
vel do método conhecido como subníveis 
(sublevel). O enchimento dos realces se faz 
necessário para aumentar a estabilidade geral 
do maciço rochoso e permitir a lavra dos sub-
níveis superiores. 

A reserva lavrável da mina para os corpos 
1 e 3 é de 1.272.076 t de minério, com teor 
médio de 2.968 ppm e a produção média 
prevista anual é de 200.000 t. O dimensiona-
mento de pessoal previsto para a mina é de 
178 empregados, divididos em três turnos de 
trabalho. 

A operação da mina será terceirizada, to-

davia os planejamentos de curto, médio e de 
longo prazo, assim como os controles opera-
cionais e acompanhamentos necessários nas 
áreas de segurança, saúde, radioproteção e 
meio ambiente, serão de responsabilidade da 
equipe técnica da INB.

Operação atual a céu aberto
Em relação à jazida Cachoeira, os corpos 

mergulham para o nordeste, tendo sua com-
posição mineralógica dada por 65 % a 70 % 
de albita; 10 % a 20 % de piroxênio; 2 % a 5 % 
de granada, 2 % 5 % de epidoto; 1 % a 3 % de 
magnetita e 1 % a 2 % de carbonatos. O teor 
do minério é de 3.055 ppm, sendo importante 
salientar que a série do urânio encontra-se em 
equilíbrio radiológico, estando, portanto, todos 
os radionuclídeos com a mesma concentração 
radioativa. Dentro das características químicas 
do minério ainda há a presença de Ti, Mg, V, 
Ba e Nb entre outros elementos subordinados. 

O planejamento de lavra nessa área, como 
explicou Vicente Vando Rezende, o engenhei-
ro de Minas da INB, contou com sondagens 
feitas com furos de 40 m em 40 m e para o 
estudo geoestatístico foi utilizado o software 
GEMCOM, próprio para projetos de lavras.

Com os dados conseguidos na exploração 

da área, foi definido que o modelo de blocos 
a ser adotado teria dimensões de 5x5x5 m, 
utilizando o método de bancadas com pro-
porções de 5 m para minério e 10 m para 
estéril com largura das bermas de 4 a 5 m. Os 
desmontes, devido à existência de água no 
fundo das aberturas, precisam ser feitos tanto 
com o explosivo encartuchado, quanto com 
o granulado, em furos em malha tipo “pé de 
galinha” com as proporções de 1,5 m x 3 m 
para minério e 1,5 m x 3,5 m para estéril, com 
diâmetro de 3”.

No planejamento da operação, esclarece 
Rezende, foram realizados estudos econômi-
cos e chegou-se à conclusão que deveriam 
trabalhar a mina a céu aberto, começando na 
cota 900 e indo até a 770. Juntamente a isso, 
foi feito o planejamento da extração subterrâ-
nea com o emboque da rampa na cota 830, a 
qual já tem 483 m dos 1100 m necessários 
construídos.

A lavra na mina Cachoeira, atualmente ope-
rada pela MPC Transporte e Terraplenagem, 
conta com três escavadeiras hidráulicas CAT 
320-C, cinco perfuratrizes pneumáticas PWH 
5000i, oito caminhões basculantes Scania de 
12 m³, uma pá carregadeira sob pneus CAT 
de 3 m³, dois tratores de esteiras de 170 HP 

Prestação de serviços:  
do desmonte à manutenção

Fundada em 30 de março de 1998, na cida-
de de Catas Altas (MG), a MPC Transporte e 
Terraplenagem presta serviços na área de mi-
neração, atuando desde as atividades de per-
furação e detonação de rochas até a operação 
e a manutenção de instalações de britagem. A 
empresa é certificada pela ISO 9001.

A MPC direciona a maior parte de seus in-
vestimentos para qualificação de sua equipe, 
infraestrutura e aquisição de novos equipa-
mentos. A frota é renovada a cada dois anos, 
além de todo o maquinário ter um programa 
de manutenção preventiva, feita por equipe 
própria. Sua equipe é treinada não só para res-
ponder, mas antecipar demandas e soluções 
para os clientes. A organização mantém um 
convênio com o Serviço Social da Indústria 
(Sesi) através do qual promove o desenvolvimento educacional de seus colaboradores.

Frota disponível: caminhões comboio; caminhões pipa 10.000, 15.000 e 20.000 l; cami-
nhões basculante 6x4 e 8x4; compressores; escavadeiras hidráulicas; motoniveladoras; pás 
carregadeiras; perfuratrizes; pranchas; retroescavadeiras; rolos compactadores; rompedores; 
tratores de esteira; e caminhões compactadores de lixo. 

Serviços que oferece: lavra de mina a céu aberto; operação e manutenção de instalações de 
britagem; decapeamento e abertura de mina; drenagem de mina; construção e manutenção do 
sistema viário; dragagem; barragens; recuperação ambiental; pavimentação; terraplenagem e 
transporte; locação de equipamentos pesados e veículos; coleta seletiva de lixo.

MPC atende operação da INB em Caetité
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da New Holland, uma moto niveladora 12 H 
CAT, um compactador vibratório, dois cami-
nhões pipa Ford 8000 I com aspersor e um 
trator agrícola de pneus Valem 88.

São ao todo sete coordenações ligadas 
à área de produção, e a lavra trabalha 
em dois turnos de oito horas. Quanto ao 
beneficiamento e atividade na planta, são 
quatro equipes se revezando em jornadas 
de oito horas. Apesar da legislação prever 
turnos de no máximo seis horas, foi possível 
fazer esse tipo de rotina respeitando o tempo 
de repouso necessário graças a um acordo 
entre a INB e o sindicato, explica o gerente de 
Produção, Hilton Mantovani. “Esse pacto tem 
vigência até agosto e prevê o pagamento de 
duas horas extras para os funcionários dia-
riamente, o que significa 40 % de aumento 
mensal para os trabalhadores. 

Caso o 5º turno seja implantado,  o que 
se encontra em estudo no momento, serão 
contratados 18 operadores, dois técnicos de 
enfermagem, dois técnicos de rádio proteção 
e mais um técnico de segurança do trabalho, 
um mecânico e um eletricista de turno, so-
mente para a usina e áreas de apoio. Na plan-

ta trabalham cerca de 42 pessoas por turno, 
na lavra são mais 84 funcionários e, somados 
à MPC, a INB emprega 294 empregados pró-
prios, totalizando 554 trabalhadores 

Responsável pelos minérios que geram o 
combustível para abastecer Angra 1 e Angra 
2, em 2012 foram lavradas 167.323 t de ro-
chas na mina Cachoeira, em 2013 a expec-

tativa é de mais 111.080 t, sendo que no 
último ano de lavra, em 2014, o rum of mine 
estipulado é de 155.496 t. Em 2013, a pro-
dução esperada é de 260,32 t de U3O8, para 
o ano seguinte se estima que sejam produzi-
dos 381,05 t de U3O8, volume semelhante ao 
praticado em 2012, quando 382,77 t de U3O8 
foram gerados. 

Mina subterrânea terá dois painéis e nove subníveis
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Especialista em ventilação  
para minas subterrâneas

A Provente Serviços de Ventilação é uma 
empresa especializada em  dimensionamento 
e projetos de sistemas de ventilação subter-
rânea para mineração, túneis e espaços con-
finados. Atuando há mais de 18 anos, seu 
portfólio inclui projetos de ventilação para as 
principais minas subterrâneas no Brasil, e en-
tre elas a Indústrias Nucleares do Brasil (INB), 
onde será realizada a primeira mina subterrâ-
nea de urânio da América Latina. 

Por se tratar de um projeto pioneiro, o di-
mensionamento do sistema de ventilação da 
mina da INB foi rigorosamente estudado e desenvolvido pela equipe técnica da Provente, 
em parceria com especialistas em segurança do trabalho, físicos nucleares e engenheiros 
de minas da INB, para assegurar um sistema de ventilação eficaz, seguro e que mantenha 
todas as atividades desenvolvidas no subsolo em conformidade com as legislações vigentes, 
inclusive normas do setor nuclear. 

Agregando aos trabalhos de consultoria e comércio de produtos do ramo de ventilação, a 
Provente acaba de firmar uma sólida parceria com a Atlas Copco, no segmento de ventilado-
res de alta performance para obras subterrâneas.

Nas obras em túneis, a Provente oferece todo o estudo, dimensionamento, projeto e forne-
cimento do completo sistema de ventilação composto por ventiladores e dutos de ventilação.

Rebaixamento da cava
Inicialmente era prevista operação a céu 

aberto até 2011, mas devido aos contratem-
pos para iniciar a lavra subterrânea, a mine-
radora resolveu rebaixar os corpos minerali-
zados 1 e 3, aprofundando a mina, além da 
abertura do corpo 2. Essas medidas são pa-
liativas e estão se esgotando, sendo que para 
o ano que vem já não trariam mais resultados.

Caso haja autorização dos órgãos licencia-
dores, a cava será aprofundada em mais 20 m 
chegando à cota 750, camada que seria uti-
lizada como a laje da mina subterrânea, que 
passou à cota 730. Esse rebaixamento será 
feito com suporte técnico de duas consulto-
rias e a inclinação do talude, que atualmente 
está em 68°, passará a ser de 90°, o que ga-
rantirá a lavra no ano que vem.

Tendo em vista o fato de as bancadas serem 
mais íngremes, para aumentar a segurança da 
operação, a mineradora alugou um radar para 
monitoramento 24 horas dos taludes e caso 
haja qualquer deslocamento um alerta é dado 
paralisando os trabalhos na cava. A empresa 
responsável pelo serviço é a GroundProbe, 
que faz uso do equipamento Slope Stability 
Radar (SSR), que semanalmente faz relatórios 
sobre a situação geral da mina.

Esse radar, que além do empregado pela 
INB, só é utilizado no Brasil pela Vale em 
suas operações no Pará, foi desenvolvido 
para controlar remotamente o movimento de 
encostas em minas a céu aberto, permite au-
mento na produção em áreas de alto risco e 
as ferramentas avançadas de análise identifi-
cam perigos em longo prazo. O equipamento 
também fotografa digitalmente a área para 
identificação e interpretação dos movimentos 
de inclinação e é operacional em todos os ter-
renos de mineração, em ambientes inóspitos, 
incluindo altitudes de 5000 m acima do nível 
do mar e em níveis extremos de clima com 
temperaturas entre -40°C a +55°C.

Produção, disposição  
das pilhas e estéril

A INB só tem licença para produzir anu-
almente a quantidade máxima de 400 t de 
U3O8. No entanto, conta com intenso inves-
timento em exploração geológica, chegando 
à quantia de R$ 1.860.996 dispendida em 
2012 e o previsto para 2013 e 2014, respecti-
vamente, é de R$ 1.900.000 e R$ 16.000.000.

No momento, o volume movimentado chega 
a 30.000 m³/mês, mas com a duplicação da 
capacidade da planta que aumentará a produ-
ção de 400 t para 800 t de urânio, juntamente 
com a lavra subterrânea e a Jazida Engenho 
responsável pelo recurso total de 12.630.679 

t, com teor médio de 1.324 ppm e operação 
prevista para 14,3 anos de atividade, a movi-
mentação mensal chegará a 60.000 m³.

Em relação às pilhas de minério, por ano 
podem ser formadas até oito, sendo duas, 
simultâneas, com 25.000 t a 32.000 t cada. O 
minério, após a lixiviação, com cerca de 20 % 
de urânio, segue para um depósito consor-
ciado próximo a cava para ser acondicionado, 
para que seja feito seu envelopamento em ta-
ludes com mistura de estéril, lixiviado e solo. 
Esse processo serve para isolar o material 

para que não haja nenhuma contaminação 
ambiental do terreno, podendo futuramente 
ser reutilizado, pois contém uma porcenta-
gem razoável de urânio, caso essa retomada 
seja economicamente viável.

O estéril em blocos de rocha funciona 
como neutralizador das drenagens que per-
colam para o minério lixiviado, favorecendo 
o aspecto ambiental. Há também uma cana-
leta na base desse local para captar a água 
de chuva e levá-la para a usina, evitando 
contaminações.

Estrangulamento da cava 
fez com que mineradora 
investisse em sistema de 

monitoramento de taludes
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Ventilação na mina subterrânea 
é desenvolvida pela Provente
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Para se  obter o concentrado de 
urânio (U3O8), produto final da 
operação da mina Cachoeira, das 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB), o 
processo adotado pela estatal no bene-
ficiamento é o de lixiviação em pilhas 
(estática), no qual, depois de britado, o 
minério é disposto em pilhas e irrigado 
com solução de ácido sulfúrico para a re-
tirada do urânio contido.

Esse método dispensa fases de moa-
gem, agitação mecânica e filtração, o que 
promove uma redução nos investimentos 
e menor custo operacional, uma vez que 
são necessárias menos máquinas. Além 
disso, a ausência de rejeitos sólidos finos 
e a menor utilização de insumos químicos 
no processo, assim como a possibilidade 
de reciclagem total dos efluentes líqui-

Lixiviação estática  
gera o yellow cake 

Para esse tipo de minério, método é utilizado com exclusividade pela mineradora brasileira

dos, sendo reutilizados em ciclo fechado 
tornam o método menos impactante am-
bientalmente.

Atualmente, a capacidade nominal da 
planta é de 400 t/ano de U3O8 e em 2012, 
a empresa produziu 382,77 t. O gerente 
de Produção em Caetité, Hilton Mantova-
ni, explica que, “tendo em vista que em 
média a tonelada de minério tem 2,5 kg 
de U3O8 e a taxa de recuperação é de 80 
%, na unidade, cada tonelada de rocha 
fornece à INB 2,0 kg de U3O8”.

 Em 2013, a mineradora espera implantar 
um sistema de automação do entambora-
mento do concentrado de urânio (yellow 
cake) e a aquisição e implantação de um 
sistema para concentração do efluente 
aquoso diluído de cloreto de sódio gerado 
na planta química, permitindo sua reutili-

zação no processo sem a necessidade de 
make up do sal, o que reduzirá o consu-
mo de cloreto de sódio no processo. Já 
para 2014, é prevista a expansão da área 
de precipitação, filtração, secagem e es-
tocagem do produto final e há também a 
intenção de instalar uma planta para pro-
dução de ácido sulfúrico para suprir as 
necessidades operacionais.

Na unidade da INB em Caetité, esclarece 
Paulo César Nascimento Brito, engenhei-
ro Químico e no momento da entrevista 
coordenando a produção, o minério 
chega da lavra com aproximadamente 
27” em um modelo de transporte através 
de caminhões basculantes, sendo des-
carregado em um silo com uma grelha 
no fundo com abertura de 50 mm e um 
alimentador vibratório Simplex modelo 
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SXA940. A fração de minério com granu-
lometria inferior a 50 mm cai, através de 
um chute, diretamente para o transporta-
dor de correia e a fração maior que 50 mm 
é transferida para um britador primário 
de mandíbulas de 30” x 40” da Telsmith 
Barber-Greene, que também descarrega 
o minério com granulometria reduzida no 
mesmo transportador, para formar uma 
pilha pulmão com cerca de 2.000 t de ro-
chas com granulometria de 125 mm.

Ela abastece dois sistemas vibratórios 
Simplex SXCV-100, situados sob a pilha 
pulmão para alimentar um  transportador 
de correia que descarrega o minério em 

um britador secundário de mandíbulas de 
40 cm x 120 cm da Metso, que reduz a 
granulometria para 50 mm. A partir daí, 
o minério segue por outra correia trans-
portadora que supre uma peneira clas-
sificadora de dois decks, sendo que o 
produto do primeiro deck da peneira, com 
granulometria maior que 19 mm, é reco-
lhido em um transportador e transferido 
para o britador cônico terciário, reduzin-
do a espessura do minério para menos de 
15 mm, que segue por outro sistema de 
correias.

O produto do segundo deck da peneira, 
com granulometria entre 13 mm e 19 mm, 

é transferido para o britador quaternário 
cônico HP100 da Metso, que diminui o 
tamanho das partículas para menos de 13 
mm para seguir pela mesma correia que 
o minério do primeiro deck. Os produtos 
retornam então para a peneira fechando o 
circuito. 

A fração de minério passante pelo se-
gundo deck, que constitui o produto final 
da britagem e apresenta tamanho máximo 
de 13 mm, é recolhido pelo transportador 
de correia, que o transfere para um silo 
intermediário com alimentador de esteira, 
que passa o material constantemente para 
outra correia com adição de cerca de 4 % 
de água durante um processo de mistura 
em tambor rotativo com 6 m de compri-
mento e 1,2 m de diâmetro. Nesse tambor 
é adicionado ácido sulfúrico concentrado 
(H2SO4) na relação de 15 kg/t de minério, 
com o objetivo de aglomerar os finos e 
iniciar o processo de lixiviação através de 
uma cura ácida inicial.

A descarga do tambor rotativo alimenta 
um conjunto de transportadores de cor-
reia móveis que abastecem um stacker 
com altura de 6 m, o qual descarrega o 
minério aglomerado na pilha, em um pátio 
com inclinação de 1 %, impermeabilizado 
com argila compactada e duas mantas de 
PEAD (polietileno de alta densidade), as-
sim como todas as bacias, e, caso haja 
algum vazamento entre as mantas, senso-
res indicarão o problema e onde deve ser 
feito o reparo. 

Esse pátio comporta até duas pilhas, 

É possível a formação de até 
duas pilhas ao mesmo tempo

Paulo César Nascimento Brito, 
engenheiro Químico da INB
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+ 10 milhões m2 preservados  
com geomembranas de PEAD

Há mais de 20 anos no mercado a CPO-Ambiental situada em Goiânia, vem oferecendo 
soluções em impermeabilização e proteção ambiental. Já são mais de 2 mil obras realizadas 
e 10 milhões m2 preservados através do sistema de geomembranas de PEAD (polietileno de 
alta densidade).

Com essa técnica é possível impermeabilizar e impedir vazamentos ou infiltrações de 
efluentes oriundos de dejetos industriais e domésticos, proporcionando maior segurança e 
longevidade para a obra, sempre mantendo a integridade e preservação do meio ambiente.

Um exemplo de execução desse porte é a obra que está sendo realizada na Indústrias Nu-
cleares do Brasil (INB) em Caetité (BA), unidade de concentrado de urânio-URA, concebida 
através de licitação, para serviços de impermeabilização de tanques com aplicação de cama-
da de geomembrana em PEAD.

Esta obra vem sendo realizada dentro dos padrões e normas técnicas aplicáveis, juntamente 
com ensaios de estanqueidade, proporcionando a total preservação do meio ambiente. A 
CPO-Ambiental está equipada com modernos equipamentos para instalação de geomembra-
na e conta com um qualificado corpo técnico.

sendo que anualmente são feitas cerca 
de oito por ano que podem ter de 25.000 
t a 35.000 t, dependendo da altura de 
empilhamento adotada. Depois de lixi-
viadas, essas pilhas são removidas com 
carregadeira hidráulica e caminhões para 
dar lugar a mais minério.

A lixiviação promove o contato do mi-
nério britado com uma solução aquosa de 
ácido sulfúrico para que haja uma reação 
química que gera um composto de urânio 
solúvel na fase líquida, em concentração 
média da ordem de 7 g/l. No processo, a 
pilha formada é submetida a três lavagens 
sucessivas. A primeira é feita com solu-
ção de ácido sulfúrico a 25 g/l, na relação 
de 0,6 m³/t de minério, irrigada sobre a 
pilha através de tubos dispostos no mo-
delo de espinha de peixe com gotejadores 
a uma taxa de 30 l/h.m² (igual em todas 
as etapas), que gera licor rico em urânio 
a ser recolhido na bacia TQ-1401, com 
capacidade para 10.000 m³.

A segunda lavagem ácida, com 5 g/l na 

relação de 0,3 m³/t de minério, gera licor 
com baixos teores em urânio, o qual se-
gue para bacia TQ-1402 com capacidade 
de armazenamento de 30.000 m³. A última 
lavagem, feita com água bruta na relação 
de 0,3 m³/t de minério, produz uma solu-
ção com teores muito baixos de urânio a 
ser recolhida nas bacias TQ-1402 ou TQ-
1403, ambas com 23.000 m³, dependen-
do da situação.

Os licores recolhidos nas bacias TQ-
1401 e TQ-1402 são, posteriormente, 
transferidos para a bacia TQ-1405, de 
5.000 m³, onde são misturados para 
aumentar o teor de urânio e se adequar 
à alimentação das etapas seguintes do 
processo de produção. A seguir, explica 
o engenheiro, é realizada a clarificação do 
licor de urânio.

Ao licor correspondente à primeira la-
vagem da pilha, adiciona-se ainda na 
canaleta de drenagem do pátio de lixivia-
ção para a bacia TQ-1401 uma solução 
aquosa (0,2 %) do floculante sintético 
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camada de argila compactada compõem 

a barreira de retenção de líquidos
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Ciclo do combustível nuclear
Com a operação de Angra 3, a INB precisará dobrar a capacidade da mina e futuramente 

até a triplicar devido aos outros reatores projetados. Para se tornar combustível nuclear e 
alimentar as usinas em Angra dos Reis (RJ), o minério segue um ciclo iniciado na mineradora 
com a produção do DUA (diuranato de urânio), que segue uma vez ao ano para o porto de 
Salvador (BA) em comboio para ser transportado por navio até à Areva, na França, onde é 
transformado em gás. A partir daí, ele vai para a Urenco para ser enriquecido, aumentando 
sua percentagem de 3 % até 5 %, quando retorna ao Brasil para o parque industrial da INB 
em Resende (RJ), onde esse gás enriquecido é precipitado em um pó para a fabricação das 
pastilhas combustíveis utilizadas nas varetas dos reatores.

A Fábrica de Combustível Nuclear de Resende (FCN) está situada no distrito de Engenheiro 
Passos, e é composta por três unidades com capacidade de produção de 280 t de urânio por 
ano. Atualmente, a FCN foi modernizada e produz os componentes e as unidades de monta-
gem de barras de combustível e os elementos necessários para os reatores nucleares do Bra-
sil, como bicos superiores e inferiores, grelhas e tampões para as demandas de exportação. 
A unidade de reconversão e produção de pastilhas está em funcionamento desde 1999, com 
uma capacidade de 160 t de UO2. 

Há um programa de segurança nuclear interno e um externo para o monitoramento ambiental, 
além de um sistema de contabilidade nuclear, internamente implementado, exigido pela CNEN 

e supervisionado pela Agência Interna-
cional de Energia Atômica (AIEA), que 
realiza continuamente o equilíbrio do 
material em transformação, com uma 
precisão de décimos de miligramas.

Como questão de comparação, duas 
pastilhas de um centímetro de diâ-
metro geram energia suficiente para 
abastecer uma casa com quatro pes-
soas por um mês, e se somadas às re-
servas em Caetité, o poder energético 
da região é maior que todo o depósito 
de petróleo nacional, incluindo do 
pré-sal.

GEBetz F11 (ou algum outro de atuação 
similar), na relação de 4 g de floculante/ 
m³ de licor, com o objetivo de aglomerar o 
precipitado extremamente fino de fosfato 

de cálcio e titânio, bem como outros par-
ticulados que se formam durante a etapa 
de lixiviação. Essa fase sólida sedimenta 
na bacia TQ-1401, a qual é lavada uma 

vez por ano, com transferência da água 
utilizada e precipitados para a área de 
tratamento de efluentes e bacias de sedi-
mentação de efluente tratado. 

O licor clarificado, transferido para a ba-
cia TQ-1405, quando movido para a etapa 
de separação e purificação do urânio, pas-
sa por uma etapa filtração em leito de car-
vão antracitoso (nos filtros FL-1501 A/R) 
antes de ser armazenado temporariamente 
no tanque TQ-1501. A próxima etapa, de 
separação/concentração do composto do 
urânio, é realizada pelo processo de extra-
ção por solventes orgânicos. 

Inicialmente o urânio é extraído do licor 
separando-o das outras substâncias quí-
micas que foram também solubilizadas do 
minério na etapa de lixiviação com solução 
de ácido sulfúrico. Esse processo é reali-
zado através de extração, nas células CE 
1601/02/03/04, por um solvente orgânico 
que contém 7 % de uma amina terciária de 
cadeia longa, no caso a Alamine 336, fabri-
cada pela Bast, 3 % de tridecanol e 90 % 
de um querosene especial, com baixo teor 
de aromáticos e enxofre, fornecido pela 
Petrobrás ou Ipiranga. 

Nessa etapa, todo o urânio contido no 
licor é transferido para o solvente orgâni-
co, separando-o das impurezas.  O licor, 
agora sem urânio, passa a ser um rejei-
to aquoso chamado de rafinado, sendo 
transferido para a área de tratamento de 
efluentes líquidos.

Em seguida, continua Brito, o urânio 
é convertido novamente para uma fase 
aquosa através da reextração nas célu-
las CE-1605/06/07/08 com solução de 
cloreto de sódio e ácido sulfúrico até pH 
em torno de 1,2. O composto contendo 
urânio em concentrações elevadas resul-
tante dessa etapa é chamado de eluato de 
urânio e, o solvente orgânico agora no-
vamente sem urânio, é transferido para 
a unidade de regeneração onde é tratado 
com solução aquosa de carbonato de 
sódio antes de ser reciclado à etapa de 
extração do urânio. Portanto, o solvente 
orgânico é operado em circuito fechado.

Nas últimas fases do beneficiamento, o 
produto final do processo de produção da 
URA (Unidade de Concentrado de Urâ-
nio), denominado Diuranato de Amônio 
(DUA), é inicialmente precipitado em três 
reatores em série com temperatura con-
trolada nos tanques TQ-1701/02/03, por 
adição de solução de hidróxido de amô-
nio na proporção de 120 g/l, preparada 
pelo borbulhamento de gás de amônia em 

Instalações de Angra 1 e 
Angra 2 no Rio de Janeiro

Água na planta tem ciclo fechado
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água, ao eluato de urânio e espessado no decantador DC-1701. 
A partir dele, a polpa de DUA com cerca de 50 % de sólidos 
é transferida para a etapa de separação sólido/líquido que, na 
unidade de Caetité, poder ser realizada de duas formas, alterna-
tivamente.

A primeira é por filtração, fazendo com que a polpa de DUA 
espessada do DC-1701 seja transferida para um filtro horizontal 
a vácuo FL-1701, no qual a fase sólida fique retida na tela fil-
trante, onde é lavada sucessivamente com solução de sulfato de 
amônio contendo 130 g/l e água para remover as contaminações 
de sódio, cloreto e sulfato. A polpa, contendo cerca de 60 % de 
sólidos é recolhida no tanque de repolpagem TQ-1707 de onde 
é transferida para o secador SC-1701. A fase líquida gerada no 
processo de filtração é reciclada para a preparação da solução 
reextratante de cloreto de sódio.

Outra alternativa é a centrifugação, em que a polpa de DUA do 
DC-1701 é transferida diretamente para o tanque de repolpa-
gem TQ-1707, onde é diluída até cerca de 10 % de sólidos com 
solução 130 g/l de sulfato de amônio, preparada na planta pela 
mistura de compostos aquosos de ácido sulfúrico e hidróxido de 
amônio e água tratada, na relação de 1/1, de onde é transferida 
para a centrífuga contínua CT-1701. 

A fase sólida, que deixa a centrífuga contendo cerca de 70 % de 
maciços é transferida para o secador SC-1701. Já a fase líquida 
da centrífuga é recolhida no tanque TQ-1709, de onde é transferi-
da para o TQ-1703, último reator de precipitação. A partir daí, no 
secador, que recebe as polpas de DUA de ambos os processos, 
elas são submetidas a secagem para reduzir a umidade do pro-
duto final para menos que 5 %. 

Por fim, o produto final seco, conhecido também por yellow 
cake, é transferido para o silo SL-1701 até que a balança na 
qual ele está apoiado indique peso entre 17.000 kg e 20.000 kg, 
quando se realiza a operação de entamboramento de um lote do 
produto. O U3O8 é transferido para tambores metálicos de 200 
l, com amostragens simultâneas, analisadas nos laboratórios da 
INB nas Unidades de Caetité e de Caldas (MG), para emissão do 
correspondente Certificado de Análise.
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Apesar da manutenção dos equipa-
mentos de lavra ser de responsa-
bilidade da empresa MPC Trans-

porte e Terraplenagem, a conservação das 
plantas de britagem e beneficiamento, 
assim como das estruturas físicas dos 
prédios administrativos das Indústrias 
Nucleares Brasileiras (INB), são de res-
ponsabilidade da mineradora e da Coor-
denação de Manutenção, sob a chefia de 
Alessandro Cássio dos Anjos.

A manutenção da planta química e bri-
tagem têm um efetivo total de 68 funcio-
nários (50 próprios e 18 terceirizados) 
distribuídos em atividades mecânicas, 
elétricas, instrumentação e telefonia. As 
intervenções mecânicas se dividem nas 
equipes de oficina e lubrificação, caldei-
raria, mecânica britagem, mecânica da 
planta química, bacias e poços tubulares. 

Atualmente, o setor está passando por 
processo migratório de mão de obra ter-
ceirizada para própria. Nesse processo 
estão previstos investimentos em treina-
mentos, aquisição de computadores, apa-
relhos e ferramentas. 

Na planta de britagem, a manutenção 
corretiva e preventiva é feita nos intervalos 
dos desmontes da pilha e se estende em 
até dez dias de manutenção e, enquanto 
está sendo feita, a pilha pulmão é utilizada 
para alimentar os outros britadores.

O setor também lida com a conservação 
e drenagem de água dos corpos de mi-
nério e para isso utiliza duas bombas a 
diesel e, como a operação ocorre 24 ho-
ras por dia, seis torres móveis de ilumina-
ção, também a diesel, que trabalham em 
turnos alternados de três equipamentos 
operando para a iluminação e, portanto, 
necessitam de manutenção regular, como 
explica o coordenador. “Todos os equi-
pamentos que utilizam diesel sofrem de 
problemas no bico injetor, pois, como 
não possuem filtros, não há garantia 
da qualidade do combustível, mas para 
resolver esse problema, a empresa tercei-
rizada está colocando filtros nos equipa-
mentos para reduzir a manutenção” conta.

Trabalhos migram de mão de 
obra terceirizada para própria

Equipe tem 68 pessoas para as atividades mecânicas elétricas, de instrumentação e telefonia

No entanto, ele explica, como os equi-
pamentos de lavra são de responsabili-
dade da empreiteira contratada, se algu-

ma máquina parar, ela terá que corrigir 
ou fazer a substituição, pois frequente-
mente há a fiscalização da INB nos equi-

Energia
Para o abastecimento de energia elétrica, a INB conta com contrato com a Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), terceira maior distribuidora do País em número de 
clientes e a sétima em volume de energia fornecida, para o suprimento de 1,2 megawatts/
mês. No entanto, o consumido normalmente é de no máximo 0,8 megawatts.

Além disso, a mineradora tem um acordo com Coelba para não ligar o britador primário 
entre às 17hs até às 21hs, para não sobrecarregar a empresa geradora, principalmente em 
épocas de escassez de energia. Contudo, pensando nesse fator, a estatal fez a aquisição de 
novos geradores para suprir a mina neste período.

A compra, realizada em 2012, foi em função da necessidade em prevenir paradas na unida-
de devido às constantes quedas de energia na região. Foi adquirido um grupo de geradores 
Cummins de última geração que abastece a usina caso haja alguma queda de energia, sendo 
um gerador de 500 kVA na britagem e dois na planta química com 625 kVA cada, podendo 
agora, com os três equipamentos, suprir toda a operação da mina. 

Antigamente havia somente um gerador com capacidade para 300 kVA utilizado para ali-
mentar a área AA-160, que é a de extração, reextração, regeneração e preneutralização e al-
guns prédios do administrativo, que agora está como reserva. A operação também conta com 
um pequeno gerador de 45 kVA para atender os poços d’água subterrânea. Por problemas de 
suprimento energético na região, muitos equipamentos antigos e de grande porte da unidade 
de Caldas (MG) não puderam ser reaproveitados. No momento, os novos geradores estão 
passando pela primeira manutenção preventiva realizada pelo próprio fabricante.
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pamentos para verificar suas condições, como pneus, cabines, 
freios, etc.

Gestão de serviços
Para gerir as ordens de serviço, a mineradora utiliza o software 

Sare Services Estriem (SSA), da Estriem, voltado para o controle 
de solicitações, que monta uma programação semanal das ati-
vidades corretivas e preventivas, planejadas e não planejadas. 
Segundo o coordenador de Manutenção, “esse software tem um 
ano de uso na empresa, mas ainda é considerado em processo 
de implantação, pois, muitos dados ainda estão sendo cadastra-
dos. Contudo, a previsão é de um ano para rodar em completa 
atividade”, afirma. 

A lubrificação dos equipamentos, essencial para qualquer ope-
ração industrial, já está inserida no sistema SSA e é realizada 
com agendamento. No entanto, a INB foca em um projeto para 
automação de sua planta e lubrificação dos equipamentos.

Para auxiliar na manutenção dos britadores, tanques de ácido 
sulfúrico e em locais de difícil acesso, como chaminés e prédios, 
a INB adquiriu em outubro de 2012 um guindaste Zoomlion de 
capacidade de içamento de 75 t. O equipamento foi comprado 
pela falta de disponibilidade para aluguel na região e, por ser 
emplacado, pode trafegar nas rodovias e estradas, possibilitando 
seu uso comum entre as unidades da estatal.

Para garantir melhor desempenho das operações da usina, 
estão previstas aquisições de materiais e conjuntos de sobres-
salentes para atender os pontos vitais da linha de produção do 
urânio. Esses investimentos visam a cumprir a meta de produção 
de 800 t/ano, prevista para os próximos anos.

Somente para manutenção da planta de processos, em 2012, 
foram gastos R$ 2.003.798, sendo R$ 220.616 com peças e R$ 
1.783.181 com serviços. Para 2013 serão mais R$ 4.987.367 e 
R$ 4.655.000 para 2014. Em 2012, os custos com despesas em 
manutenção elétrica e civil somaram R$ 6.643.701; remunera-
ção, encargos e benefícios, R$ 1.365.099; serviços profissionais 
diversos, R$ 327.147; despesas estruturais e de instalação, R$ 
3.445.459; depreciação, exaustão e amortização, R$ 178.068; 
despesas com aplicação de materiais, R$ 1.020.796; e despesas 
diversas, R$ 307.129.

Na lavra, os componentes que mais consomem recursos na 
manutenção são relacionados à perfuração, transporte e carrega-
mento de material e consumo de explosivo. Enquanto na planta 
os campeões foram os britadores, a área de secagem de DUA e 
as linhas de transmissão de fluídos para as diversas áreas indus-
triais da planta química.

Novos geradores são 
capazes de alimentar toda a 
operação da INB em Caetité
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Devido à necessidade de aquisição de 
insumos, maquinários e contratação 
de serviços, as Indústrias Nuclea-

res do Brasil (INB) contam com um setor de 
compras em Caetité (BA) composto por um 
supervisor de Compras, cargo ocupado por 
Giberth Ramon Araújo Silva, e mais cinco 
compradores do quadro  da empresa. Em 
sua maioria, as aquisições da mineradora 
são realizadas através do portal de licita-
ções do Banco do Brasil. É importante res-
saltar que, como a INB é empresa estatal da 
administração indireta, está obrigada a cum-
prir toda a legislação  de licitações e compras 
governamentais, em especial a Lei 8666/93, 
que estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos e a Lei 10520/02, 
para aquisição de bens e serviços comuns 
em licitação na modalidade de pregão.

Segundo o supervisor, nesse portal, a INB 
publica suas requisições tanto de material 
quanto de serviços e as empresas interes-
sadas se inscrevem para participar dos cer-
tames. Grande parte dos materiais e serviços 
são feitos pelo pregão eletrônico, o que tota-
liza 90 % da demanda geral da empresa, ele 
ainda acrescenta que isso facilitou a opera-
ção, pois, em suas palavras, “antigamente 
havia um processo moroso de aquisição, 
agora só é necessário cadastrar o que a INB 
precisa e as empresas pré-inscritas no site do 
Banco do Brasil fazem suas propostas, além 
de que esse mecanismo deu oportunidade a 
companhias de outros locais do País partici-
parem do pregão”, conclui.

A unidade realiza as aquisições de maneira 
centralizada pelos compradores da Unidade 
de Concentrado de Urânio (URA), mediante 
solicitação dos requisitantes internos e ob-
servando os devidos trâmites (requisição, 
liberação do orçamento, aprovação, etc.). 
A empresa também conta com um sistema 
informatizado e interno, desenvolvido pelo 
setor de T.I.  Resende (RJ), no qual o solici-
tante faz o pedido, os gerentes e responsá-
veis dão as aprovações necessárias até se 

Na hora da compra, as Leis 
controlam mas reduzem 
espaço de negociação
Para cumprir prazos e metas, a solução pode ser um regime diferenciado

chegar à aprovação da diretoria. Somente 
nesse momento é autorizada a inclusão no 
portal de licitações. Para serviços contínuos, 
em alguns casos, quando, por exemplo, só 
há apenas uma empresa fornecedora de um 
determinado produto, essa deve apresentar o 
certificado confirmando dizendo que o item 
é de sua exclusividade no País. Somente 
nesses momentos é possível fazer a compra 
diretamente do fornecedor.

No entanto, apesar da mineradora contar 
com um vasto cadastro de empresas, devi-
do ao caráter público das licitações, sempre 
aparecem empresas “aventureiras”, que 
apresentam produtos mais baratos e, apesar 
de seguirem as especificações, têm qualida-
de inferior. A solução hoje encontrada para 
diminuir esses riscos, é o aperfeiçoamento 
das especificações dos produtos.  As difi-
culdades encontradas pelo setor de compras 
podem ser classificadas em administrativas e 
operacionais, salienta o supervisor. Em rela-
ção ao administrativo, está na necessidade de 
se realizar o processamento das requisições 
através do Sistema de Registro de Preços que 
é, em resumo, um conjunto de procedimen-
tos para registro formal de valores relativos à 
prestação de serviços, aquisição e locação de 
bens para contratações futuras, realizado por 
meio de uma única licitação, na modalidade 

de concorrência ou pregão, em que as em-
presas disponibilizam os bens e serviços a 
preços e prazos registrados em ata específi-
ca. A aquisição ou contratação é feita quando 
melhor convier aos órgãos e entidades que 
integram a ata. 

A possibilidade de processamento das aqui-
sições através desse sistema traria uma maior 
flexibilidade para a URA, principalmente se 
levado em consideração o amplo universo de 
materiais e serviços demandados. Segundo a 
mineradora, em última análise, seria possível 
adquirir a maioria dos itens de almoxarifado, 
por exemplo, sem necessariamente efetuar 
desembolsos financeiros no decorrer da va-
lidade da ata de registro de preços. 

A INB ressalta também que outra barreira 
está quanto à padronização, explica o ge-
rente de Produção, Hilton Mantovani. “Por 
exemplo, há a necessidade de uma primeira 
licitação para compra de comunicadores e a 
empresa “X” ganha. Contudo, meses depois, 
é necessária nova aquisição, é aberta outra 
concorrência pública e a empresa “Y” vence. 
O risco é acabar adquirindo dois equipamen-
tos que têm a mesma função, mas marcas e 
manutenções diferentes, o que inviabiliza a 
uniformização”, explica.

Esse tipo de sistema de contratações tam-
bém dificulta  na hora de uma manutenção, 
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continua. “Para contratação desse serviço em 
um equipamento de planta, como um brita-
dor, por exemplo, temos que ter três cotações. 
No entanto, o britador pesa cerca de 1 t des-
montado e a logística para enviar o aparelho 
para as três diferentes fornecedoras,  muitas 
vezes instaladas em outros Estados, é com-
plicadíssima”, conta. 

Ele defende a adoção de um regime diferen-
ciado  para empresas estatais que são indús-
trias e que estão dentro de uma concorrência 
econômica e produtiva. “Precisamos de um 
processo que facilite a compra direta do fa-
bricante, como é o caso da amônia, que é 
adquirida de um atravessador, que, por sua 
vez, a obtém da Petrobrás, maior fabricante 
do País, o que encarece a operação”, conclui.

Segundo a supervisão do setor, em função 
das mais diversas necessidades operacionais 
da URA, as aquisições de materiais e serviços 

são realizadas no decorrer de todo o ano, e 
não somente em um período pré-estipulado. 
No momento estão estudando a compra de 
um novo britador móvel com índice de nacio-
nalização de peças, com acionamento elétrico 
e motor diesel. 

Os principais itens de consumo na planta 
estão relacionados à britagem, como man-
díbulas; EPIs; correias transportadoras, que 
necessitam de rotineira troca de roletes, lona 
e raspadores; módulos de peneiras, bombas; 
rolamentos; lâmpadas, reatores, cabos 
elétricos; e insumos, como, ácido sulfúrico, 
amônia e óleos lubrificantes.

No que se refere aos itens de estoque, é sem-
pre observado o consumo para no mínimo 
12 meses tomando como base o dispêndio 
médio nos períodos análogos anteriores. Na 
URA, todos os artigos da operação possuem 
um cadastro no software de gerenciamento 

de almoxarifado com a quantidade mínima, 
máxima e seu ponto de pedido. Dessa for-
ma, a quantidade varia conforme cada caso, 
visando um estoque mais condizente com a 
realidade, além do software avisar quando 
é necessária a compra ou não de um item, 
notificando os gerentes para o planejamento 
devido. Atualmente a INB dispõe de 3.419 
componentes ativos em estoque. 

Somente em 2012, o setor processou 
um total estimado de R$ 39.885.839 refe-
rentes às compras sob sua responsabili-
dade e, segundo as análises da empresa, 
foi possível verificar redução gerada nos 
processos aquisitivos em Caetité, dentre 
os quais se destaca o Pregão Eletrônico, 
cuja diferença entre o estimado e o valor 
real das compras no ano de 2012 possi-
bilitou uma redução de R$ 8.908.302,00, 
no cômputo geral das compras.

A CPRAT.M, Coordenação de Pro-
teção Radiológica das Indús-
trias Nucleares do Brasil (INB), 

em Caetité (BA), tem com incumbência 
tratar dos assuntos relacionados aos li-
cenciamentos, segurança e medicina do 
trabalho, meio ambiente, relação com 
a comunidade e, além disso, à logística 
necessária para o transporte anual da pro-
dução ao porto de Salvador (BA).

Apesar dos níveis de radiação encontra-
dos no minério da mina Cachoeira, por 
vir de fonte natural, não há possibilidade 
de doses letais mesmo pela exposição 
contínua, contudo, todos na minerado-
ra, inclusive visitantes, passam por um 
treinamento de segurança. Na operação, 
100% do efetivo utiliza controladores de 
radiação individuais para que haja a che-
cagem dos níveis radioativos.

Segundo a legislação federal, a dose 
anual limitante de radiação é de 50 mili-

Transporte de urânio  
a Salvador é realizado  

uma vez ao ano
Logística toma dois meses de trabalho da Coordenação de Proteção Radiológica e inclui escolta federal
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sievert por pessoa, ou 20 milisievert no pe-
ríodo de cinco anos, ou seja, em cinco anos 
ninguém pode extrapolar os 100 milisievert.  
No caso da mineradora, por exemplo, uma 
pessoa que trabalha com o enchimento do 
tambor do produto final atinge anualmente 
a marca máxima de 3 milisievert e isso, em 
dois anos de trabalho, equivale à mesma ra-
diação recebida em uma sessão de raio-X 
dentário, explica o coordenador Pedro Luís 
dos Santos Dias.

Comboios até o porto
Uma das atividades mais importantes 

da coordenação seja a de transporte de 
durante de amônio (DUA) ao porto em 
Salvador, pois são necessários pelo me-
nos dois meses de preparação, isso em 
relação à documentação e emissão de 
plano de transporte para a Comissão Na-
cional de Energia Nuclear (CNEN), para 
garantir que não haja acidentes ou qual-
quer exposição desnecessária ao produto. 
O transporte, realizado em comboios de 
caminhões com contêineres pela empresa 
Concórdia, na maioria das vezes, tem que 
atender as especificações de segurança 
necessárias, pois, ao se tratar de um pro-
duto radioativo, não pode haver ocorrên-
cia alguma de acidentes. 

As decisões do comboio são tomadas 
pela INB, sob o encargo do coordenador de 
Proteção Radiológica, Pedro Luís dos San-
tos Dias, como ele mesmo explica. “Tenho 
o auxílio de mais dois assistentes da mine-
radora e na viagem, que acontece com trá-
fego em baixa velocidade, também há um 
mecânico, um borracheiro, um engenheiro 
de segurança, um supervisor de proteção 
radiológica, um técnico de segurança e um 
técnico de proteção radiológica da estatal 
para garantir que tudo ocorra como pla-
nejado. Nos caminhões, são sempre dois 
motoristas em revezamento, pois, como 
manda a legislação, para quatro horas diri-
gidas é necessário descanso de 30 minu-
tos, dessa forma, o comboio só realmente 
precisa parar nas trocas de volante ou em 
casos de manutenção.

A escolta é feita pela polícia rodoviária 
federal que libera todo o trajeto para que 
em nenhum momento o comboio fique 
parado em congestionamentos e também 
para garantir sua segurança em caso de 
manifestações contrárias por parte de 
grupos ativistas. Por isso sempre é ne-
cessário contar com rotas alternativas.

Armazenada em tambores, a produção 
é cuidadosamente acondicionada nos 

contêineres nos caminhões, utilizando 
proteções e divisas para travá-los e não 
deixar o produto tombar ou chacoalhar. 
Normalmente são em média 45 tambores 
por container, sendo todos inspecionados 
e revestidos com manta. 

Normalmente com partida na madruga-
da, a logística é cronometrada e casada 
com a operação portuária, pois o pro-
duto não deve ficar muito tempo parado 
para prevenir qualquer incidente. Por 
isso, em média o embarque é realizado 
em menos de 40 minutos após a chega-
da ao porto. Até hoje, o maior transporte 
realizado foi de 299 t de concentrado de 
urânio ocorrida em outubro de 2007.

Licenciamento
Para a operação da INB, de acordo com 

as normas da CNEN, são necessárias cinco 
autorizações para as atividades: aprovação 
de local; licença de construção/implan-
tação; licença para trabalho com material 
nuclear; autorização de operação inicial; e 
autorização de operação permanente. 

Somente em 2012, foram atendidas oito 
inspeções da CNEN, duas do Ibama e uma 
do INEMA. Além dessas, a INB também 
teve uma da Polícia Federal, uma da Vi-
gilância Ambiental Municipal, uma visita 
técnica do SIPRON, uma da CESAT, uma 
da Secretaria de Saúde Municipal, uma 
da DIRES e, por fim, uma do Ministério 
do Exército. Segundo a empresa, esses 

números mostram a quantidade de fis-
calizações, tornando-se necessária uma 
mudança na estrutura gerencial, visando 
dar maior eficiência ao atendimento a es-
sas exigências.

Segurança
No âmbito da segurança do trabalho, a 

mineradora ressalta a manutenção dos pro-
gramas de gerenciamento de riscos e de 
proteção respiratória e conservação auditi-
va, e das recomendações da Norma Regu-
lamentadora 10 (segurança em instalações 
e serviços em eletricidade), 13 (caldeiras e 
vasos de pressão) e 33 (segurança e saúde 
nos trabalhos em espaço confinado). 

Segundo a empresa, nesse ano, a equi-
pe de segurança do trabalho apoiou a 
gestão 2011/2012 da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes na Mineração 
(CIPAMIN) através de orientações técni-
cas e realização do treinamento comple-
mentar previsto na Norma Regulamenta-
dora 22 (segurança e saúde ocupacional 
na mineração), com a participação de 51 
integrantes da comissão, abrangendo re-
presentantes das empresas prestadoras 
de serviços.

Deu-se também prosseguimento aos 
treinamentos iniciais e anuais dos empre-
gados capacitados e autorizados para de-
senvolverem atividades em espaços con-
finados e dada sequência na elaboração 
ou revisão de 25 instruções operacionais, 

Esq. para dir.: Paulo Bonfim, João Paulo de Almeida, Pedro Luis Dias e Evando dos Santos
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cujas atividades ainda não estavam descri-
tas conforme o sistema da garantia da qua-
lidade da URA. No segundo semestre do 
ano passado foram reiniciados os diálogos 
diários de segurança na manutenção.

Com relação a acidentes com afastamen-
to, 2012 foi um ano em que os emprega-
dos assimilaram bem os procedimentos a 
serem seguidos, pois não houve durante 
o ano nenhum acidente com afastamento 
e somente 24 sem afastamento. O nú-
mero atual acumulado de homens-hora 
trabalhadas sem acidente com afastamento 
somando funcionários próprios e 
terceirizados foi de 265.500 HHT.

Em relação número de homens-hora 
trabalhadas sem acidente com afasta-
mento somente contabilizada levando em 
consideração os funcionários próprios, 
foram 835.902 HHT, isso é creditado aos 
programas realizados no ano passado, 
em principal: treinamento em segurança 
ocupacional procurando desenvolver nos 
empregados a cultura prevencionista; uti-
lização da ferramenta de Análise Preliminar 
de Riscos (APR), técnica para realização 
de todos os serviços da empresa; realiza-
ção de constantes simulados alternados 
da brigada de emergência de combate a 
incêndio, resgate de acidentados na usina 
e na mina, vazamento, etc.; acompanha-
mento constante do SESMT na execução 
das tarefas realizadas nas áreas operacio-
nais e administrativas; registro de desvios 
comportamentais pelo SESMT, propondo 
ações corretivas e preventivas; e, por fim, 
execução do plano de inspeções de equi-
pamentos e dispositivos de segurança.

Quanto ao quesito investimento, em 
segurança, no ano passado foram R$ 
355.160,90 dispendidos, enquanto para 
2013 e 2014, respectivamente, o valor a ser 
gasto será de R$ 1.181.470 e R$ 660.000.

Medicina do Trabalho 
Na INB, em 2012, continuaram-se as 

atividades referentes à medicina do traba-
lho, com o mantenimento do programa de 
proteção respiratória e a execução de exa-
mes auditivos em empregados expostos a 
ruídos, em atendimento ao programa de 
conservação auditiva. Para as atividades 
em espaços confinados, houve constante 
avaliação dos parâmetros vitais de todos 
os trabalhadores envolvidos antes do iní-
cio de cada atividade. 

O serviço médico-ambulatorial presta 
ainda atendimento à população morado-
ra no entorno da unidade, abrangendo as 

comunidades do Riacho das Vacas, Bar-
reiro, Juazeiro, Cercadinho, Carambola e 
Maniaçu, todos no a Bahia, num total de 
82 atendimentos comunitários. 

Foram ao todo, no ano passado, 2162 
atendimentos ambulatoriais, 82 sociais, 
401 exames clínicos, 45 treinamentos em 
primeiros socorros, 60 avaliações respi-
ratórias, 202 de audiometria, 152 de espi-
rometria, além de quatro palestras sobre 
saúde ministradas pela INB. 

Programas socioambientais
A INB trabalha com ações de coleta se-

letiva e gerenciamento de resíduos, desde 
1997, e as principais atividades realiza-
das foram: coleta de matéria orgânica e 
demais resíduos provenientes da INB e 
empresas terceirizadas que atuam na uni-
dade; triagem e pesagem dos resíduos; 
enfardamento e prensagem dos reciclá-
veis; manejo da matéria orgânica e prepa-
ro do composto orgânico no horto flores-
tal; compactação e cobertura dos resíduos 
não recicláveis; anotação e controle dos 
registros de entrada e saída de materiais; 
e organização e limpeza geral do depósito 
de resíduos sólidos.

Em função do estabelecimento de con-
vênio com a Cooperativa de Coleta Se-
letiva e Reciclagem de Resíduos Sólidos 
da Cidade de Caetité (Coopercicle), a 
maior parte do material reciclável esto-
cado foi doada, conforme recomendação 
dada pela comissão interna instaurada de 
acordo com Portaria Presidencial. Foram 
aproximadamente 25 t de resíduos reci-
cláveis e no momento, o que não pode ser 
recuperado é incinerado.

O papelão reciclado vem, em maioria, 

das caixas dos explosivos. Elas, no en-
tanto, teriam que ser incineradas devido 
ao perigo de outros as reutilizarem para 
oficializar explosivos que não são legali-
zados, sendo assim a INB fez a proposta 
ao Exército brasileiro de triturar a caixa, 
descaracterizando-a completamente e fa-
zendo o registro fotográfico sempre, com 
isso foi possível a reciclagem.

Apesar dos trabalhos de coleta seletiva e 
trabalhos de orientação socioambiental para 
a comunidade, ainda há muito na região da 
chamada cultura do “tambor”, ou seja, do 
grande container de lixo aonde o morador 
vai e descarta seu detrito. Isso ainda precisa 
ser mudado no futuro e a mineradora pre-
tende ter participação nesse processo. 

Para isso, mantém programas de edu-
cação ambiental como: o centro de 
educação ambiental composto com um 
minimuseu; o horto florestal que produz 
espécies nativas para atender o Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas. E 
também a parte de educação ambiental 
aos visitantes; e, por fim, o Bosque da 
Amizade, para receber visitantes, alunos, 
instituições e comunidades, e que faz 
doações de mudas das espécies nativas 
produzidas no horto da URA.

Atualmente, o Bosque da Amizade tem 
219 árvores plantadas de 28 espécies 
diferentes, representando instituições e 
comunidades que a visitaram, salientan-
do que algumas, como escolas e univer-
sidades já enviaram inúmeros grupos de 
visitantes.  Foram 25.566 visitantes na 
URA, de 76 cidades e 16 estados diferen-
tes, além de estrangeiros de países como 
Austrália, Inglaterra, França, Índia, Argen-
tina, Uruguai, Peru, Chile e Canadá.
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Para se entender uma operação sin-
gular como a de exploração de urâ-
nio em Caetité (BA) pelas Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB), é necessário 
um pequeno resumo sobre o histórico do 
empreendimento. Um dos funcionários 
mais antigos da empresa, Evando Carele de 
Matos, que desde 1975 trabalha na mine-
radora, em entrevista concedida à Revista 
Minérios & Minerales, pôde detalhar mais 
de 40 anos de história. Superintendente de 
Desenvolvimento de Projetos, geólogo for-
mado pela Universidade de Brasília (UnB), 
participando das operações em Caetité 
desde 1980, quando integrou a equipe de 
prospecção do projeto Lagoa Real, na qual 
permaneceu até 1990, só retornando no ano 
2000, Carele esclareceu como foi o proces-
so de desenvolvimento da mina Cachoeira.

Localizada na Fazenda Cachoeira, na Pro-
víncia Uranífera de Lagoa Real, a mina se si-
tua no centro-sul do Estado da Bahia, numa 
área de 4.600 km², e futuramente contará 
com uma mina subterrânea com o emboque 
de acesso no pit da mina a céu aberto, cota 
860 m. 

Segundo o geólogo, a descoberta dos 
depósitos na região foram em decorrência 
da prospecção sistemática de urânio execu-
tada na região do Espinhaço Setentrional, 
na porção central do Cráton do São Fran-
cisco e, em 1971, em virtude da existência 
de mineralizações uraníferas associadas 
aos meconglomerados (oligomíticos) do 
Quadrilátero Ferrífero, a Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN), executou um 
levantamento autoportado na região para in-
vestigar o potencial uranífero das formações 
conglomeráticas. Foram ao todo 5.773 km 
de perfis radiogeológicos efetivados, onde 
quatro anomalias de relativa significância, 
sendo duas em metaconglomerados da For-
mação Tombador (Espinhaço Setentrional 
– Chapada Diamantina) e duas relacionadas 
ao Complexo Cristalino, foram localizadas.

A extinta Nuclebrás, responsável na épo-
ca pela exploração, contratou entre 1974 e 
1977 a Geofoto para a execução do levan-
tamento aerogeofísico do Espinhaço Seten-

40 anos de história  
em Lagoa Real

País se prepara para escala industrial de enriquecimento de urânio

trional, efetuado ao norte do paralelo 14º00, 
cobrindo cerca de 60.000 km² em linhas de 
voo espaçadas em 4 km, totalizando 18.354 
km de perfis lineares, e também para a re-
alização do levantamento aerogeofísico de 
Diamantina em uma área de 145.000 km² 
ao sul do paralelo 14º00, em linhas de voo 
distantes em 2 km, perfazendo 78.000 km 
de perfis.

Essas análises aéreas detectaram em ju-
nho de 1977 uma anomalia com forte con-
tribuição no canal de urânio, 50 vezes acima 
do normal, nas proximidades do distrito de 
Lagoa Real. A Nuclebrás, através de seu cor-
po técnico, comprovou no terreno a existên-
cia de uma anomalia densamente uranífera, 
com mineralização secundária visível (ura-
nofano), exibindo radioatividade superior a 
15.000 cps e encaixada em diatexitos. Três 
meses depois a estatal foi informada da 
existência de outra anomalia ao sul do pa-
ralelo 14º00, 7 km a sudoeste da primeira, 
sendo as duas futuramente denominadas 

por Lagoa Real nº 1 (LR-1) e Lagoa Real nº 
2 (LR-2).

Em função do potencial uranífero, a es-
tatal fez mais análises sobre as principais 
anomalias e em relatório foi mencionada 
a existência de uma anormalidade com 3 
km de comprimento por 20 m de largura, 
apresentando radioatividade entre 5.000 e 
15.000 cps (SPP-2), exibindo mineralização 
secundária de urânio (uranofano), associa-
da à rocha plutônica alcalina. Foi então veri-
ficada que essa anomalia era constituída por 
depósitos intermitentes e, devido ao caráter 
lenticular e descontínuo apresentado pelos 
corpos de minério, ela foi subdividida em 
duas, passando a receber as denominações 
LR-3 (jazida da Rabicha) e LR-6 (jazida La-
ranjeiras). Concomitantemente a essa verifi-
cação, foram descobertas na mesma região, 
através do levantamento radiométrico auto-
portado, as anomalias LR-4 e LR-5, além de 
mais duas, a LR-7 e a LR-8. Nessa época as 
rochas hospedeiras da mineralização ura-
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nífera foram denominadas de albititos, em 
analogia àqueles existentes na plataforma 
Russia-Casaquistão.

Em março de 1978, foi implantado o Pro-
jeto Lagoa Real, com sede em Caetité (BA), 
para avaliação das anomalias descobertas. 
Em 1978, vinculado à Divisão de Pesquisa 
do Escritório Regional de Belo Horizonte, 
deu-se início ao Projeto Lagoa Real com 
sondagens testemunhadas buscando definir 
a geometria dos corpos mineralizados em 
urânio, realizando o trabalho que detectou 
as anomalias 9, 10, 11 e 12.

Devido aos resultados expressivos, a Nucle-
brás solicitou um levantamento aerogeofísico 
mais detalhado à Geofoto em São Timóteo, 
cobrindo uma superfície de 4.500 km², que 
confirmou as anomalias conhecidas e mos-
trou a existência de uma série de outras.

A verificação desse levantamento e o do 
Urandí, com a realização do Projeto São 
Timóteo / Urandí, mostrou a existência de 
18 anomalias, que apresentaram contextos 
radiológicos semelhantes do Projeto Lagoa 
Real (perfazendo o total de 30). Dentre essas, 
destacou-se a São Timóteo nº 41 (ST-41), 
que devido às suas características, foi de 
imediato incorporada ao projeto, recebendo 
a numeração Lagoa Real nº 13 (LR-13), hoje 
Jazida Cachoeira.

Em julho de 1980 foram iniciados os traba-
lhos de avaliação de indícios e de sondagem 
de cubagem, que mostraram se tratar de mi-
neralização de urânio de alto teor, fácil trata-
mento e de ótimas perspectivas econômicas.

Futuramente, mais quatro anomalias com 
as mesmas características litológicas foram 
detectadas, elevando para 34 o número de 
anomalias que constituem a Província Ura-
nífera de Lagoa Real e estão todas localiza-
das em um polígono que estende-se através 
dos municípios de Caetité e de Lagoa Real. 
Desses depósitos, 12 têm urânio de alto teor 
(2.500 ppm em U3O8) e sete desses evoluí-
ram para a categoria de jazida.

A INB utiliza, por razões operacio-
nais e econômicas, lavras a céu aberto, 
principalmente nos primeiros anos de 
produção, necessitando, evidentemente, 
que o modelo geométrico-estrutural do 
corpo mineralizado seja compatível com 
esse método de extração.

Os depósitos na região apresentam confi-
gurações filonianas, de pequenas a médias 
espessuras, contendo concentrações uranífe-
ras consideradas elevadas e somente os jazi-
mentos de Cachoeira e das Quebradas apre-
sentam, nas suas partes mais superficiais, 
até cerca de 80 m de profundidade, volumes 
mineralizados de geometria tal que permite a 
lavra em cava. O maior teor está realmente na 
jazida Cachoeira (3.350 ppm em U3O8), que 
armazena a maior reserva entre os 38 depó-
sitos distintos e 17 sondados, sendo que oito 
são considerados jazidas.

Em 1998, as Indústrias Nucleares do Bra-
sil definiram a implantação da URA (Uni-
dade de Concentrado de Urânio), visando 
à lavra e o beneficiamento do minério de 
urânio contidos na jazida principal, LR-13, 
hoje com capacidade nominal de produção 
de 400 t/ano de U3O8. Sua operação expe-
rimental começou em 1999 e a comercial 
a partir do ano 2000. O custo de produção 
permite composições de preços competiti-
vos com os atualmente praticados no mer-
cado internacional, cerca de 39,55 US$/Lb 
de U3O8 em julho de 2013.

Dezessete depósitos de urânio foram 
submetidos à sondagem geológica e tive-
ram suas reservas geológicas avaliadas 
em variados graus de detalhamento. A re-
serva razoavelmente assegurada, relativa 
a 12 depósitos inicialmente trabalhados, 
totalizou 98.100 t de U3O8 (cerca de 5.000 
t foram lavradas, até o momento, produ-
zindo da ordem de 3.500 t de concentrado 
através de cava a céu aberto). Recentemente 
desenvolveu-se uma campanha de 12.500 
m de sondagem em quatro anomalias (LR-
31, LR-34, LR-35 e LR-36) que propiciaram 

Descoberta do urânio
A primeira datação do minério radioativo consta de 1789, quando Martimn Klaproth, na 

Alemanha, identificou oficial e cientificamente o elemento U3O8 no mineral uranilita, ou pi-
tchblenda. Contudo, há indícios da utilização da forma oxidada desde 79 d.C. em Nápoles, 
na Itália, onde arqueólogos encontraram um vidro amarelo contendo cerca de 1 % de urânio.

As propriedades radioativas do mineral só foram descobertas em 1896 pelo francês An-
toine Henri Becquerel em uma experiência na qual o vencedor do Nobel de Física em 1903 
tentava mostrar a relação entre os raios X e a luminescência dos sais de urânio, colocando 
uma quantidade de sal de urânio em cima de uma chapa fotográfica envolvida em papel preto, 
exposta à luz solar. Após a revelação da chapa, ficou evidenciado, que os raios emitidos pelo 
sal de urânio atravessavam o papel preto. Ao tentar repetir a experiência, mais tarde, Bec-
querel constatou que o sol não estava propício e guardou o material numa gaveta e, quando 
retornou para reiniciar suas pesquisas, observou uma imagem intensa na placa. 

A experiência foi repetida no escuro total e se obteve o mesmo resultado, comprovando que 
os sais de urânio emitiam raios que afetavam a placa fotográfica sem que ela fosse exposta a 
luz solar, descobrindo assim, a sua radioatividade. Mais tarde, em 1939, quando os alemães 
Otto Hahn e Fritz Strassman descobriram fissão nuclear, o elemento se tornou extremamente 
importante para o mundo.
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MPC atende operação da INB em Caetité

Evando Carele de Matos, 
superintendente de 
Desenvolvimento de Projetos
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um incremento de 14.200 t de U3O8 à reser-
va anterior, totalizando 112.300 t, reserva 
medida com base no teor de corte de 300 
ppm e o teor médio se situa em torno de 
2.300 ppm, excepcionalmente são obtidos 
teores de até 6 %. A relação metragem de 
sondagem executada contra a tonelagem de 
urânio determinada é de 1:1.

Enriquecimento  
de urânio pela INB

Realizado atualmente fora do Brasil, o 
enriquecimento de urânio no País não está 
longe de alcançar escala industrial e já se 
encontra em implantação nas instalações da 
Fábrica de Combustível Nuclear da INB, em 
Resende (RJ), a primeira planta de enrique-
cimento isotópico do elemento, constituída 
de cascatas de ultracentrífugas desenvolvi-
das e fornecidas pelo Centro Tecnológico da 
Marinha em São Paulo (CTMSP). A primei-
ra das dez cascatas foi inaugurada em 2006. 

A INB inaugurou em outubro de 2012 o 
primeiro dos quatro módulos da primeira 
fase do plano, que faz parte de um inves-
timento total de R$ 580 milhões para essa 
etapa inicial. O cronograma da estatal pre-
vê a instalação do módulo 2 em meados 
de 2014, do módulo 3 em 2015 e do 4 em 
2016. Esse primeiro passo suprirá 100 % 
da demanda da usina de Angra 1 e 20 % 
de Angra 2. Já a segunda fase, planejada 
para ser concluída em 2020, envolverá a im-
plantação de mais oito módulos, com duas 
cascatas em cada um, de modo a atender às 
necessidades das três usinas.

Essa segunda etapa do projeto tem or-

çamento na base dos R$ 1,8 bilhão, com-
preendendo projetos, obras e aquisição de 
maquinários, e mais R$ 135 milhões para 
a construção da Unidade Tecnológica de 
Separação Isotópica (UTSI), destinada à fa-
bricação de ultracentrífugas.

O enriquecimento é essencial para o País 
se tornar independente no processo de ge-
ração de energia nuclear, pois essa tecnolo-
gia é dominada por poucos países e o custo 
com o processo representa cerca de 35 % 
do total de fabricação do combustível nu-
clear. Vários processos de enriquecimento 
foram desenvolvidos em laboratórios, mas 
somente dois deles operam em larga escala 
industrial: a difusão gasosa e a ultracentri-
fugação. As empresas proprietárias de usi-
nas de difusão gasosa, por razões técnicas 
e econômicas, iniciaram a sua desativação, 
ao mesmo tempo em que programam a im-
plantação de unidades industriais de ultra-
centrifugação.

O processo físico de ultracentrifugação 
separa os isótopos urânio 235 e 238, au-
mentando a concentração do isótopo físsil 
urânio 235 de 0,7 %, como encontrado na 
natureza, para cerca de 4 %. A ultracen-
trífuga a gás (no caso UF6) é um cilindro 
vertical fino que gira a uma velocidade 
extremamente alta dentro de uma carcaça 
com vácuo. Um campo de força ultracentrí-

fuga gerado dentro do cilindro em rotação 
(rotor) separa os diferentes isótopos ao 
longo da direção radial. Um fluxo axial de 
contracorrente é estabelecido para aumen-
tar a separação dos isótopos. A eficiência 
de uma ultracentrífuga a gás depende da 
velocidade periférica e do comprimento do 
rotor, da taxa axial de recirculação e da taxa 
de alimentação da máquina. 

Como grandes quantidades de material 
enriquecido são necessárias à produção 
de combustíveis nucleares, e a produção 
por elemento separador é diminuta, utiliza-
-se industrialmente o acoplamento de inú-
meros elementos separadores em paralelo, 
formando a configuração conhecida como 
estágio de separação. Analogamente, como 
o efeito de separação em cada estágio é 
pequeno, o incremento no teor de enrique-
cimento do fluxo enriquecido é baixo, por-
tanto, há necessidade de interligar os está-
gios em série, formando a configuração de 
cascata. Então, para se obter produtos com 
os teores desejados em escala industrial, 
conclui-se que uma usina de enriquecimen-
to compreende numerosas cascatas consti-
tuídas de elementos de separação isotópica 
interligados em série e paralelo, por meio de 
tubulações referentes aos fluxos de urânio 
de alimentação e retirada de urânio enrique-
cido e empobrecido.
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A INB utiliza no momento, por razões 
operacionais e econômicas, lavras a céu aberto
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Esteira para formação 
das pilhas de minério

Pastilhas são utilizadas para 
abastecer as usinas nucleares 
brasileiras no Rio de Janeiro
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O capex total de S11D é 
de US$ 19,671 bilhões

A Vale informa que obteve a licença 
ambiental de instalação (LI) para o 
projeto de minério de ferro Carajás 

S11D, o maior projeto da história da Vale e 
também o maior da indústria de minério de 
ferro. Com a emissão da LI, o Conselho de 
Administração da Vale aprovou o programa 
completo de S11D, composto por mina, 
plantas de processamento, capacidade fer-
roviária e porto. A LI foi emitida pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e 
faz parte da segunda fase de licenciamento 
do projeto S11D, autorizando o início das 
obras de construção da usina.

 O capex total de S11D é de US$ 19,671 
bilhões (tendo como base taxa de câm-
bio de R$ 2,00/ US$), e compreende o 
desenvolvimento da mina e planta de 
processamento (US$ 8,089 bilhões) e 
logística (US$ 11,582 bilhões). O pro-
jeto tem capacidade nominal de 90 mi-
lhões t  métricas anuais de minério de 
ferro com reservas provadas e prováveis 
de 4,240 bilhões t métricas com um teor 
médio de ferro de 66,7%, baixas impu-
rezas e cash cost (mina, planta, ferrovia 
e porto depois de royalties) de US$ 15 
por t métrica (baseado na mesma taxa de 
câmbio). O start-up de S11D é esperado 
para o segundo semestre de 2016 e a 
operação atingirá sua capacidade nomi-
nal de produção em 2018. 

O projeto CLN S11D aumentará a capa-
cidade logística da Vale na região para 230 
milhões t/ano e compreende a construção 
de um ramal ferroviário, duplicação de se-
ções da ferrovia, terminal ferroviário e inves-
timentos em instalações portuárias. O start-
-up ocorrerá a partir do primeiro semestre 
de 2015,  até o final de 2018. O capex de 
CLN S11D inclui investimentos em logística 
US$ 10,363 bilhões, US$ 1,036 bilhão em 
equipamento rodante e US$ 183 milhões 
transferidos do CLN 150 para o CLN S11D.

 O projeto S11D estabelecerá base para 
a construção ao longo do tempo de no-
vas plataformas de criação de valor para 
a mineradora mediante desenvolvimento 
de projetos brownfield de baixo custo de 

S11D atinge pico de montagem 
em 2014-16

Vale obtém licença de instalação para o projeto S11D que já tem 40 % executado

investimento, dando sustentação à manu-
tenção no longo prazo da liderança da Vale 
no mercado global de minério de ferro.

 
Mais de 40% executados 

 A engenharia do projeto está pratica-
mente completa e os pacotes de equipa-
mentos e serviços para todo o programa 
(S11D e CLN S11D) estão 23% contrata-
dos e 45% a contratar com proposta fir-
me. Ao fim de maio de 2013, o S11D esta-
va com 44% de evolução física na mina e 
usina de processamento, como resultado 
da estratégia de construir módulos remo-
tamente. O CLN S11D estava com 8% de 
avanço físico. 

 Até maio de 2013 foram executados 
US$ 2,736 bilhões. O capex será realiza-
do até o fim do ramp-up em 2018, apesar 
da maior concentração esperada durante 
2014-2016.

 
Emissões reduzidas

Com a aplicação do conceito de minera-
ção sem caminhões, os caminhões fora-
-de-estrada serão substituídos por uma es-
trutura composta escavadeiras e britadores 
móveis que irão extrair o minério de ferro e 
alimentar correias transportadoras que farão 
o transporte até a usina de beneficiamento.

 O processamento do minério de ferro a 
partir da umidade natural (sem acréscimo 
de água) é outra tecnologia que mitigará 

os impactos ambientais. Essa técnica eli-
mina a geração de rejeitos com o máximo 
de aproveitamento do minério, pois as 
partículas mais finas, que seriam elimina-
das no processo convencional, misturam-
-se ao produto final.

 Quando estiverem operacionais a mina 
e a usina do S11D produzirão com eco-
nomia de 93% e 77%, respectivamente, 
no consumo de água e combustível, pos-
sibilitando a redução de 50% na emissão 
de gases de efeito estufa, quando com-
parado aos métodos convencionais.  O 
processamento a seco permitirá também 
a redução do consumo de energia elétrica 
em 18 mil MW ao ano e a eliminação do 
uso de barragem de rejeito, minimizando 
a intervenção em ambientes nativos.

 
Alta qualidade

 O minério de ferro de alta qualidade 
de Carajás apresenta menores custos 
operacionais e valor em uso superior 
para a indústria do aço, pois implica em 
maior produtividade e menor consumo de 
combustível e emissões de carbono. Ao 
mesmo tempo, com o empobrecimento 
progressivo da qualidade do minério de 
ferro no mundo, a demanda por minérios 
de alta qualidade tende a crescer para o 
atendimento das crescentes necessidades 
de blending, o que a torna menos sensível 
aos efeitos de recessões econômicas.
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A Ferrous recebeu o Bankable Fea-
sibitity Study (estudo de viabili-
dade para fins de financiamento 

bancário), que atesta, de forma conclu-
siva, a total viabilidade da implantação 
do projeto Viga 15 Mtpa. Ele prevê uma 
produção anual de 15 milhões t, a partir 
de 2017, de concentrado de 65% de ferro, 
durante a vida útil da mina Viga, atual-
mente estimada em 15 anos. Com isso, a 
produção anual da companhia, somando 
as três minas em atividade (Viga, Espe-
rança e Santanense), saltará para 17 mi-
lhões t, como prevê seu plano estratégico.

O investimento para implantação do pro-
jeto será de US$ 1,28 bilhão, com payback 
de seis anos. O investimento foi determi-
nado tendo o projeto de engenharia básica 
fornecido pela Ausenco do Brasil. 

Em paralelo ao estudo de viabilidade, 
foi desenvolvido o plano de execução do 
projeto, cujo prazo é de 36 meses, com 
previsão de início das obras em 2014 e 
start up da planta em 2016.

Estudo atesta viabilidade  
de expansão na mina Viga

 
Expansão elevará a sua produção para 15 milhões de t/ano

Durante a fase de implantação é previsto 
a geração de mais de 3,5 mil empregos 
diretos, chegando a 14 mil empregos in-
diretos, relacionados a outras atividades 
da cadeia de fornecimento de insumos 
e serviços, com recolhimento de impos-
tos na ordem de R$ 360 milhões, como 
PIS/Cofins, ICMS, ISS E IPI. Já na fase 
de operação, a expectativa é que sejam 
criadas 2,5 mil vagas diretas. Outro im-
pacto positivo da operação será a geração 
de mais de R$ 170 milhões em tributos 
anuais, como PIS/Cofins, ICMS, CFEM, 
dentre outros.

O estudo de viabilidade analisou tam-
bém o grau de maturidade dos projetos 
de engenharia e as licenças ambientais, 
permissões e outorgas das demais auto-
ridades intervenientes. A mineradora pos-
sui todas as licenças e permissões neces-
sárias para a implantação do projeto.

Também foram analisados aspectos 
como a comprovação de posse das áreas 
e a certificação das reservas de minério, 

bem como os riscos de implantação do 
projeto e do negócio. “A Ferrous detém a 
posse de todas as áreas necessárias para 
implantação do projeto de expansão em 
Viga. Além disso, no mês junho, recebe-
mos da Golder Associates a certificação 
da reserva de Viga, seguindo a padroni-
zação internacional JORC, atestando uma 
reserva 450 milhões de t de minério de 
ferro da mina de Viga, o que torna viável 
sua operação por, pelo menos, 15 anos”, 
destaca o presidente da Ferrous, Jayme 
Nicolato. 

Para Nicolato, esse parecer é uma con-
quista muito importante, pois a ampara 
junto ao mercado financeiro na obtenção 
dos recursos necessários para a implan-
tação do Viga 15 Mtpa. “Ele é um dos 
projetos de expansão mais competitivos 
que temos atualmente no Brasil, o qual 
contribuirá para que a Ferrous figure en-
tre as cinco maiores mineradoras do país 
e seja reconhecida como uma empresa de 
classe mundial”, afirma Nicolato.

Serão gerados mais de 3,5 mil empregos na fase 
de implantação do projeto de expansão
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Com foco em lubrificação, a 
Bel-Ray, em duas situações e 
locais distintos, conseguiu resol-

ver o problema enfrentado em operações 
mineradoras, uma no Peru e outra em Tri-
nidad, maior e mais populosa das 23 ilhas 
que formam o país Trinidad e Tobago.

No Peru, a Bel-Ray Peru resolveu uma 
dificuldade de lubrificação das engre-
nagens dos dentes das laminadoras uti-
lizando a graxa específica Molylube. A 
laminadora era uma 9X13 e estava ope-
rando em uma usina de concentração 
mineral. No caso, o lubrificante original 
não estava oferecendo o filme de lubrifi-
cação necessário para separar os dentes 
das engrenagens, o que resultou em altas 
temperaturas e desgaste excessivo, além 
de elevado consumo.

Em testes comparativos realizados, res-
pectivamente, com uma graxa convencio-
nal e a graxa para engrenagens de lami-
nadora Molylube, foi possível perceber 
no primeiro caso leituras da temperatura 
acima de 31°C, que não é uma tempera-
tura muito alta, mas foi observado que os 
pontos mais quentes estavam no meio do 
flanco do dente, o que significava mais 
contato entre o pinhão e as superfícies 
das engrenagens. Isso comprovou que o 
filme do lubrificante anterior não oferecia 
a viscosidade correta e os aditivos de 
pressão extrema, resultando em deforma-
ção, desgaste e corrosão nos flancos dos 
dentes das engrenagens.

No segundo caso, constatou-se que o 
flanco do dente das engrenagens depois 
de 42 dias de testes com a graxa para 
engrenagens de laminadora Molylube, as 
temperaturas foram mais uniformes e o 
filme do óleo forneceu lubrificação hidro-
dinâmica. A temperatura foi reduzida em 
11 %, houve menos contato entre as su-
perfícies dos componentes, minimizando 
o risco de desgaste e falhas prematuras. 
Também se observou a condição do flan-
co dos dentes das engrenagens, que não 
apresentaram ferrugem ou corrosão.

O consumo de lubrificante diminuiu em 

Lubrificante especial reduz 
temperatura em engrenagens

Mineradoras previnem danos em seus equipamentos

90 %, e com a graxa da Bel-Ray, os inter-
valos entre lubrificações subiram 50 %, 
passando de 20 minutos para 30 minutos. 
Esse consumo mais baixo resultou em um 
custo de disposição de lubrificante mais 
baixo, menor estoque, impacto ambiental 
e de tempo de parada não programada e, 
por fim, tempo de operação maior.

Em outra aplicação de sucesso, o mesmo 
produto ajudou uma pedreira em Trinidad, 
que tem quatro instalações utilizando agi-
tadores com grandes rolamentos esféri-
cos duplos. No caso, a mineradora estava 
usando a graxa Almagard 3752 da LE em 
um sistema pneumático de lubrificação, 
composto de lítio grau NLGI com um óleo 
base com viscosidade de 144 cSt a 400C 
e 11,7 cSt a 1000C. A graxa NLGI 2 não 
derramava para dentro do tubo de sucção 
da bomba, e os rolamentos não estavam 
sendo suficientemente engraxados, des-
sa forma, tinham durabilidade limitada, 
mesmo quando estavam recebendo graxa, 
devido à baixa viscosidade do óleo base. 

Com o distribuidor, a Bel-Ray obteve 
informações sobre os rolamentos, sobre 
o índice RPMs, que estavam em 200, e 
a temperatura operacional, de 70º C. 
Com base nessas informações, a empre-

sa calculou o valor Ndn e a viscosidade 
mínima do óleo base, que era 55 cSt à 
temperatura operacional. Para fornecer a 
viscosidade correta do óleo base, o valor 
Kapa, que determina a viscosidade corre-
ta do óleo base à temperatura operacional 
sob o tipo de carga à qual os rolamen-
tos estão sendo expostos, foi calculado. 
Nessa aplicação estava sendo procurado 
um valor Kapa de carga pesada de 4, ou 
seja, quatro vezes a viscosidade mínima 
do óleo base determinado.

A graxa de alta viscosidade e pressão 
extrema Molylube 1000-1 foi selecionada 
devido à sua viscosidade pesada de 1000 
cSt a 40º C do óleo base. Depois de de-
terminar que a viscosidade do óleo base a 
70º C era 196 cSt, o valor Kapa foi calcu-
lado como sendo 196 / 55 = 3.56, muito 
próximo ao procurado.

A graxa foi usada no sistema de auto-
lubrificação, e o grau 1 NLGI forneceu o 
derramamento necessário. O óleo base 
pesado da graxa forneceu a lubrificação 
exigida pelos rolamentos e desde então, a 
pedreira reduziu drasticamente o número 
de falhas de rolamentos nos seus agita-
dores, gerando economia estimada total 
em três meses de US$ 36.000.
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Utilização de lubrificante sintético 
aumenta disponibilidade nos 
equipamentos da usina
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Um dos benefícios dos lubrifi-
cantes especiais é a melhora 
da performance de uma má-

quina que pode ser traduzida em eco-
nomia, sustentabilidade e eficiência 
mecânica. A questão da mensuração 

Eficiência energética 
com emprego de 

lubrificantes especiais
Benefícios na utilização do óleo sintético em lugar do mineral

dos resultados é fator importante na 
substituição do óleo convencional 
pelo sintético e algumas variáveis nem 
sempre são de fácil medição. Neste 
sentido, surgem algumas questões, 
como: Qual a economia de mão de 
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Substituição de óleo mineral por sintético proporcionou 
economia energética média provada de 4 %

obra? Qual a redução de despesas 
com peças de reposição e manuten-
ção que pode ser atribuída à substitui-
ção do lubrificante convencional pelo 
especial? Qual o aumento da vida útil 
resultante no equipamento?

Visite nosso site  
e mantenha-se informado 
sobre Redução de Custos

www.revistaminerios.com.br
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Para responder a essas questões, a 
empresa Kluber Lubrication trabalha 
com metodologias certificadas interna-
cionalmente e ferramentas de medição 
para comprovar os benefícios da utili-
zação dos seus lubrificantes especiais. 

Há ainda outras questões levadas em 
consideração pelos gestores de uma 
planta na decisão de empregar um lu-
brificante especial. A certeza do bene-
fício do produto existe quando todos 
os seus diferenciais são somados para, 
então, perceber-se que este ganho pode 
ser significativo, embora ainda não seja 
mensurado com a precisão com que to-
dos os gestores gostariam. Dificilmen-
te, a tomada de decisão leva em consi-
deração apenas um dos fatores.

“Tecnicamente, todos os ganhos 
podem ser traduzidos usando apenas 
uma sentença: a redução significativa 
do atrito e do desgaste. Ao se empre-
gar este conceito básico da lubrifica-
ção, é possível perceber que a redução 
do atrito existente nos componentes 
dos equipamentos tem como conse-
quência o aumento da eficiência me-
cânica de uma máquina e, com isso, 
o resultado final é a redução do con-
sumo de energia elétrica”, afirma Irajá 
Ribeiro, gerente da área de Eficiência 
Energética e Sustentabilidade da Klu-
ber, departamento dedicado ao tema.

O foco da empresa é o de compro-
var a economia de energia dos seus 
clientes com emprego de lubrificantes 
de alta performance. Para isso utiliza 
metodologias e instrumentos de medi-
ção desenvolvidos e patenteados por 
seus especialistas. Um dos exemplos 

A Klüber Lubrication tem a aprovação de 
OEMs e usuários finais em relação à assistên-
cia em longo prazo de recursos críticos, como 
grandes acionamentos de engrenagem, que são 
encontrados nos equipamentos de moagem e 
fornos, dentre outros. As soluções desenvolvi-
das e fornecidas pela empresa tem o propósito 
de assegurar a continuidade das operações e 
elevar os limites da tecnologia de lubrificação. 
Para isso, produz óleos especiais que reduzem 
o consumo e impactam positivamente nos cus-
tos de transporte, manutenção, níveis de esto-
que, inspeção e descarte. Essa economia total 
pode girar em torno de 30 % a 50%.

Francesco Giuseppe Lanzillotta, gerente de 
Mercado da Klüber Lubrication Lubrificantes 
Especiais, explica que o gráfico abaixo repre-
senta um dos cases com economia gerada por 
meio da redução da quantidade de lubrificantes 
em acionamentos de engrenagens, numa em-
presa de médio porte no período de um ano.

Atual 
Proposta 
KLÜBER )

Consumo Mensal (Kg) 500 263

Consumo Anual (Kg) 6.000 3.156

Nas análises, são utilizados equipamen-
tos de análise infravermelha e termográfica, 
estroboscópica e de vibrações, entre outras 
tecnologias disponíveis. Todo esse know-

Programa de assistência técnica
-how e acompanhamento é disponibilizado 
ao cliente pelo Klüber Efficiency Support, um 
programa de assistência técnica para grandes 
acionamentos por engrenagens, como coroa 
e pinhão, que auxilia no monitoramento do 
sistema e fornece aos engenheiros de plantas 
dados atualizados e alertas sobre problemas 
potenciais. 

A imagem abaixo ilustra a análise termográ-
fica realizada:

A assistência técnica inclui ainda serviços de 
recuperação dos flancos de dentes dos gran-
des acionamentos de engrenagem, utilizando 
uma linha exclusiva que aumenta a vida útil 
dos acionamentos por controle e alteração 
da rugosidade superficial, relação de contato, 
distribuição de carga, remoção de corrosão 
superficial e o seu reparo final.

A Kluber também oferece assistência a 
outros equipamentos de acordo com as de-
mandas e estratégias de sustentabilidade 
dos clientes como: reduções no consumo de 
energia, emissões de CO2, custo do ciclo de 
vida útil, entre outros. Isso serve para diversos 
equipamentos, entre rotativos, fora de estrada 
e produtos para oficinas.

 Irajá Ribeiro, gerente da área 
de Eficiência Energética e 
Sustentabilidade da Kluber
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foi na substituição de óleo mineral 
convencional por óleo sintético, que 
proporcionou uma economia energéti-
ca média provada de 4 %. 

Em termos percentuais, parece pouco 
quando comparado a outras soluções 
clássicas de eficiência energética, 
como a realização da substituição de 
motores ou lâmpadas. Mas, propor-
cionalmente, o custo na troca de óleo 
é muito mais baixo e traz retorno em 
menos de um ano.

Em redutores com motores acima de 
50 CV, estes 4 % significam que cada 
litro de lubrificante da Klüber Lubrica-
tion pode gerar uma economia de 0,5 
MWh por ano, ou cerca de R$ 130,00 
(usando tarifa média de energia aplica-
da na indústria de R$ 260,00 / MWh), 
segundo a empresa. Esse benefício se 
estende a outras aplicações, tais como 
compressores de ar, bombas e os tur-
bogeradores empregados em cogera-
ção de energia. 

Além do retorno financeiro ao cliente, 
já que a redução de consumo tem impac-
to na conta de energia elétrica, há ainda 
o fator sustentabilidade, pois a empresa 
contribui diretamente para a redução de 
340 kg em emissões de carbono para 
cada MWh economizado. Sem contar o 
menor descarte de óleo, problema am-
biental em pauta atualmente.

Ao multiplicar a potência de cada 

equipamento pela sua quantidade den-
tro de uma planta, pode-se calcular a 

economia de energia (e recursos fi-
nanceiros) obtida com a troca.

Utilização de óleo sintético reduziu consumo 
energético em operação de calcário
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Redutores de acionamento  
de moinhos e fornos

Fornos e moinhos têm uma grande importância estratégi-
ca nos processos produtivos da indústria de mineração e, 
dependendo do produto processado, são os que consomem 
a maior potência elétrica em uma planta, sendo comum en-
contrar alguns equipamentos que possuem motores elétri-
cos com até pouco mais de 4 MW de potência.  Nesses ca-
sos, qualquer percentual na redução de consumo de energia 
é altamente representativo.

Em um caso real em uma indústria de cimento, por exem-
plo, o consumo é mencionado em MWh/tonelada de cimento 
produzido, ou seja, a diminuição no consumo reflete direta-
mente no custo do produto.

Considerando um moinho acionado por um motorredutor 
planetário de 1,5 MW, descontada as paradas programadas 
pela planta, seja de aproximadamente 8.200 horas por ano 
e, ao custo de energia de R$ 260,00/MWh, é possível esti-
mar que apenas este equipamento representa um custo ope-
racional de R$ 3,12 milhões por ano em energia.

Trata-se de um redutor com reservatório de 1.000 l e a 
troca de óleo mineral ocorria a cada dois anos, requerendo 
uma parada programada de manutenção de cerca de 4 horas. 
Com a troca para o óleo da Klüber Lubrication base sinté-
tica, o período pode ser ampliado para cerca de dez anos.

Isso, de imediato, aumenta a disponibilidade do equipa-
mento em cerca de 20 horas. Com o emprego da metodo-
logia de mensuração e verificação da empresa, foram re-
alizadas medições do consumo específico (KWh/t) desse 
equipamento com óleo mineral durante 60 dias. Depois, 
repetiu-se a medição com o óleo sintético da Klüber Lubri-
cation - quando foi identificada a redução no consumo de 
energia em 3,9 %, ou R$ 121.000,00 por ano. O pay-back 
foi bem menor que um ano. 

Como o óleo tem vida útil superior a uma década, o be-
nefício total do cliente é de R$ 1,2 milhão apenas com a 
redução do consumo de energia, sem contar o aumento de 
disponibilidade do equipamento e a mão de obra reduzida 
na manutenção no período.

Payback para a operação cimenteira 
foi de menos de um ano
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Microscópio trabalha com 
escala nanométrica

Equipamento permitindo visualizar formas tridimensionais com ampliação de até 300.000 vezes

Estima-se que algo em torno de 80% das falhas de máquinas são induzidas por 
material particulado presente no lubrificante. Estão em foco partículas de dimen-
sões mínimas: as tabelas consagradamente utilizadas - NAS 1638, ISO 4406-99 

e SAE AS4059 - trabalham com valores da ordem de poucos micra (1μm = 0,001mm).
A Laboroil trabalha com instrumentos ópticos com definição cerca de 500 vezes 

maior que a do olho humano: microscópios biológicos, metalográficos e estereos-
cópicos, que proporcionam melhor qualidade da informação.

Ampliando o limite de conhecimento das partículas encontradas no lubrificante, 
a Laboroil implementa o uso do Microscópio Eletrônico de Varredura. O MEV 
trabalha com dimensões nanométricas, permitindo visualizar formas tridimen-
sionais com ampliação de até 300.000 vezes. 

Acoplado ao instrumento e complementando o exame morfológico, há um dis-
positivo analítico de espectrometria de fluorescência de raios X. Além de construir 
relatórios sobre a morfologia do material analisado, ele permite a determinação mi-
nuciosa da composição química do material. De acordo com a empresa, a pesquisa 
particográfica deste nível é a metodologia indicada para quem quer ver de perto o 
que se passa com seu equipamento.
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Aparelho proporciona 
ampliação de até 300 mil vezes 
em formas tridimensionais 
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A equipe de engenharia de manuten-
ção da Votorantim Metais Unidade 
Vazante, visando garantir a alta dis-

ponibilidade da planta industrial, realizou um 
forte trabalho de aumento de confiabilidade 
no sistema de filtração da unidade. O foco 
concentrou-se no aumento do MTBF (Tem-
po Médio Entre Falhas), redução do MTTR 
(Tempo Médio de Reparo) e otimização de 
processo. Iniciou-se assim, o trabalho de 
engenharia de confiabilidade realizado em 
sinergia com o cliente interno para garantir 
que o Zn Silicatado pudesse ser concentrado 
e embarcado para o cliente final, a Unidade de 
Três Marias da Votorantim Metais.

Com o trabalho desenvolvido em 2012 
utilizando a metodologia Lean Six Sigma 
na Votorantim Metais Unidade Vazante, as 
equipes de operação e manutenção, junta-
mente com o apoio do Sistema de Gestão 
da Unidade, conseguiram estabilizar o pro-
cesso de filtração do Concentrado de Zn 
Silicatado. Reduziram-se as interrupções 
corretivas e conseguiram atender o cliente 
final quanto à especificação de umidade do 
concentrado. Para a manutenção, o resulta-
do foi positivo, pois conseguiu-se aumentar 
em média 25% o tempo entre manutenções 
preventivas e reduziu o MTTR passando 
de 5 para 3 dias. Outro ponto de destaque 
do trabalho foi a realização de treinamento 
da equipe de mantenedores, operadores, 
técnicos e engenheiros da unidade. O trei-
namento foi realizado com a orientação do 
fabricante do equipamento, que ficou na 
unidade para treinar a equipe e participar do 
levantamento das causas primárias.

A planta industrial da Votorantim Metais 
Unidade Vazante, possui instalados três 
filtros rotativos Tipo Belt 12”x 16”, que 
estão localizados no final do processo e 
era o gargalo da planta industrial, devido 
as constantes interrupções por: furos no 
tambor e nos tubos internos, desgaste de 
componentes do cabeçote do filtro, além 

Redução de horas paradas 
nos filtros rotativos 

Equipe de engenharia de manutenção da Votorantim Metais Unidade Vazante, 
em Minas Gerais, desenvolveu projeto visando a aumentar  

a confiabilidade no sistema de filtração

Por Silvana de Campos, da Votorantim Metais*

de produzir com umidade acima do espe-
cificado. Visualizando esta oportunidade 
no ganho de operação e na manutenção, 
foi montada uma equipe multidisciplinar, 
para levantar todos os X’s do processo para 
serem analisados, priorizando-os, para em 
seguida, serem tratados. Com a aplicação 
da metodologia Lean Six Sigma, a equipe 
começou as reuniões semanais, estudando 
o desafio. 

Com foco, a equipe analisou todo o cir-
cuito de filtração (bombas a vácuo, hidro 
ciclones, filtros rotativos e filtro prensa 
instalados nos sistema de filtração). 
Após entendimento do sistema, foram 
medidos os indicadores de tempo de pa-
radas corretivas, gerado gráficos com o 
levantamento das principais falhas, rea-
lizado levantamento do custo com peças 
e manutenção. 

Com metas claras e definidas, as ações 

foram implantadas e o resultado foi obti-
do. Segundo o gerente de Manutenção da 
Unidade de Vazante, José Sérgio Fraga, 
este trabalho gerou uma otimização de 
processos, reduziu custos e agregou co-
nhecimento à equipe que mantém o traba-
lho de melhoria contínua no equipamento, 
para garantir a confiabilidade do sistema 
de filtração e, consequentemente da planta 
industrial.

A Unidade Vazante destaca-se pela pro-
dução de Zn silicatado, sendo a única 
mina do Brasil que processa este tipo de 
minério. Todo o minério produzido é trans-
portado para a Unidade de Metalurgia da 
Votorantim Metais em Três Marias, para 
ser processado e formar os lingotes de Zn 
com altíssima pureza. 

*Silvana de Campos, engenheira mecânica atua na área 
de engenharia de manutenção.

Filtos rotativos

Silvana de Campos, engenheira 
mecânica da Votorantim Metais
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acidentes em Mineração com a 
tecnologia da empresa BlueTec”, 

implementado na unidade de Cantagalo 
(RJ), da Votorantim Cimentos, teve como 
foco a segurança na mineração e, como 
consequência, gerou outros dois benefí-
cios associados à instalação do sistema: 
melhor controle de manutenção e produ-
ção, que deixaram de ser analisados aqui.

Atualmente, a operação está há cinco 
anos sem acidentes com afastamento e 
busca novas tecnologias para garantir 
consistência nos resultados. O sistema 
foi instalado em todos os equipamentos 
de pneus da mineração, incluindo o carro 
da supervisão e gerência.

 O monitoramento é simples, de fácil 
gerenciamento e extremamente preciso e 
confiável, com baixo custo de aquisição e 
mensalidade. Através do sistema é possí-
vel gerar relatórios de velocidade, rotação 
do motor, acionamento de freios, além de 
definir as velocidades máximas em tempos 
de seca e de chuvas, com alarme sonoro 
quando essa velocidade é alcançada. Pro-
duz ainda a lista de violações, estatísticas, 
faz o ranking por operadores e gera o rela-
tório de manutenção e produção.

No trabalho, cada operador recebeu o 
dispositivo IButton, indispensável para 
conseguir dar partida no equipamento. No 
aparelho, fica registrado o nome do funcio-
nário e horário que iniciou suas atividades.

Esse gráfico traz as seguintes informações, 
Nome do operador e horário da atividade e 
em vermelho a velocidade e verde a rotação 
do motor, importantes para o gerenciamento.

O relatório estatístico, traz as seguintes in-
formações: a velocidade máxima, distancia 
percorrida, rotação máxima, dentre outra im-
portantes para a mineração, não destacadas, 
pois o projeto teve como foco a segurança. 
Vale ressaltar que todos esses relatórios são 
disponibilizados também em Excel.

Mostra nesse caso em especial que o co-
laborador teve a velocidade máxima em 41 

Iniciativa visa reduzir 
acidentes na frota 

Software trabalha em conjunto com o Google Earth para definir localização da frota

Por Juliano Kuster e Fábio Alessandro de Azevedo, da Votorantim Cimentos*

Operação de um caminhão rodoviário na mineração

km/h, sendo o limite de velocidade em 40 
km/h, no relatório de ranking esse colabo-
rador obteve a nota máxima pois a violação 
foi somente de 6 segundos, tempo neces-
sário para reduzir a velocidade, essa infor-
mação também é vista no relatório acima.

Conclusão
Foi conseguido resultado extremamente 

satisfatório, conforme pode ser visto no 
relatório a seguir, no mês vigente a menor 
nota, baseada no relatório de infrações, 
foi de 9,993, sendo a máxima de 10. Isso 

mostrou que o sistema teve grande impor-
tância no gerenciamento da velocidade na 
mineração, sendo esse um dos maiores 
responsáveis por acidentes dentro do em-
preendimento. Interessante ressaltar que o 
controle funciona com integração com o 
Google Earth, mostrando a localização do 
equipamento dentro do empreendimento.

*Juliano Kuster, engenheiro de minas e gerente de Mi-
neração, idealizador do projeto; e Fábio Alessandro de 
Azevedo, coordenador de Mineração, responsável pelo 
gerenciamento do projeto, ambos da Unidade Cantagalo da 
Votorantim Cimentos

Tela real do software com 
equipamentos indicados no mapa 
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Tasso Mendonça, chefe de Gabinete da 
Mineração da Secretaria de Indústria e 
Comércio de Goiás

Nem a gigante Vale está imune 
em meio a tantas incertezas eco-
nômicas que assolam o mundo 

todo atualmente. Em julho, a mineradora 
anunciou a contratação de uma nova li-
nha de crédito rotativo no valor de US$ 
2 bilhões, com prazo de cinco anos, para 
possibilitar maior eficiência da gestão do 
caixa, com foco estratégico na minimi-
zação de custos do capital. Para atender 
a empresa, foi preciso um sindicato de 
16 bancos comerciais globais, incluindo 
Barclays, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
BNP Paribas, Crédit Agricole, Citibank, 
Deutsche Bank, HSBC, Intesa San Paolo, 
JP Morgan, Mizuho, Natixis, Royal Bank 
of Canada, The Bank of Nova Scotia, So-
ciété Générale, Standard Chartered e Su-
mitomo. Com esta nova linha, o total em 
linhas de crédito rotativo será de US$ 5 
bilhões, pois a mineradora já tinha uma 
linha de US$ 3 bilhões existente, que ven-
cerá em 2016. Este instrumento formou 
um significativo colchão de liquidez no 
curto prazo.

Mas, no caso de empresas de me-
nor porte, existem no mercado diversas 
opções para levantar capital e ajudar a 
companhia a passar por turbulências. 
De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Mineração (Ibram), os aportes no setor 
mineral brasileiro entre 2012 e 2016 to-
talizarão US$ 75 bilhões. Além disso, se-
gundo o Plano Nacional de Mineração, os 
investimentos previstos em pesquisa mi-
neral, mineração e transformação mineral 
totalizarão US$ 270 bilhões até 2030. No 
entanto, alguns aspectos preocupam a 
indústria, como a dependência do Brasil 
com relação ao preço do minério de fer-
ro, seu principal produto, e a crescente 
necessidade de redução de custos. Por 
isso, para ajudar o Brasil a atingir estes 
números de investimento, mineradoras 
podem lançar mão de diferentes modali-
dades de crédito. 

Crédito rotativo pode ser  
a solução para liquidez  

no curto prazo
Vale contratou  uma segunda linha de crédito e agora conta com US$ 5 bilhões disponíveis

Uma das opções existentes para as 
companhias do setor é voltada para as 
mineradoras instaladas em Goiás. O Fun-
do de Fomento à Mineração (Funmine-
ral),  criado em 2000, tem o objetivo de 
fomentar atividades como prospecção e 
pesquisa mineral e aproveitamento das 
jazidas locais, além de prestar assistên-
cia técnica aos micro, pequenos e médios 
mineradores do Estado de Goiás. 

“Desde 2011, o fundo já forneceu R$ 
12 milhões em financiamentos, princi-
palmente para pequenas e médias em-
presas”, afirma Tasso Mendonça, que 
é o chefe de Gabinete da Mineração da 
Secretaria de Indústria e Comércio de 
Goiás. O crédito oferecido pode ser de 
até R$ 2 milhões e é principalmente para 
implantação e ampliação de pequenas e 
médias empresas. Muitas delas procu-
ram o fundo para geração e difusão de 
tecnologias de prospecção, pesquisa, 
lavra, beneficiamento e industrialização 
de bens minerais.

O Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES) também oferece linhas de finan-
ciamento para a indústria que podem ser 
solicitadas pelas mineradoras do país. O 
banco explica que uma das linhas mais 
procuradas pelas companhias do setor é 
a Finem, para o financiamento de projetos 
de beneficiamento industrial, por exemplo. 
Neste caso, o empréstimo precisa ser igual 
ou superior a R$ 10 milhões, realizado 
diretamente pelo BNDES ou por meio das 
instituições financeiras credenciadas.

Poderão ser financiados investimentos 
para implantação, ampliação, recupera-
ção e modernização de ativos fixos. Um 
dos atrativos do BNDES é as taxas, que 
incluem, além do custo financeiro, a re-
muneração básica do banco (0,9% ao 
ano) e a taxa de risco de crédito, de até 
4,18% ao ano, conforme o cliente. 

Além disso, as mineradoras também 
podem recorrer às linhas convencionais 
de crédito voltadas para indústrias dis-
poníveis nos grandes bancos brasileiros. 
No Banco do Brasil, por exemplo, há o BB 
Crédito Empresa, que financia a aquisição 
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Édilo Ricardo Valadares, diretor executivo de 
Clientes e Estratégia de Varejo da Caixa
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Apesar de a crise internacional ter piorado as perspectivas para a 
indústria mineral, esta veio apresentando crescimento vigoroso no 
Brasil nas últimas décadas. O que veio impulsionando este cresci-

mento foi, principalmente, o processo de urbanização e desenvolvimento de 
países emergentes com expressivas áreas territoriais, alta densidade demo-
gráfica e alto PIB, como os BRICs (Brasil, Rússia, Índia e China), os quais, 
coincidentemente, são de grande importância para a mineração mundial.

O Brasil em particular tem importante participação mundial no setor de 
mineração. É o 1º maior produtor de nióbio (utilizado na produção do aço) 
e o segundo maior produtor de minério de ferro, manganês e tantalita do 
mundo. Além disso, segundo dados do Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram), em 2011 o País contava com 8.870 empresas mineradoras, a maior 
parte delas localizada na região Sudeste.

Apesar de importante, a produção mineral no Brasil vem caindo nos úl-
timos anos. De acordo com dados do IBGE, após subir 4% em 2011, a 
extração de minerais ferrosos apresentou queda de 1,4% em 2012, e em 
2013 já acumula queda de 7,9% até abril. Para os minerais não ferrosos, a 
queda da extração nos últimos anos foi ainda mais expressiva: -1,7% em 
2011; -2,8% em 2012 e - 18,8% em 2013 até abril. Boa parte desta desace-
leração deve-se ao arrefecimento da economia chinesa e fraco crescimento 
da Europa, Japão e Estados Unidos, principais demandantes mundiais, o 
que se refletiu em uma queda nos preços internacionais e nas exportações.

Apesar da piora no cenário 
internacional, setor deve 

continuar investindo
Indústria mineral vem apresentando bom desempenho nas últimas décadas 

Por Ilan Goldfajn, economista-chefe no Itaú*

de equipamentos de informática, máqui-
nas, material de construção e veículos no-
vos para empresas com faturamento bru-
to anual de até R$ 90 milhões. Com este 
produto, é possível financiar até 100% de 
máquinas e equipamentos novos fabrica-
dos no país com prazo de pagamento de 
até 60 meses. 

Se o problema for capital de giro, as pe-
quenas mineradoras podem recorrer à Cai-
xa Econômica Federal, onde há uma linha 
chamada Giro Caixa, para empresas com 
faturamento anual de até R$ 7 milhões. O 
prazo para pagamento de 1 a 36 meses, 
podendo ter carência de até seis meses. O 
valor pode chegar a até R$ 250 mil. 

A Caixa também indica às mineradoras a 
ACC/ACE, linha que financia clientes ex-
portadores na forma de adiantamento em 

moeda nacional sobre contrato de câmbio 
de exportação de mercadoria a ser embar-
cada ou já embarcada. “São soluções de 
crédito com custo atraente e prazo de até 
360 dias para mineradoras, ainda que de 
pequeno porte, que exportem parte da sua 
produção”, explica o diretor executivo de 
Clientes e Estratégia de Varejo da Caixa, 
Édilo Ricardo Valadares.

Segundo ele, quando o objetivo é am-
pliar o negócio, o mais importante é 
encontrar a solução financeira mais ade-
quada ao perfil do investimento. “As alter-
nativas podem variar muito em função do 
tipo de investimento e do impacto sobre a 
empresa”, explica Valadares.

“O BDMG tem atuado no setor mineral, 
que é relevante para a economia minei-
ra. O Banco apoia projetos de empresas 

Empresas Mineradoras no Brasil

de variados portes, tendo desembolsado 
R$ 151 milhões em 2012, e a perspectiva 
para 2013 é de superar esse patamar”, diz 
a gerente de Negócios do BDMG, Simone 
Biscoto. Algumas das principais linhas 
de financiamento do banco são o BDMG 
Fixo (24 a 60 meses) e BDMG Giro (12 a 
36 meses). 

Para as mineradoras de pequeno porte, 
que têm faturamento anual de até R$ 30 
milhões, está também disponível a linha 
BDMG Geraminas (prazo entre 12 e 48 
meses e valor máximo de até R$ 700 
mil). “As principais vantagens dessas 
linhas são as condições bastante com-
petitivas, tendo em vista que são finan-
ciamentos de longo prazo, que podem 
chegar a até dez anos, dependendo do 
projeto”, explica Simone.
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Além disso, em 2012 o setor extrativo mi-
neral brasileiro acompanhou a desaceleração 
da economia nacional, em especial da produ-
ção industrial de setores seguintes na cadeia 
produtiva de mineração (ex. Siderurgia), bem 
como fraco desempenho do setor de cons-
trução e automotivo. Já no início de 2013, a 
desaceleração também ocorreu devido a pro-
blemas operacionais em algumas minas.

Comércio exterior  
do setor Mineral 

Com a queda nos preços internacionais, 
exportações brasileiras de minérios desa-
celeram em 2012. O setor mineral possui 
a maior participação entre os produtos na 
balança comercial brasileira e, mesmo a 
exportação de minério apresentando queda 
em 2012, representou 13,7% das exporta-
ções em valor. 

Após um ano de 2011 bom para o setor 
mineral, com alta de mais de 40% nas ex-
portações com relação a 2010, o ano de 
2012 apresentou forte desaceleração nos 
preços internacionais, principalmente do 
minério de ferro, que tem a maior represen-
tatividade entre os minérios nas exportações 
brasileiras (80% em 2012). Tal fato ocasio-
nou queda de 22% nas exportações brasi-

leiras de minérios em valor. Este resultado é 
explicado quase na totalidade pela queda no 
preço internacional do minério de ferro, em 
virtude da menor demanda mundial. 

Além do minério de ferro, os principais 
minérios exportados são ouro e nióbio (res-
ponsáveis por, respectivamente, 6% e 5% 
do total exportado em 2012). Os principais 
destinos são China (em torno de 40% do 
total em valor) e Japão (em torno de 8% do 
total em valor). Já as importações brasileiras 
de minérios são predominantemente carvão 
mineral e cloreto de potássio, oriundas prin-
cipalmente do Canadá (em torno de 20%) 
e dos Estados Unidos (em torno de 16%).

Cotações 
Os preços ainda devem cair em 2013. A 

desaceleração da demanda global pelas 
commodities minerais causou, a partir do 
segundo bimestre de 2012, uma queda nos 
preços internacionais. Isso afetou especial-
mente o minério de ferro, principal substân-
cia produzida e exportada pelo Brasil. Além 
disso, a entrada em operação de novos 
projetos minerais só agravou esta situação, 
pois aumentou a oferta em um momento de 
demanda em desaceleração. 

A participação da China no mercado de 
metais básicos é mais relevante que em ou-
tros grupos de commodities (país importa 
cerca de 60% do minério de ferro e 40% do 
cobre exportados no mundo). 

Sendo assim, a desaceleração do cresci-
mento chinês, bem como uma menor razão 
investimento/PIB nesse país devem reduzir 
a velocidade de crescimento da demanda 
por metais básicos, ainda que o processo 
de urbanização e elevação do consumo de 
duráveis em países emergentes continue. 
Com o crescimento menor da demanda 
internacional, os preços internacionais dos 
minérios devem manter trajetória de queda 
até o final deste ano. 

No caso do minério de ferro, o aumento da 
produção de mineradoras chinesas e india-
nas quando os preços estão acima de US$ 

*principais minerais ferrosos: ferro, manganês, cromo, níquel, cobalto.

**principais minerais não ferrosos: cobre, chumbo, zinco, estanho, alumínio, magnésio, titânio, berílio, ouro, prata, platina, césio e lítio.
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100/t dificulta a manutenção dos preços 
muito acima destes patamares quando há 
desaceleração da demanda. Portanto, a nos-
sa projeção é que os preços internacionais 
mantenham a trajetória de queda, permane-
cendo numa média de US$ 130/t em 2013 e 
US$ 115/t em 2014.

Minério de ferro 
O Brasil é o segundo maior produtor de 

minério de ferro, de acordo com levanta-
mento da U.S. Geological Survey (USGS). 
Em 2012, segundo estimativa do instituto, 
os três maiores produtores foram a China 
com 1,30 bilhão t, a Austrália com 525 mi-
lhões t e o Brasil com 375 milhões  t. No 
entanto, quando se leva em conta o teor mé-
dio do minério de ferro chinês, a produção 
daquele país pode ser considerada de 370 
milhões t, comparativamente com o minério 
de ferro de Austrália e do Brasil. 

Juntos, Austrália e Brasil atendem cerca de 
70% da demanda mundial. Esta participação 
deve continuar neste patamar nos próximos 
anos, dadas as reservas e investimentos em 
extração destes dois países. 

As maiores empresas produtoras no Bra-
sil hoje são: Vale com 84,52%, CSN com 
5,45%, Samarco, com 6,29%, MMX com 
2,03% e Usiminas com 1,71% do total da 
produção. Já os principais Estados produ-
tores no Brasil são Minas Gerais (67,0%) e 
Pará (29,3%). 

As reservas brasileiras de minério de ferro 
chegam a 29 bilhões t (USGS, 2012), situ-
ando o País em segundo lugar também em 
relação às reservas mundiais, que totalizam 
170 bilhões t. 

Além disso, o teor de ferro encontrado 
nos minérios brasileiros também coloca o 
País em destaque. Cabe citar o alto teor nos 
minérios hematita (60% de ferro), predo-
minante no Pará, e Itabirito (50% de ferro), 
predominante em Minas Gerais.

O minério de ferro deve permanecer ain-
da por muito tempo a principal commodity 
mineral para a economia brasileira, atraindo 
grandes investimentos em novos projetos. 
Contudo, há riscos negativos para este ce-
nário. Um deles é que muitos destes novos 
projetos dependem do marco regulatório, li-
cenças ambientais e elevados investimentos 
privados em infraestrutura logística para o 
transporte do minério até o porto, o que têm 
tornado o ambiente de negócios do setor 
desafiador. Outro risco é uma desaceleração 
da economia chinesa maior que a já espe-
rada, reduzindo de forma mais acentuada a 
produção de aço neste país e, consequen-
temente, reduzindo a demanda por minério 
de ferro brasileiro. Em 2012, a China foi o 
maior comprador do minério de ferro brasi-
leiro, respondendo por 46% do total expor-
tado, seguida pelo Japão (9,6%). 

Por outro lado, a demanda interna brasi-
leira por minério de ferro para a produção 
de aço deve permanecer alta, com o anda-
mento das obras de infraestrutura do PAC II, 
construções do setor imobiliário, Copa do 
Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.

Cobre: investimentos  
devem aumentar em 33% a 
produção nacional até 2015

O Brasil é o 15º maior produtor mundial de 
minério de cobre, com produção estimada 
em 2012 de 450 mil t (em torno de 2,7% 
do total mundial). Contudo, investimentos 
das empresas do setor nos Estados do Pará, 
Alagoas e Goiás devem aumentar em 33% a 
produção nacional até 2015. 

Estima-se que a produção mundial de co-
bre foi de 17 mil t em 2012, sendo o Chile o 
maior produtor, responsável por 33,7% des-
te total, seguido pelo Peru (7,58%), China 
(7,5%) e Estados Unidos (6,96%). No Brasil, 
as principais reservas de cobre encontram-
-se no Pará (85% em 2012), Goiás (8%) 

seguido pela Bahia (4%) e Alagoas (3%). 
A indústria da construção, eletrônica e de 

transmissão de energia são os principais 
consumidores de cobre. O metal é muito 
usado na fabricação de cabos e fios e para 
a construção civil. Sendo assim, a continui-
dade do andamento das obras do setor imo-
biliário e de infraestrutura, principalmente 
com a proximidade da Copa de 2014, deve 
contribuir para manter a demanda interna 
por cobre aquecida em 2013 e 2014.

Bauxita: demanda interna 
sugere boas oportunidades 
para o setor 

De acordo com levantamento norte-america-
no da USGS, o Brasil atingiu em 2012 a ter-
ceira posição na produção mundial de bauxita, 
com 34 milhões t, em 2012 (12,9% da pro-
dução mundial), ultrapassando a Indonésia. A 
Austrália é líder em produção, com 27,7% do 
total, seguida pela China com 18,2%.

Com relação às reservas mundiais de 
bauxita, o Brasil possui a 3ª maior, com 
2,6 bilhões t de bauxita metalúrgica (9,2% 
do total em 2012). A maior reserva está na 
Guiné, seguida por Austrália, Brasil e Vietnã. 

De acordo com o Ibram, aproximadamente 
98% da bauxita produzida no Brasil é utili-
zada na fabricação de alumina, enquanto o 
restante é destinado às indústrias de refra-
tários e de produtos químicos. O consumo 
interno per capita de bauxita cresceu 100% 
nos últimos dez anos no Brasil, atingindo 
3,9 kg, mas ainda é muito baixo se compa-
rado ao de outros países: 37 kg nos Estados 
Unidos, 31 kg no Japão. 

A maior parte da extração mundial de bau-
xita é utilizada para a produção de alumínio 
(cerca de 90%), porém o processo é caro 
uma vez que 5t de bauxita produzem ape-
nas em média 1t de alumínio. Segundo a 
ABAL, entidade brasileira que representa a 
indústria produtora de alumínio, o consu-
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mo de produtos deste metal no Brasil deve 
crescer 3,7% em 2013. A demanda deverá 
ser puxada principalmente pela indústria de 
bebidas, construção civil e linhas de trans-
missão de energia. 

Ainda que o Brasil seja um país com boas 
oportunidades de investimentos na produ-
ção de bauxita, a desaceleração na demanda 
mundial de alumínio pode diminuir as expor-
tações do minério nos próximos trimestres.

Nióbio: Brasil detém mais de 
95% das reservas 

O Brasil é o maior produtor mundial de ni-
óbio (responde por mais de 95% das reser-
vas mundiais e 92% da produção estimada 
para 2012). As maiores jazidas brasileiras 
encontram-se nos estados de Minas Gerais 
(75,1% do total), Amazonas (21,3%) e em 
Goiás (3,6%).

O nióbio é utilizado em pequenas quantida-
des para a produção de ligas de aço, que por 
sua vez são utilizadas em tubos e condutores 
de água e petróleo. Também é empregado 
em automóveis, turbinas de avião, gasodu-
tos, tomógrafos de ressonância magnética, 
indústria aeroespacial, bélica e nuclear, além 
de outras inúmeras aplicações como lentes 
óticas, lâmpadas de alta intensidade e bens 
eletrônicos. É um dos metais mais resistentes 
à corrosão e a temperaturas extremas. 

No Brasil 100g de nióbio são utilizadas em 
média por tonelada de aço. A indústria chi-
nesa ainda utiliza uma porção bem menor 
de nióbio (cerca de 25 gramas por tonelada 
de aço), diferentemente de economias de-
senvolvidas como Estados Unidos, Europa 
e Japão, onde as siderúrgicas costumam fa-
zer adições de 80 a 100 gramas do minério 
por tonelada de aço. 

As exportações brasileiras de ferro-nióbio 
contribuem para o superávit da balança, e o 
metal é hoje o 3º item mais importante da 
pauta mineral de exportação. 

Os principais metais concorrentes do ni-
óbio para ligas especiais são o tântalo, o 
vanádio e titânio. Contudo, a farta oferta bra-
sileira é o que vem garantindo a o aumento 
do consumo e da penetração do nióbio na 
indústria mundial. A demanda mundial por 
nióbio tem crescido nos últimos anos a uma 
taxa de 10% ao ano. O maior salto ocorreu a 
partir de 2004, puxado principalmente pelo 
aumento do consumo chinês de aço. 

Ouro: exportações  
brasileiras vêm atingindo 
valores recordes 

O Brasil é o 13º maior produtor mundial 
de ouro, com produção estimada em 2012 
de 56 t (em torno de 2,1% do total mun-
dial). A China é a maior produtora mundial 
de ouro, com produção aproximada de 370 
t em 2012, seguida pela Austrália (250 t). As 
reservas brasileiras de ouro são de 2,6 mil 
t (5% das reservas mundiais). As maiores 
reservas estão na África do Sul (6 mil t, ou 
11,7% do total). 

De acordo com o Ibram, as principais 
empresas que produzem ouro no Brasil são 
Kinross (29%), AngloGold Ashanti (22%), 
Yamana Gold (17%), Jaguar Mining (7%) e 
outras (13%). Os garimpos hoje produzem 
cerca de 12%. Os principais Estados produ-
tores são MG (64%), GO (11%), BA (11%) 
e PA (3%).

O ouro está presente não apenas em jóias, 
mas também em componentes eletrônicos, 
peças de computadores, tablets e notebooks, 
celulares, peças para a indústria automotiva, 
equipamentos hospitalares e odontológicos, e 
componentes da construção civil. O aumento 
da renda está elevando o consumo de ouro 
no País, principalmente entre as classes C e 
D. Além disso, seu preço no mercado interna-
cional subiu, com o aumento da instabilidade, 
a partir de 2008, uma vez que os investidores 
migraram para ativos mais seguros. 

As exportações brasileiras de ouro atin-
giram valor recorde em 2012 (US$ 2,7 bi. 
FOB). O ouro é o segundo minério que mais 
gera divisas para o Brasil, atrás apenas do 
minério de ferro. Os principais países im-
portadores do ouro brasileiro em 2012 foram 
Reino Unido (40%), Suíça (33%), Emirados 
Árabes (12%), EUA (9%) e Canadá (2%). 

“Setor mineral é de 
grande relevância para 
a economia brasileira, e 
elevados investimentos 

trazem boas perspectivas 
para os próximos anos”O setor mineral é um dos que mais inves-

tem no País (cerca de US$ 15 bilhões por 
ano, segundo o Ibram). Estes investimentos 
contemplam diversos minérios, sendo que 
o minério de ferro é o principal, com 63% 
dos US$ 75 bilhões previstos para serem 
investidos no setor até 2016. 

Os principais Estados brasileiros que irão 
receber estes investimentos são Minas Ge-
rais, com US$ 26,1 bilhões, ou 34,9% do 
total, o Pará, com US$ 18,1 bilhões, ou 
24,1% do total, e a Bahia com US$ 6,5 
bilhões, ou 8,7% do total destinados para 
Ferro, Ouro, Vanádio, Níquel e Cromo.

Contudo, a dificuldade na obtenção de 
licenças ambientais e os custos logísticos 
elevados têm reduzido o anúncio de novos 
investimentos. O novo marco regulatório 
recentemente anunciado deve tornar o am-
biente mais convidativo a novos investi-
mentos, ao reduzir as incertezas.

A indústria extrativa mineral vem ganhan-
do participação no PIB brasileiro, e chegou 
a representar 3,6% em 2012. Apesar da 
relevância, o cenário adverso traçado neste 
estudo vem prejudicando bastante a indús-
tria extrativa mineral nos últimos trimestres, 
principalmente o setor de petróleo e gás, que 
tem peso maior. Contudo, a expectativa é de 
alguma retomada desta indústria como um 
todo já nos próximos trimestres de 2013. 

O aumento do consumo de bens duráveis 
e urbanização nos países emergentes deve 
levar à continuidade da expansão da deman-
da. Do lado da oferta, o grande montante de 
investimentos programados deve garantir 
expansão ainda maior do setor no Brasil. O 
maior risco deste cenário de melhora é uma 
desaceleração da economia chinesa maior 
que a já esperada.

*Texto editado com base na Pesquisa Macroeconômica no 

Itaú, de  Ilan Goldfajn, economista-chefe do Itaú 
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Mineração ganha aliado para o ambiente 
de trabalho severo das minas

A Panasonic lançou no Brasil o ta-
blet robusto Toughpad FZ-G1, um 
modelo de 10 polegadas que in-

tegra Windows 8 Pro e processador Intel 
Core i5 vPro de terceira geração. O equi-
pamento é desenvolvido para profissio-
nais em missões críticas e que necessitam 
de alta mobilidade em campo, como áre-
as militares, automotivo, petróleo & gás, 
construção, saúde, segurança pública, 
serviços públicos, manutenção, cadeia de 
logística e seguros. Os equipamentos são 
ideais para uso em diversos cenários, in-
cluindo controle de inventários, formulá-
rios eletrônicos, força de vendas, serviços 
em campo, rotas de entrega, eCitations, 
registros médicos eletrônicos, inspeções, 
pontos de vendas móveis.

Os tablets contam com certificação MIL-
-STD-810G e são testados para suportar 
quedas, derramamento de líquidos e varia-
ções de temperatura de forma a assegurar 
um rendimento confiável em diversas cir-
cunstâncias diferentemente dos tablets con-
vencionais. Contam também com telas visí-
veis à luz, baterias substituíveis pelo usuário 
e caneta stylus, que é útil para a captura de 
assinatura e escrita à mão e opções múlti-
plas para conexões periféricas. A Panasonic 
dispõe também da linha Toughbook, marca 
de notebooks robustos, que está presente 
em 150 países, inclusive o Brasil.

 Características de segurança, como 
criptografia, IPsec VPN, inicialização con-

Tablet para aplicações severas
Panasonic lança modelo com Windows 8 e processador Intel Core i5 vPRO

fiável, proteção da fonte e conformidade 
FIPS estão disponíveis em várias configu-
rações do Toughpad FZ-G1. O modelo foi 
desenvolvido para aproveitar ao máximo 
das novas funcionalidades que oferecem 
o sistema Windows 8 Pro. Esse é o pri-
meiro dispositivo, segundo o fabricante, 
totalmente resistente que utiliza a última 
tecnologia de tela IPS-Pro e oferece no-
vos níveis de visualização para usuários 
que trabalham ao ar livre. A tela conta 
com resolução Full HD (1920x1200), que 
proporciona angulos mais amplos e vi-
sões adicionais, cristal endurecido e uma 
relação de contraste e brilho de 2800 nits, 
que combinada com o dispositivo anti re-
flexo da Panasonic permite funcionar em 
qualquer condição de luminosidade.

 Os dispositivos se apoiam em um siste-
ma que inclui loja de aplicativos com foco 
em empresa, ferramentas de desenvolvi-
mento e suporte de implantação. A Pana-
sonic ofecerá um conjunto completo de 
acessórios para apoiar a linha Toughpad, 
incluindo cases, suportes, impressoras, 
teclados, leitores magnéticos, leitores de 
cartões inteligentes, multi-unidade de ar-
mazenamento e soluções de carregamento.

Lenovo assina contrato  
de 600 workstations  
com a Petrobras

A Lenovo, empresa fabricante de com-
putadores, anunciou um contrato de ven-

da de 600 workstations para a Petrobras. 
O modelo Thinkstation S30 é próprio 
para suportar procedimentos pesados e 
traz a robustez da linha Think da Lenovo.

O equipamento terá configuração perso-
nalizada para atender às necessidades da 
Petrobras. O modelo será equipado com 
um Processador Intel Xeon, dois discos 
rígidos de 500 GB, drive de BluRay e 32 
GB de memória, além de contar com uma 
placa de vídeo dedicada NVIDIA Quadro 
600 com 1GB de memória.

“A Lenovo mantém seu compromisso de 
oferecer máquinas robustas e resistentes, 
que atendam as necessidades dos nossos 
clientes corporativos, sejam pequenas e 
médias empresas ou uma das maiores com-
panhias do Brasil”, afirma Joarez Bertholdo, 
diretor de Vendas Corporativas da empresa. 
“Com nossa fábrica em Itu, teremos mais 
possibilidades para atender esses clientes 
de forma personalizada”, completa.

A princípio, as máquinas vão atender à 
equipe de desenvolvimento de software e 
seu uso deve ser estendido a outras áreas 
da empresa no próximo ano, como o Cen-
tro de Pesquisas & Desenvolvimento, res-
ponsável por pesquisas aplicadas à indús-
tria de energia, e a exploração e produção, 
responsável pela localização e desenvolvi-
mento de reservas de petróleo e gás.
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Em cumprimento da política ambiental 
da Mineração Caraíba, o projeto de recu-
peração das cavas prevê o preenchimento 
das cavas a céu aberto das minas visando 
à reabilitação ambiental e a busca de uma 
condição estável. Essa atividade possibi-
litará a reabilitação da área das minas a 
céu aberto já exauridas, diminuindo du-
rante a sua operação, o consumo de água 
na planta de beneficiamento, o consumo 
de energia e impedirá o aumento do im-
pacto ambiental existente na antiga barra-
gem de rejeito da mineradora. O projeto é 
parte integrante do Plano Diretor de Meio 
Ambiente (PDMA) como instrumento de 
suporte ao projeto de sustentabilidade da 
Mineração Caraíba.

Para entender o trabalho, é necessário 
saber que atualmente existem três cavas 
na área da Fazenda Caraíba, a antiga cava 
a céu aberto, ou seja, a MCA (mina a céu 
aberto), MCA 2, ou R22, e a MCA 7, ou 
R75. Todas desativadas em função da 
exaustão de suas reservas. 

A antiga cava a céu aberto da Mineração 
Caraíba é um dos passivos cuja proble-
mática da recuperação necessita de um 
planejamento operacional de médio e 
longo prazo, envolvendo variáveis eco-
nômicas, de produção, operacionais, de 
segurança e metodológicas. Trata-se de 
um impacto direto no meio físico e bió-
tico através da alteração do relevo e do 
desmatamento de 105 ha da mata nativa 
inserida no bioma da caatinga. 

A mina a céu aberto teve seu início em 
outubro de 1978, quando foi iniciado o 
decapeamento e sua exaustão ocorreu 
em setembro de 1998. A referida cava 
tem: 300 m de profundidade; 1.200 m de 
comprimento (extensão norte – sul); 700 
m de largura (extensão leste – oeste); in-

Projeto de recuperação das 
cavas proporciona economia 

de mais de R$ 20 milhões
Preenchimento com rejeito nas cavas das minas de céu aberto  

foi solução econômica e ambientalmente ideal para Mineração Caraíba, em Jaguarari (BA)

*Por Cláudio Patrício, Ernesto Machado Filho, Jacinto Nunes de Carvalho,  
Luiz Eduardo de Andrade e Urbano de Mello Campello, da Mineração Caraíba

clinação média do talude na face norte de 
60º; inclinação média do talude na face 
leste de 52°; inclinação média do talude 
na face oeste de 53° e; área superficial 
de 105 ha. O volume medido diretamente 
através de levantamento topográfico in-
dica 42.193.446 m³ para a cava norte e 
7.546.484 m³ para a cava sul, totalizando 
49.739.930 m³. 

A MCA 2, ou R-22, possui 340 m de 
comprimento, 240 m de largura, 160 m de 
profundidade, ângulo geral de 50º, ângulo 
de face de 70º e volume de 2.551.000 m³. 
A MCA 7, ou R-75, por sua vez, tem 185 m 
de comprimento, 80 m de largura, 80 m de 
profundidade e volume de 1.167.000 m³. 

Quanto ao objetivo geral do trabalho, esse 
é o de projetar conceitualmente a recupera-
rão dos passivos ambientais das cavas a 
céu aberto, atendendo simultaneamente ao 

condicionante IX da portaria IMA nº 12.372 
de 16/03/2010 que concede licença de im-
plantação ao Projeto Surubim, referente ao 
projeto de disposição, transporte e movi-
mentação dos rejeitos gerados no proces-
so do minério nas cavas dos alvos R 22 e 
R 75, atender a portaria IMA nº 13.366 de 
20/08/2010 que concede licença de ope-
ração a planta de beneficiamento e lavra 
subterrânea à matriz da Mineração Caraí-
ba assim como, atender a obrigação III de 
cláusula segunda do termo de compromis-
so para ajustamento de conduta ambiental, 
preenchendo parcial ou totalmente a cava 
antiga, considerando a nova visão estraté-
gica da companhia quanto à perenização 
de suas atividades de forma econômico, 
social e ambientalmente sustentável de 
acordo com as premissas do plano diretor 
de meio ambiente.
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Visão de Sul para Norte 
da cava e pilhas de estéril 
acima da cava
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Encaminhamento das tubulações de rejeito para MCA 7 e MCA 2

A proposta deste projeto compreende a 
recuperação das cavas do R-75, R-22 e 
a parte sul da cava antiga. A restauração 
prevê a deposição do rejeito nas minas a 
céu aberto, cujo preenchimento foi ini-
ciado na R75 e posteriormente estendida 
para as R22 e MCA Sul. 

O início de operação se deu em julho de 
2010, eliminando a deposição de rejeito 
na barragem. O rejeito também é direcio-
nado para a planta de past fill, quando en-
tão é encaminhado para a mina subterrâ-
nea, para preencher vazios desta atividade 
de lavra, servindo de sustentação nas 
galerias, quando são lavrados os pilares 
mineralizados em bornita e calcopirita. O 
rejeito de minério de cobre tratado é clas-
sificado segundo a NBR 10.004/04 como 
resíduo inerte – Classe II B.

O preenchimento da MCA antiga será 
divido em duas etapas em função do 
posicionamento dos quatro ventilado-
res que funcionam como exaustores de 
ar da mina subterrânea e um sistema de 
bombeamento de água pluvial, existentes 
na cota 205. Portanto, enquanto existir 

operacionalidade na mina subterrânea, 
a cota 205 é o limite de preenchimento 
da cava no seu setor norte. Para o MCA 
sul, inicialmente se projetou um dique de 
contenção separando o norte e o sul da 
cava, porém, por questões geotécnicas, a 
construção foi inviabilizada. 

Atualmente a proposta é de realização 
de testes através do preenchimento com 
rejeito nos poros dos depósitos de estéril. 
Em suma, o teste consiste na deposição 
pausada e controlada de polpa de rejeito 
com alto índice de sólidos, aproximada-
mente 70 %, para que o soluto da polpa 
de rejeito preencha os poros dos depó-
sitos de estéril realizados na MCA sul. A 
Figura 1 ilustra o que está sendo realizado 
na Cava Sul.

A linha azul na Figura 1 define a topo-
grafia levantada logo após a exaustão da 
MCA antiga. A pontilhada cinza, a super-
fície atual da MCA antiga. Acima da atual 
topografia está a projeção do dique que 
seria construído para separar o norte e o 
sul da cava, assim como a bacia de de-
posição que seria criada pelo dique. A 

inviabilidade técnica da barragem se deu 
em função de questões geotécnicas de 
segurança. Em outras palavras, a consul-
toria contratada não deu assertividade na 
estabilidade geotécnica do dique, assim 
como comprovou que com o material que 
se pretendia realizar a construção, seria 
inevitável a infiltração de rejeito e água 
pelo mesmo. Isso posto, optou-se pela 
realização de testes objetivando o preen-
chimento dos espaços vazios dos depósi-
tos de estéril já realizados na cava.

A ideia é a de lançar rejeito com alto ín-
dice de sólidos, pausadamente para que o 
resíduo seque e solidifique em camadas 
dentro do depósito de estéril. O ponto de 
escoamento da água já foi mapeado, nesse 
momento será colocado um sistema de cap-
tação e bombeamento da água a ser fluída. 

Levando em consideração o procedimen-
to utilizado anteriormente, que compreen-
dia a disposição do rejeito gerado durante 
o processo de beneficiamento na forma de 
polpa na bacia, no método atual, o bom-
beamento do resíduo é enviado na forma de 
polpa para as cavas dos alvos R-22, R-75 
e MCA sul, recuperando aproximadamente 
65 % da água envolvida no processo, que 
retorna para a usina de beneficiamento.

Esse procedimento apresenta um benefí-
cio ambiental elevado, tendo em vista que 
corrige o passivo referente às cavas das 
minas a céu aberto, que serão preenchidas 
com o rejeito do beneficiamento e, poste-
riormente, revegetadas com as espécies 
que forem recomendadas na pesquisa 
atualmente em elaboração pela Embrapa, 
além de recuperar grande parte da água 
envolvida no processo.

Quanto à metodologia, o sistema de 
bombeamento antigo, que enviava o re-
jeito para a bacia, foi utilizado juntamente 
com as novas tubulações para enviar o re-
síduo para as cavas R 22 e R 75. O projeto 
permite a operação através de válvulas 
controladas automaticamente do painel 
de controle da área 45.

As tubulações foram projetadas em po-
lietileno de alta densidade (PEAD) com 
diâmetro de 225 mm, atendendo a vazão 
de polpa, densidade da polpa e duração 
estimada da tubulação de 15 anos. Consi-
derando que a aplicação de hidrociclones 
não se mostrou efetiva quando a concen-
tração de sólidos é da ordem de 65 %, o 
rejeito será direcionado diretamente para 
o fundo da cava.

No fundo da cavas, foram implantados 
sistemas de recuperação de água para en-

Figura 1 – Seção NO 125 SE da Cava MCA Antiga.
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viar de volta à usina de beneficiamento 65 
% da água bombeada como polpa. Esse 
sistema é composto de duas estações de 
recalques, sendo a primeira composta de 
uma balsa flutuante e bomba centrífuga 
com potência de 60 KW, já a segunda es-
tação, localizada na cota + 60 m, é com-
posta de tanque intermediário e bomba 
centrífuga de 60 KW. 

Os principais resultados obtidos com o 
projeto foram em relação à redução do 
impacto ambiental na barragem, recupe-
ração dos passivos ambientais das cavas 
exauridas e da água que seria enviada 
juntamente com a polpa de rejeito para 
a barragem.

Na cava do R-75, a operação foi rea-
lizada no período de junho de 2010 a 
maio de 2011, totalizando a deposição 
de 1.822.301 t, ou 1.023.764 m³, com o 
preenchimento total da cava. No sul da 
cava antiga, o lançamento de rejeito foi ini-
ciado em julho de 2012 e até maio de 2013 
com depósito de 158.801 t, equivalente a 
93.412 m³ de rejeito. No R-22, a deposição 
teve início em maio de 2011 e foi até maio 
de 2013, quanto ao preenchimento, ele to-
talizou 3.169.311 t, ou seja, 1.964.301 m³, 
restando o volume na cava de 686.698 m³ 
a ser completado, ou seja, 27 %. 

 A Tabela 1 mostra o quantitativo anual 
do rejeito depositado nas cavas desde o 
início da operação do projeto.

De acordo com o volume total de rejeito 
depositado apenas nas cavas do R- 22 e 
R-75, é possível fazer uma estimativa do 
volume de líquido que foi recuperado no 
processo, pois apesar de definir o ponto 
de saída da água ou polpa de rejeito na 
MCA sul, na prática, ainda não foi recu-
perado nenhum volume de água lançada 
no sul da cava antiga. 

Com os dados da Tabela 1 é possível es-
timar o volume da água lançada nas cavas 
sendo igual a 1.612.577 m³. Sabendo-se 
que em função da área dos reservatórios 
e da insolação na região, a perda apro-
ximada por evaporação é de 35 %, con-
clui-se que o volume aproximado da água 
recuperada no processo até maio de 2013 
foi de 1.048.175 m³. Multiplicando esse 
volume pelo valor de R$ 0,30 que é o cus-
to por m³ de água aduzida em função da 
energia gasta e da manutenção do sistema 
de condução instalado no rio São Fran-
cisco, calcula-se o valor economizado 
com consumo de água desde a implan-
tação do projeto igual a R$ 314.452,53.

O investimento realizado para a implan-

tação do plano foi de: R$ 413.325 com 
tubulação PEAD para rejeito; R$ 66.394 
com tubulação PEAD para água; R$ 
132.285 com montagem das tubulações; 
R$ 116.925 com bombas; R$ 32.500 com 
painéis elétricos; R$ 36.000 com balsa 
para bomba; R$ 30.000 com montagem 
eletromecânica; R$ 26.000 materiais di-
versos; totalizando R$ 853.429. 

Com a operação do projeto, o valor gas-
to até maio de 2013 foi de R$ 611.887,82. 
Subtraindo-se o montante economizado 
com o reaproveitamento da água ao dis-
pendido com a implantação e operação, a 
mineradora obteve o gasto total até maio 
de 2013 com a reconformação da topo-
grafia das cavas do R-22 e do R-75, R$ 
1.150.864. 

Como forma comparativa, se a meto-
dologia utilizada para a reconformação 
da topografia das cavas fosse o preen-
chimento com estéril, o custo seria 
aproximadamente 20 vezes maior, tendo 
em vista o volume total de rejeito depo-
sitado nas duas cavas até maio de 2013 
de 2.994.786,61 m³, que em função de 
sua densidade de 1,78 t/m³, equivale à 
massa de 5.330.720,16 t. No caso hi-
potético, utilizando-se um valor médio 
de transporte de R$ 4,50/t cotado numa 
das prestadoras de serviço da Mineração 
Caraíba que oferece o preço mais baixo, o 
valor para reconformar a topografia até o 
volume preenchido nas cavas seria de R$ 
23.988.240. 

A companhia concluiu que a solução 

adotada pela disposição do rejeito de 
beneficiamento no preenchimento das 
cavas das minas de céu aberto atende 
plenamente a nova visão estratégica da 
Mineração Caraíba, objetivando a pere-
nização de suas atividades de forma sus-
tentável (econômica, social e ambiental), 
na medida em que recupera o passivo 
ambiental das cavas do R-75, R-22 e 
MCA eliminando o volume de rejeito 
enviado para a barragem. A mineradora 
entende que o projeto tem um cunho am-
biental bastante relevante, uma vez que 
consegue resgatar de forma clara e ob-
jetiva, passivos ambientais da empresa, 
que até então, eram insanáveis, além de 
reduzir a quantidade de água captada na 
adução do rio São Francisco.

Durante a operação do projeto, deixou 
de se enviar para área da antiga barragem 
3.153.587,61 m³ de rejeito, evitando o 
aumento do impacto ambiental na barra-
gem e realizando a conformação topográ-
fica completa de uma cava exaurida e 73 
% de outra com o custo de R$ 1.150.864, 
tendo em vista que esse custo seria de no 
mínimo R$ 23.988.240 caso a conforma-
ção fosse realizada pelo preenchimento 
com estéril. Além disso, com a operação 
do projeto houve economia de aproxima-
damente 1.048.175 m³ de água em uma 
região do semiárido, evitando um gasto 
da ordem de R$ 314.452,53.  

 *Cláudio Patrício, Ernesto Machado Filho, Jacinto Nu-
nes de Carvalho, Luiz Eduardo de Andrade e Urbano de 
Mello Campello, todos profissionais da Mineração Caraíba

Tabela 1 – Quantitativo anual da deposição de rejeito nas Cavas.
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Ecobrita é opção sustentável na mineração

A Marbrasa Mármores e Granitos 
do Brasil, tradicional produtora 
e exportadora de granitos e már-

mores, e a Concreto Colatina, empresa 
pertencente ao Grupo Borlini, tradicional 
no ramo de rochas britadas, estão juntas 
em um projeto inovador na cadeia pro-
dutiva de rochas ornamentais no Brasil.

Hoje, o desafio permanente das em-
presas é produzir com eficiência, uti-
lizando o máximo aproveitamento dos 
recursos minerais, gerando o mínimo 
de resíduos, e visando ao bem estar das 
gerações futuras.

O projeto mencionado começou a ser 
idealizado há três anos diante da preo-
cupação dos gerentes da Marbrasa com 
o grande volume de granito não aprovei-
tado oriundo do processo de lavra.

Ecobrita reaproveita  
rejeito para brita 

Por Marcos Paraizo, gerente de Mineração e Meio Ambiente da Marbrasa*

Com a expansão da mina, denomina-
da Itagraúna, localizada no município de 
Colatina (ES), onde se extrai o granito 
mundialmente conhecido Preto São Ga-
briel (San Gabriel Black), era inevitável a 
geração de blocos disformes provenien-
tes dos recortes finais dos blocos, como 
materiais resultantes das trincas naturais 
do maciço rochoso considerados como 
rejeitos do processo.

Diante desta demanda, o primeiro pas-
so foi a caracterização da rocha para seu 
possível aproveitamento como agrega-
do. Foram feitos ensaios tecnológicos 
no laboratório do Departamento de En-
genharia Civil da Universidade Federal 
de Ouro Preto. O resultado dos ensaios 
caracterizou o granito Preto São Gabriel 
como uma rocha ígnea, classificada pe-

trograficamente como Biotita norito, cre-
denciando-o para diversas aplicações e 
usos na cadeia produtiva de agregados, 
tendo seu grande diferencial entre as ro-
chas da região o ensaio de abrasividade 
Los Angeles inferior a 25% e a alta re-
sistência à compressão medida em Mpa.

A empresa Marbrasa já aproveita este 
material na própria mina para a constru-
ção de muros, pontilhões, refúgios de 
segurança, manilhamentos, bases para 
torres metálicas de apoio a lavra, mas 
esta utilização ainda é insuficiente para 
dar maior equilíbrio entre a mineração e 
o meio ambiente.

Em meio ao decorrer dos trabalhos, o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (IEMA) deu de certa 
forma um “empurrão” no projeto quando 
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na renovação da Licença de Operação da 
Marbrasa: Na sua Condicionante nº 16, 
colocou o desafio à empresa: 

“A empresa deverá continuar a busca 
por alternativas técnicas para reaprovei-
tamento dos rejeitos de lavra, e/ou para 
diminuição do volume de rejeitos gera-
dos, inclusive com a adoção de novas 
tecnologias, devendo ser apresentado ao 
IEMA as novas propostas que surgirem.”

Num primeiro momento, a empresa 
pensou em implantar sozinha uma plan-
ta de beneficiamento, tendo como foco a 
produção de britas para lastro ferroviá-
rio, haja visto que a mina está situada a 
15 km da linha férrea Vitória-Minas, e a 
Vale seria uma potencial compradora da 
brita produzida a partir do rejeito.

Porém, as incertezas do cenário eco-
nômico, aliada a inexperiência da Mar-
brasa num ramo altamente competitivo, 

levou a empresa a procurar parceiros 
com expertise no setor de agregados 
para tocar o projeto o denominado en-
tão Ecobrita.

Apresentamos então o projeto Ecobri-
ta às maiores empresas produtoras de 
agregados atuantes no Espírito Santo, 
bem como algumas outras de fora do 
estado e também aos próprios proprietá-
rios da fazenda. Como todos eles não se 
interessaram, e o que parecia uma solu-
ção óbvia, o projeto não se concretizou 
naquele momento.

Enquanto isso, o depósito de rejeitos, 
que fora ampliado pelo IEMA, já estava 
ocupado com mais de 60% de sua ca-
pacidade. O prazo final para uma tomada 
de decisão se a Marbrasa iria sozinha 
avançar com o Projeto Ecobrita seria ou-
tubro de 2012.

Em meados de 2012, o Grupo Borlini, 

que possui duas unidades de britagem, 
uma em Linhares e outra em Aracruz, 
estava se expandindo com a implanta-
ção de uma concreteira em Colatina, 
e foram então eles os parceiros que 
acreditaram no Projeto Ecobrita. Sua 
planta de agregados será moderna, com 
todo o processo a úmido, eficiente no 
consumo de energia e com decks das 
peneiras em poliuretano, reduzindo a 
emissão de ruído.

O investimento próprio do Grupo Bor-
lini será da ordem de quatro milhões de 
reais, incluindo implantação, licencia-
mento ambiental e aquisição de equipa-
mentos.

O projeto contempla ainda a venda (a 
preço da pauta Sefaz/ES) pela Marbrasa 
dos blocos disformes/casqueiros (que 
são depositados na pilha de rejeitos) 
diretamente para a Concreto Colatina, 
gerando arrecadação de impostos, em-
pregos e renda para a região.

O volume previsto este material é 
de 20.000 m³/mês, podendo chegar 
a 30.000 m³/mês em três anos. Com 
isso, o atual depósito de rejeitos terá 
sua vida útil prolongada. Ambien-
talmente, temos agora a garantia de 
um menor impacto visual na lavra de 
granito, consumo racional de um bem 
mineral finito, a diminuição de novas 
áreas impactadas e a geração de uma 
produção sustentável.

O Projeto Ecobrita é a solução para a 
empresa que se preocupa e se propõe a 
encontrar meios de favorecer a sustenta-
bilidade na produção de bens ecologica-
mente corretos.

*Marcos Paraizo é Engenheiro de Minas e Especialista 
em Rochas Ornamentais

Projeto contempla a venda dos blocos disformes/casqueiros, da pilha de rejeitos, à Concreto Colatina

Projeto foi idealizado há 
pelo menos três anos devido 

preocupação com o grande 
volume de granito não 

aproveitado da lavra
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De acordo com dados da Associa-
ção Brasileira das Empresas de 
Refeições (Aberc), o faturamento 

de refeições corporativas passou de R$ 
10,9 bilhões em 2010 para R$ 13 bilhões 
em 2011 e R$ 14,7 bilhões em 2012. Fo-
ram 10,5 milhões de refeições servidas 
diariamente ao longo de 2011, e 10,9 mi-
lhões em 2012. Para 2013, a associação 
projeta crescimento variável entre 10% e 
20% por conta de vários fatores, como 
obras do PAC, Olimpíadas e Copa do 
Mundo de 2014, elevação mais consis-
tente do PIB e ampliação da produção em 
vários setores. A expectativa para 2013 é 
de um faturamento de R$ 15,6 bilhões, 
contabilizando cerca de 11,7 milhões re-
feições por dia.

Mineradora profissionaliza 
serviço de refeições

Fornecimento de alimentação para empresas é segmento em crescimento

A Iudice Mineração, que produz pedra 
britada e responde por 5% do mercado 
da região metropolitana de São Paulo e 
por 22% do mercado da região noroeste 
da cidade de São Paulo, implantou um 
projeto de reestruturação do ambiente do 
restaurante, que teve como metas princi-
pais o alinhamento da rotina operacional, 
resgate da evasão dos colaboradores, 
nova linha de atendimento, melhoria do 
parque tecnológico de equipamentos, 
como aquisição de forno combinado, e 
a mudança de conceito de refeitório para 
restaurante. 

Realizado entre novembro e dezembro 
de 2012 pela LC Restaurante, o projeto 
teve como foco os funcionários de pro-
dução e administrativos e foi elaborado 

para atender 250 pessoas por dia. Foi 
implantado pela empresa a nova linha 
de distribuição, com utilização de petit 
casseroles para o restaurante adminis-
trativo, que antes possuía um sistema 
de rechauds. 

A LC Restaurantes,empresa especiali-
zada em alimentação para coletividades 
e no gerenciamento da infraestrutura 
de restaurantes, que conta com 200 
unidades operacionais e 2.500 cola-
boradores, elabora 2.300.000 refeições 
por mês e atua nos segmentos de em-
presas, saúde, educação e hotelaria 
marítima. Em 2010, a empresa  faturou 
R$ 85 milhões, em 2011 foram R$ 130 
milhões e, em 2012, o faturamento foi 
de R$ 200 milhões.

Iudice Mineração optou pela terceirização 
do serviço de alimentação dos funcionários
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O Instituto Brasileiro de Mineração 
(Ibram) realizará, entre os dias 23 
e 26 de setembro, em Belo Hori-

zonte (MG), a Exposibram 2013, evento 
que reúne a Exposição Internacional de 
Mineração e o 15º Congresso Brasileiro 
de Mineração. Com o tema “Mineração: 
Investindo em sustentabilidade e desen-
volvimento”, cerca de 2 mil congressistas 
irão debater as perspectivas da mineração 
nacional e internacional. Os debates con-
tarão com a participação já confirmada de 
70 especialistas de dez países.

No primeiro dia, segunda-feira (23), o 
debate sobre os rumos, desafios, tendên-
cias e oportunidades do setor mineral será 
a atração de um talk-show moderado pelo 
jornalista William Waack. Participarão 
Hélcio Guerra, vice-presidente Sênior das 
Américas da AngloGold Ashanti; Ricardo 
Vescovi Aragão, diretor-presidente da Sa-
marco Mineração e Presidente do Conse-
lho Diretor do Ibram; e Walter de Simoni, 
presidente da Anglo American Níquel. 

A programação de terça-feira (24) reunirá 
especialistas internacionais para analisar 
os cenários da economia mineral para os 
próximos anos. Participarão deste painel: 
Magnus Ericsson, da empresa sueca Raw 
Materials Group; Paul Robinson, diretor de 
Multi-Commodities da CRU Group; e Ro-
naldo Valiño, sócio da PriceWaterhouse-
Coopers Brasil. Essa sessão plenária será 
moderada pelo Deputado Federal Arnaldo 
Jardim (PPS/SP). Em seguida será a vez de 
Murilo Ferreira, diretor-presidente da Vale, 
ministrar uma palestra sobre as “Perspec-
tivas para mineração brasileira nas próxi-
mas décadas”. 

No mesmo dia, o Congresso apresentará 
o painel “Planejamento para Fechamento 
de Mina: desmistificando e tornando re-
alidade”. O assunto é entendido como 
um instrumento de planejamento terri-
torial e uma excelente ferramenta para a 

Exposibram 2013 
debate investimento em 

sustentabilidade
Setenta especialistas de dez países debaterão rumos da atividade mineral  

no 15º Congresso Brasileiro de Mineração

construção do diálogo e participação das 
comunidades e governos nos projetos de 
mineração. Participarão deste debate Jeff 
Parshley, diretor de Fechamento de Mina 
da SRK, e Luis Enrique Sánchez, professor 
da Universidade de São Paulo (USP). Her-
nani Mota de Lima, professor da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto (MG), será o 
moderador.  Mark Cutifani, presidente da 
Anglo American, vai ministrar a Palestra 
Magna “Contribuição da Mineração para 
o desenvolvimento sustentável: o papel 
de uma moderna mineradora global”. O 
terceiro dia de evento, quarta-feira (25), 
começará com a Sessão Plenária “Evolu-
ção nos modelos regulatórios da minera-
ção no mundo: lições aprendidas”. Harry 
Robinson, líder Global de Indústria Mine-
ral da Mckinsey & Company, irá palestrar 
sobre o tema “Lições aprendidas na aná-
lise dos últimos movimentos globais em 
regulação do setor mineral”. Em seguida, 
entra em cena Pierre Gratton, presidente 
da Associação Mineira do Canadá. Ele 
mostrará os desafios enfrentados pelas 
empresas canadense em investimentos 
externos, no contexto de mudanças nos 
marcos regulatórios da mineração. Para 
fechar o debate, Hans Flury, ex-Ministro 
de Energia e Minas do Peru, apresentará 
um panorama sobre o marco regulatório 
da mineração no Peru e seus resultados 
na atração de investimentos.

O Congresso também vai exibir o painel 
“Interface mineração & mercado global de 
aço: o presente e o futuro”. Nele, Sigurd 
Mareels, da McKinsey & Company, falará 
sobre a perspectiva global do mercado de 
aço. O debate também terá a participação 
de Jorge Gerdau Johannpeter, presiden-
te do Conselho do Grupo Gerdau e da 
Câmara de Gestão e Competitividade do 
Governo Federal, que irá mostrar os de-
safios dA programação completa pode 
ser acessada em www.exposibram.org.br. 
A Exposibram 2013 tem o patrocínio da 
Vale, Anglo American, AngloGold Ashan-
ti, Companhia Brasileira de Metalurgia e 
Mineração (CBMM), Samarco, Votoran-
tim Metais, Geosol, Ernst & Young Terco 
e Gerdau  – e do Governo do Estado de 
Minas Gerais, por meio da Codemig.

Magnus Ericsson, da empresa 
sueca Raw Materials Group
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O secretário-adjunto da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Re-
gional e Política Urbana (Sedru) 

de Minas Gerais, Alencar Santos Viana, 
assinou, no último dia 21 de maio, na Ci-
dade Administrativa, o Termo de Coope-
ração Técnica com a prefeitura de Riacho 
dos Machados e com a Mineração Riacho 
dos Machados para a elaboração do Pla-
no Diretor do município localizado no 
Norte do Estado de Minas Gerais. Além 
de Riacho dos Machados, o município de 
Porteirinha também terá seu Plano Diretor 
elaborado pela empresa, que nos próxi-
mos anos vai investir na região R$ 3,6 
bilhões, gerando 8 mil empregos .

A parceria firmada tem o objetivo de 
realizar o planejamento do município, 
que já recebe investimentos na área 
da mineração. Dessa forma, a empresa 
responsável pelas atividades minerais 
na cidade irá realizar os investimentos 
necessários para a contratação dos ser-
viços de elaboração do Plano Diretor de 
Riacho dos Machados, sendo esta uma 
das condicionantes que a mineradora 
deve cumprir para explorar os depósitos 
minerais da região.

Já a Sedru, será responsável em su-
pervisionar e apoiar tecnicamente as 
atividades referentes ao Plano Diretor de 
Porteirinha. Além disso, o Plano diretor 
estará em consonância com o Plano Re-
gional Estratégico em torno de Grandes 
Empreendimentos Minerários na região, 
também desenvolvido secretaria.

Para o secretário-adjunto da Sedru, o 
planejamento é fundamental para auxiliar 
o crescimento ordenado e sustentável do 
município que vai receber grandes inves-
timentos privados. “O governo de Minas 
já vem realizando, desde o último ano, 
um trabalho que visa mensurar a influ-
ência econômica, estrutural e social nos 
municípios do norte de Minas gerada 
pela chegada de empresas de mineração 
que vão levar investimentos para a região. 
Uma destas localidades é onde está o mu-

Cidade firma parceria  
para Plano Diretor
Um Termo de Cooperação Técnica foi firmado entre a Sedru,  

a prefeitura de Riacho dos Machados e uma empresa mineradora

nicípio de Riacho dos Machados que vai 
receber a Mineração Riacho dos Macha-
dos. Desta forma, o plano diretor se torna 
um instrumento indispensável e vital para 
proporcionar o desenvolvimento da cida-
de de maneira controlada”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Elton Marques 
de Almeida enfatizou que a elaboração 
do plano diretor vai apontar as diretrizes 
para o crescimento da cidade. “Com essa 
ferramenta de planejamento que será ofe-
recida pelo Estado e pela mineradora, nós 
teremos uma sustentação e um direciona-
mento para realizar ações que possam de-
senvolver o nosso município”, explicou.

Participaram da solenidade de assinatu-
ra, o deputado estadual, Arlen Santiago, a 
subsecretária de Desenvolvimento Regio-
nal Beatriz Morais e os representantes da 
Mineração Riacho dos Machados.

Plano Diretor
O plano diretor é obrigatório para mu-

nicípios que tenham mais de 20 mil 
habitantes, que integrem regiões metro-
politanas, que estejam em áreas de inte-
resse turístico e que sejam atingidos por 

empreendimentos causadores de impacto 
ambiental.

Segundo a Sedru, dos 853 municípios 
mineiros, 472 não são obrigados a pos-
suir plano diretor. Já os outros 381 preci-
sam, pois 180 deles têm mais de 20 mil 
habitantes, 17 fazem parte de áreas me-
tropolitanas, 183 integram áreas turísticas 
e um é de interesse público.

Riacho dos Machados, localizada 
em Minas Gerais, quer ter plano 
diretor para se beneficiar com 
crescimento ordenado 
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LBX do Brasil capacita 
distribuidores no suporte  
ao motor Isuzu

Como parte de sua estratégia de apoio ao cliente, a 
LBX do Brasil realizou um treinamento com todos seus 
distribuidores autorizados sobre os motores Isuzu, que 
impactam diretamente na performance das escavadeiras 
Link-Belt.

Durante uma semana, profissionais das áreas técni-
ca e de manutenção participaram de uma capacitação 
presencial de nível básico, dividida em fundamentos 
teóricos e prática na utilização de recursos e ferramen-
tas de diagnóstico. O treinamento contou ainda com a 
participação de Grant Kirk, service training manager da 
LBX Company, especialista na tecnologia dos motores 
Isuzu e integrante das equipes de desenvolvimento de 
produto da companhia nos Estados Unidos e Japão.

“A capacitação técnica dos distribuidores é o primei-
ro passo para a satisfação de nossos clientes. Tendo 
esta equipe preparada para atender as demandas de 
campo, poderemos ter um diagnóstico mais rápido, 
minimizando assim o tempo de parada de máquina 
e aumentando a disponibilidade e confiabilidade do 
equipamento”, destaca o gerente nacional de pós-ven-
das da LBX do Brasil, Jorge Castro.

A empresa prevê outros investimentos em treina-
mentos, para o quais foram adquiridos ferramentas 
especiais, equipamentos de apoio à capacitação 
prática, incluindo um motor IDSS - Isuzu Diagnostic 
Service  System, que é um módulo eletrônico de co-
municação e diagnóstico universal da fábrica Isuzu. 

As escavadeiras Link-Belt chegaram ao país em 2012 
através da LBX do Brasil, subsidiária da americana Link
-Belt Excavator Company, empresa do grupo japonês 
Sumitomo. A enmpresa está instalada em Sorocaba 
(SP) e atualmente disponibiliza escavadeiras em duas 
linhas: a “Série X2” - formada por modelos com pesos 
operacionais que variam de 12.900 kg a 35.900 kg e 
potência líquida SAE de 95 hp a 271 hp - e a “Spin 
Ace® 80” – uma escavadeira compacta, com foco em 
aplicações em espaços confinados, devido ao seu giro 
traseiro radial compacto e lança com movimento lateral.

3ª maior mina sul-africana  
adota solução temporária  
de climatização

Na indústria de mineração 
questões de saúde e segu-
rança precisam ser priori-
dade por se tratar de uma 
operação crítica que pode 
apresentar situações de 
alto risco, como umidade 
e temperaturas muito altas 
(que podem ultrapassar os 
40 ºC) no interior das mi-
nas. Permanecer em locais 
assim é perigoso para a in-
tegridade dos mineradores 
e, por isso, há legislações 
específicas que determinam até mesmo as temperaturas máximas que 
profissionais podem ficar expostos e por quanto tempo. Ao certificar-
-se de que seus funcionários não estejam expostos a altas tempera-
turas, as empresas de mineração podem reduzir consideravelmente o 
risco de enfermidades causadas pelo calor, bem como manter elevados 
níveis de produtividade de seus profissionais no interior das minas. 

Considerando esse cenário, a Harmony Gold Mine Co., terceira maior 
mineradora sul-africana, recorreu às soluções temporárias de climatização 
da Aggreko para a mina Phakisa da Harmony Gold Mine Co., localizada em 
Odendaalsrus, na província de Free State. 

A solução se baseia na instalação temporária de plantas de refrigeração 
e de plantas subterrâneas de água gelada enquanto a estrutura perma-
nente não é concluída e colocada para operar. É importante ressaltar que 
características específicas de cada mina, como profundidade e tamanho 
da área que ocupa, são fundamentais para se definir se os equipamentos 
temporários para controle de temperatura e umidade no ambiente serão 
instalados dentro ou fora dela. Para minas muito profundas e amplas, 
essa estrutura precisa ser montada no subsolo para que a climatização 
seja efetiva em todo o seu ambiente. O uso de soluções temporárias de 
climatização com água gelada no setor de mineração é estratégico por 
poder antecipar o início das operações em minas e também por poder 
mantê-las operando normalmente em caso de necessidade de manuten-
ção da sua própria estrutura de climatização.

Como uma provedora de serviços turn-key, a Aggreko fornece todos os 
aspectos da solução de refrigeração, incluindo projeto, mobilização, insta-
lação e operação além de contar com uma equipe de técnicos da Aggreko 
para prestar assistência em tempo integral durante o período de contrato 
como foi feito na África do Sul para a Harmony Gold Mine Co.. Para esse 
projeto em específico, foram fornecidos 1.000 TRs de refrigeração para a 
mina.

Segundo Marius De Leeuw, engenheiro de desenho de projeto da Har-
mony Gold, “a preocupação com a saúde e a segurança de nossos fun-
cionários é algo que levamos muito a sério e é por isso que trouxemos a 
Aggreko para nos apoiar com o fornecimento de uma solução turn-key que 
pudesse ser rapidamente implementada para atender às necessidades da 
mina. O conhecimento e experiência da Aggreko oferecendo suas soluções 
para o setor desempenharam um papel fundamental na operação da Mina 
Phakisa até que nosso próprio sistema de refrigeração definitivo pudesse 
entrar em operação.”
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Tecnologia 
reduzindo custos

A preocupação com a redução de custos 
em minas e plantas de seus clientes tam-
bém chegou à Martin Engineering, empresa 
ligada ao  fornecimento de sistemas para 
manuseio de materiais a granel. 

Fundada em 1944, e operando no Brasil 
desde 1987, acaba de trazer para o Brasil 
seu mais novo produto, a Martin Arcoplate 
fabricada pela Aloy Steel International. Tra-
ta se de uma chapa de desgaste revestida 
com uma liga metálica desenvolvida para 
aplicações em que o desgaste causado por 
abrasão extrema ou impacto precisa ser 
controlado.

As chapas com Arcoplate, normalmen-
te usadas em locais de alta abrasividade e 
que necessitem de baixa manutenção, como 
silos, britadores, peneiras, misturadores, 
transportadores e chutes, têm, segundo o 
gerente de Contas Especiais, José Adriano 
Emenegildo, durabilidade garantida supe-
rior em até duas vezes as placas similares 
de  seus concorrentes. Mas testes realiza-
dos em mineradoras no Brasil mostram 
muito mais.

“A Arcoplate foi pensada para durar até 
duas vezes mais, mas temos placas re-
vestidas que apresentaram vida útil muito 
maior. Chapas instaladas no transportador 
de sínter de uma grande siderúrgica no 
Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já 
apresentam vida útil superior em ate  10 
vezes quando comparadas as placas utili-
zadas anteriormente.  A economia gerada 
para a empresa em razão de  menor neces-
sidade de manutenção é incomparável”, 
avalia Emenegildo.

Para construção da chapa Arcoplate, a 
Martin / Aloy Steel utilizam uma tecnologia 
exclusiva que permite a sedimentação da 
liga metálica com passe único de 4 mm a 20 
mm, isentando de rachaduras ou fragmenta-
ção embaixo dos cordões, como ocorre em 
chapas com vários passes de solda. Entre 
os benefícios do produto estão a variedade 
de chapas com diferentes espessuras, ins-
talação em qualquer direção,  acabamento 
polido ou pré-polido, tensões residuais bai-
xas e facilidade de corte  e conformação em 
praticamente qualquer formato.

Hoje, além da siderúrgica, já são aplica-
das chapas Arcoplate em pontos de trans-
ferências, grandes mineradoras de ferro no 
Estado do Pará e Minas Gerais, além de em 
diversas plantas de cimento.

João Ronchel assume  
a presidência Pöyry

A Pöyry, multinacional finlandesa de consultoria 
e serviços de engenharia, anunciou a promoção de 
João Ronchel ao cargo de presidente da unidade glo-
bal de Mining & Metals da companhia. O executivo, 
que respondia pela diretoria de Minerals Processing 
para a América do Sul desde 2011, ficará à frente 
da sede de mineração da empresa situada em Belo 
Horizonte (MG). 

Com mais de 20 anos de experiência em estra-
tégia de negócios, gestão global e processos de 
fusão, aquisição e reestruturação, Ronchel é graduado em Engenharia Mecatrônica 
pela Escola Politécnica da USP e pós-graduado em Administração pela Faculdade de 
Economia e Administração da mesma universidade. Além da Pöyry, já ocupou car-
gos executivos em empresas como Votorantim Metais, Solving International e Siebe 
Automotive.

Vanádio de Maracás recebe forno  
de calcinação 

A mineradora Vanádio de Mara-
cás, empresa do grupo canaden-
se Largo Resources, recebeu na 
última semana de julho o forno 
de calcinação, equipamento que 
é o mais importante para o bene-
ficiamento do vanádio. “Este é o 
mais moderno forno do mundo 
presente em uma mineradora de 
vanádio. Com 90 m de compri-
mento e 4,2 m de diâmetro in-
terno, ele será responsável por 
processar 1.060 t de concentrado 
por dia. Serão necessárias 16 carretas para transportar o equipamento da Base Naval 
de Aratu até Maracás (BA)”, comentou o diretor-executivo da Vanádio de Maracás, 
Kurt Menchen. 

Para fazer a logística do equipamento até Maracás, a mineradora contratou o Grupo 
Omega, que foi responsável por organizar o transporte em cinco dias. Por se tra-
tar de um equipamento grande, a empresa contratada cuidou para que o transporte 
fosse feito com segurança e não houvesse transtornos ao tráfego de veículos. “Cada 
duas carretas saíram com a distância de 500 m do próximo grupo, cada um com dois 
batedores. Está foi uma forma de evitar alterações no tráfego da estrada”, ressaltou 
Mauricio Costa, diretor de Logística do Grupo Omega.

O forno de calcinação tem um revestimento interno de material refratário e é com-
posto por peças produzidas na China, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Espanha e 
Estados Unidos. “Está é a primeira mineradora de vanádio das Américas. Tivemos que 
fazer muitos estudos antes de comprar o forno”, explicou o Kurt Menchen. A Largo 
Resources conta com a ajuda do diretor Técnico Leslie Ford, responsável por implan-
tar e operar outras minas de vanádio no mundo. Além do conhecimento de operação, 
Leslie ajudou na compra de equipamentos e escolha de fornecedores. 

“Nenhuma outra mina de vanádio tem um equipamento como este. O mais moderno 
forno de calcinação do mundo estará em Maracás. O Brasil e a Bahia ganham duas 
vezes com a implantação da mineradora: além de ser a primeira da Américas, ela será 
também a mais moderna”, afirma Leslie Ford. 
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Profissionais do exterior 
visitam planta de Três Marias  

Por ter os melhores resultados mundiais de eficiência de cor-
rente na eletrólise do zinco, a Unidade Três Marias da Votoran-
tim Metais foi escolhida para sediar o encontro da Amira Inter-
nacional. O evento ocorreu em julho de 2013 e contou com a 
participação de profissionais de diversos países, como Austrália, 
México, Peru, Canadá e Estados Unidos, além de representantes 
de empresas brasileiras que fazem parte da Amira Internacional, 
funcionários das Unidades Três Marias, Juiz de Fora, São Miguel 
Paulista e Cajamarquilla da Votorantim Metais. 

Esta foi a primeira vez que o município de Três Marias sediou 
o evento. O encontro acontece anualmente sempre no país de al-
guma empresa-membro da associação. Os objetivos do encontro 
foram compartilhar os resultados obtidos nas pesquisas recentes 
de hidrometalurgia e eletrólises de zinco e promover discussões 
sobre os próximos passos de cada projeto. 

Durante a visita, os participantes tiveram a oportunidade de co-
nhecer a planta industrial da Unidade Três Marias da Votorantim 
Metais e todo o processo produtivo da empresa. 

AMIRA International é uma associação independente de em-
presas de mineração que desenvolve projetos de pesquisa e de 
aplicação colaborativas em instalações industriais. Por meio 
desse processo, as empresas podem, conjuntamente, financiar 
pesquisas e compartilhar os benefícios trazidos pelos estudos. 

Recentemente, a Unidade Três Marias da Votorantim Metais de-
senvolveu em parceria com a AMIRA Internacional um projeto 
para detecção de matérias orgânicas na eletrólise e a mitigação 
de seus efeitos. Este trabalho foi objeto de estudo da dissertação 
de mestrado do gerente de tecnologia da Unidade Três Marias, 
Eder Lúcio de Castro Martins. 
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Profissionais de diversos países 
se reuniram em Três Marias

Errata 
A legenda correta da foto publicada na página 36 da edição de 

março da revista Minérios é “Planta de lavagem e classificação 
de areia da Mineração Lapa Vermelha, projetada e fornecida pela 
CDE”. 

Na edição 351, na página 43, no canto 
direito superior a foto na realidade cor-
responde ao gerente geral das Unidades 
do Negócio Alumínio da Votorantim Me-
tais, Marcos Monteiro Graciano.

Nota de falecimento 1
Faleceu em julho o presidente do Sindicato Nacional da In-

dústria da Extração do Ferro e de Metais Básicos (Sinferbase) e 
conselheiro do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Carlos 
Anísio Rocha Figueiredo. 

Também diretor do Departamento de Relações Institucionais da 
Vale, Carlos Anísio deixa como legado, os trabalhos realizados à 
frente da Vale, do Sinferbase, Ibram e Sindiextra.

Nota de falecimento 2
Faleceu em julho o engenheiro de Minas e presidente da As-

sociação Paulista de Engenheiros de Minas (Apemi), Ayrton 
Sintoni. Segundo a nota oficial de falecimento, a morte se deu 
em um momento no qual o engenheiro estava profundamente 
incomodado com os rumos da legislação mineral no País, pois, 
purista, detalhista e legalista ao extremo, zelava pelo que era 
correto e certo.
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Marcos Graciano, gerente 
Geral das Unidades do Negócio 
Alumínio da Votorantim Metais

ABB amplia setor  
de sistema de acionamento 
de moinhos Gearless 

A ABB anunciou a aquisição do negócio de motores de anel da 
Alstom para melhoria no seu setor de sistema de acionamento de 
moinhos Gearless (GMD). Cerca de 120 funcionários da Alstom 
em Bilbao, Espanha, se tornarão parte do efetivo da divisão de 
Automação de Processos da ABB. 

A aquisição permitirá que a empresa aumente a capacidade de 
fabricação e fortaleça o negócio de motor de anel e, segundo 
ela, no longo prazo, os usuários finais ganharão com o aprimo-
ramento do controle de qualidade do produto e desempenho 
do sistema. A estratégia de aquisição se deu tendo em vista 
o crescimento do mercado para sistemas GMD pelo aumento 
da demanda por minerais nos países emergentes em fase de 
industrialização. 

Novo Código da Mineração 
perde regime de urgência 
para votação

A presidente Dilma Rousseff autorizou a liderança do PT na Câ-
mara dos Deputados a aceitar acordo para a retirada do regime de 
urgência no qual tramita o novo Código da Mineração – Projeto 
de Lei (PL 5.807/13). Com a urgência, a não votação do projeto 
impediria que outras propostas fossem votadas, com destaque 
para o projeto de lei sobre a destinação dos royalties do petróleo.
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