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Um novo ciclo de redução
de custos na mina e planta

C

Extração de ouro na
Mineração Serra Grande,
localizada em Crixás (GO)
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Foto: Mineração Serra Grande

Editorial

om os últimos cinco anos de inflação alta, os indianos sacaram suas economias dos
bancos onde os juros são irrisórios e investiram de preferência em ouro. Em 2012,
o país importou US$ 50 bilhões em ouro físico e abriu um rombo na sua balança de
pagamentos.
O ouro caiu para US$ 1.541 a onça em princípio de abril passado e como essa cotação representa -18% do seu pico, os analistas consideram que o metal entrou num período de declínio
— definição usual quando uma commodity cai 20% do seu preço máximo num dado prazo.
Invertendo uma alta persistente neste novo século e tendo dobrado seu preço a partir de 2007,
já há quem arrisque que o ouro chegará ao final do ano abaixo de US$ 1.400, o que daria uma
média de US$ 1.500 este ano.
O fortalecimento do dólar, se comparado ao iene japonês e a libra esterlina, trabalha contra o
ouro, enquanto os juros baixos (até negativos) operam a favor. Há quem diga que essa queda do
ouro sinalize que estamos retornando a um cenário econômico mais normal — pois os investidores em ouro desde o final de 1971 tiveram retorno negativo anual em 38% do tempo, se a
comparação for feita ano a ano. O ouro hoje está 15% abaixo do seu preço de um ano atrás.
Os metais em geral também registraram queda de preço, destacando-se nesta baixa o cobre. Os
metais em conjunto estão 2,7% abaixo da sua média de um ano atrás. É uma indicação da estagnação da economia global, com a frenagem da locomotiva chinesa e o crescimento decepcionante
dos outros membros do BRIC, ou os investidores passaram a preferir os ativos financeiros em
detrimento das matérias-primas? Uma corrente de analistas aponta que a queda do ouro é uma
chacoalhada necessária na economia global, que não mostra condições tão saudáveis como o
desempenho dos mercados financeiros pretende sinalizar.
O patamar recente das cotações do ouro viabilizou uma série de depósitos de teor marginal e
até o tratamento de rejeitos estocados. Novas tecnologias estão amadurecendo para possibilitar a
extração do último grama do metal conforme a matéria da revista International Mining publicada
nesta edição, cedida com exclusividade para a revista Minérios & Minerales. No cenário futuro previsível de preços moderados dos metais, a não ser que haja algum acontecimento extraordinário, ninguém duvida que se iniciou um novo ciclo de redução de custos na mina e na planta,
onde o empenho dos quadros gerenciais e operacionais será crucial para maximizar o retorno
sobre o investimento feito em sistemas, tecnologia e software. Mãos à obra.

José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

Brasil: a elevação de
preços de commodities
e a formação bruta
de capital fixo

A

Coluna do Mendo

fonso Celso Pastore, Economista, Ex-Presidente do Banco Central do Brasil, em interessantíssimo
artigo publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “O fim da bonança externa”, destaca
aspecto altamente relevante para a economia brasileira, que, a meu ver, não tem sido enfatizado pelos
analistas econômicos, de uma forma geral: refiro-me ao fato de que “as elevações dos preços internacionais de
commodities levam a uma formação bruta de capital fixo”, como bem enfatiza Pastore, formação essa que é um
dos maiores desafios que o nosso País tem que vencer.
No seu artigo acima citado, ele, após enfatizar a relevância do ciclo de elevação dos preços internacionais de
commodities, escreve que “os efeitos da elevação dos preços de commodities sobre o crescimento do PIB, é
repetidamente mostrado pelo economista José Carlos Faria, superpondo as taxas de variação dos preços de
commodities às taxas de variação do PIB. Testes de causalidade aplicados a essas duas séries mostram que são
os movimentos nos preços de commodities que causam os movimentos nas taxas de variação do PIB, e não o
contrário, e a correlação positiva elevada e estável entre as duas séries atesta que a aceleração no crescimento
dos preços de commodities conduz à aceleração no crescimento do PIB. Tanto a aceleração do crescimento
no período de 2006 a 2008 quanto a forte recuperação da economia em 2010 são em grande parte fruto de um
acentuado crescimento dos preços de commodities.
O Brasil é reconhecidamente um país produtor de commodities, mas tem uma estrutura produtiva muito
diferente da Austrália, país no qual uma correlação positiva elevada como a mostrada no gráfico não causaria
qualquer estranheza. Contudo, apesar de o peso do setor de serviços no PIB brasileiro ser muito grande, e de
o País ter um setor industrial grande e diversificado, há setores importantes, com reflexos nos demais, cujo
desempenho depende diretamente dos preços de commodities. São os casos do agronegócio, da mineração
e da siderurgia.
Mais importante ainda é o fato de que a elevação dos preços de commodities leva a ganhos de relações de
troca, que permitem o crescimento dos investimentos acima das poupanças domésticas, que são reconhecidamente escassas, levando à absorção de poupanças externas na forma de importações líquidas, sem que o
déficit nas contas correntes seja excessivamente pressionado.
Por um caminho ou por outro, as elevações dos preços internacionais de commodities levam a uma expansão
da formação bruta de capital fixo. Se substituirmos as taxas anuais de variação do PIB pelas taxas anuais de variação da formação bruta de capital fixo, veremos reproduzido o mesmo padrão de elevada correlação positiva,
com os testes de causalidade mostrando que neste caso também são os preços de commodities que causam
variações nos investimentos, e não o contrário.”
Como se vê – e eu tenho dito isso em minhas palestras sobre a importância da Mineração para a Qualidade de
Vida – nas análises das novas economias mundial e nacional, há que se rever os conceitos (e os preconceitos)
até então predominantes no que respeita aos bens minerais – a saber, à sua produção e, especialmente, à sua
exportação –, melhor contextualizando o real papel da atividade minerária como importante vetor do desenvolvimento sustentável brasileiro.

* 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
e Presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da Entidade. Coordenador, como Diretor do
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.
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Usiminas

Mineradora possui reservas potencialmente
lavráveis estimadas em 2,6 bilhões t

Planta do Projeto Friáveis será
entregue neste trimestre
O projeto tem como objetivo dobrar a capacidade de produção
das atuais 6 milhões t para 12 milhões t de minério de ferro

A

Mineração Usiminas S.A, que faz
parte do conglomerado de empresas da Usiminas e foi formada em
2010 a partir de uma parceria com o grupo Japonês Sumitomo Corporation, está
localizada na região de Serra Azul (MG) e
detém ativos minerários com reservas potencialmente lavráveis estimadas em 2,6
bilhões t, além de uma retro área de 850
mil m2 junto ao terminal portuário na região de Itaguaí (RJ). A Sumitomo Corporation comprou 30% da mineradora por
US$1, 3 bilhão. Uma transação vantajosa
para mineradora, já que a Usiminas havia
comprado as reservas por US$ 1 bilhão.
“Por uma decisão estratégica, a Usiminas optou em adquirir reservas de minério
de ferro. Antes disso, ela sempre comprava o insumo de terceiros. Com a escalada
de preços na década passada, começando
em 2004 e 2005, várias siderúrgicas optaram em adquirir reservas de minério de
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ferro para se proteger das flutuações do
preço”, conta diretor executivo da Mineração Usiminas, Wilfred Theodoor Bruijn.
Uma vez adquiridas as reservas na região de Serra Azul, a empresa percebeu
que além utilizar minério para ela mesma,
poderia expandir a capacidade produtiva
das reservas e comercializar no mercado
doméstico e exportador.
Os contratos definitivos para o estabelecimento da joint venture foram celebrados
em setembro de 2010. Em 2011, foi concluída uma serie de parcerias com outras
mineradoras da região, como Ferrous,
MBL e Ouro Negro, visando lavrar conjuntamente áreas que estão na divisa das
empresas e ampliar o acesso às reservas,
mediante a ampliação das cavas.
As unidades extraem o minério de ferro e o transformam em pellet feed, sinter
feed e granulados, que são direcionados
como insumo às plantas siderúrgicas da

Wilfred Theodoor Bruijn, diretor
executivo da Mineração Usiminas

Usiminas ou comercializados no Brasil e
exterior. A mineradora, que é conhecida
por Musa, abreviação de Mineração Usi-

Usiminas

minas S.A, possui também uma participação indireta no capital da MRS Logística e
participações societárias em terminais de
embarque de minério.
Assim que o complexo foi adquirido
pela empresa, que inclui as minas Central, Oeste e Leste, também foi iniciada
a expansão do Projeto Friáveis, dividido
em duas fases e com investimento total
previsto de R$800 milhões. O projeto tem
como objetivo dobrar a capacidade de
produção, dos atuais 6 milhões t para 12
milhões t de minério de ferro. Após a finalização da primeira fase do projeto, que
está prevista para o terceiro trimestre desse ano com a entrega da ITM Samambaia,
a Mineração Usiminas atingirá um novo
patamar de produção e leque de produtos.
Atualmente, o principal cliente da mineradora é a própria siderúrgica. Em 2013,
dos 6 milhões t produzidas de minério,
4,5 milhões t serão adquiridos pela Usiminas e o restante vendido no mercado
doméstico e exportação.
“A mineração é uma atividade que hoje
goza de um bom momento em termos de
mercado. Os preços do minério de ferro
estão convidativos e têm se mantido em
um bom patamar. Isso permite também
que o ciclo de investimentos para expansão seja cumprido. Existe um motivo de
orgulho da Mineração Usiminas em entregar a expansão no prazo e dentro do or-

çado, o que não temos visto recentemente
em projetos de minério de ferro em geral”,
destaca Bruijn.
A partir de 2010, já com a entrada da
Sumitomo e apoio da empresa em todo
o processo, foi aprovado e lançado o investimento para expansão que consiste
na construção de duas plantas de beneficiamento, sendo uma na mina Oeste e
outra na mina Central. De acordo Bruijn,
as duas plantas serão interligadas por um
sistema de dutos formado por um mineroduto, um rejeitoduto e um aquaduto. A
distância entre as plantas é de 8 km, sendo o mineroduto e o rejeitoduto na mesma direção e o aquaduto em outra.
“A ideia central das duas plantas é realizar o aproveitamento dos finos de barragem. Quando compramos as reservas da
família J. Mendes, percebemos que dentro das duas barragens de rejeitos existia
minério que poderia ser reprocessado. A
grosso modo, temos 25 milhões t de rejeitos e isso será reprocessado na nova
planta e produzirá pellet feed bastante
rico, com 66% de teor ferro. Um bom
produto para exportação e também para
siderúrgicas que tenham planta de sinterização”, explica o diretor.
Além do término da expansão, a mineradora aguarda o início das operações do
porto da MMX em Itaguaí (RJ). “O porto
da MMX já sofreu atraso de um ano. Es-

peramos que entre em operação o mais
rápido possível. Caso as operações se
iniciem em 2014, essa passo representará
para a Musa um salto de disponibilidade
de venda e entrega no mercado”, completa o diretor. A mineradora espera também
que o preço do minério de ferro se situe
nos patamares acima dos atuais, com cotação em US$ 130.

Redução de custos

Entre as estratégias de redução de custo apontadas pelo diretor, a principal faz
parte do próprio processo da nova planta,
uma vez que a empresa ganhará em escala e terá diluição maior do custo fixo.
“Como vamos recuperar rejeitos de barragem, que está ao lado da planta, temos
pouco custo para aquele insumo. Ou seja,
aquele minério que está lá, já teve o custo
incorrido em anos anteriores. Ele sairá a
um custo baixíssimo, apenas de remoção,
retirada e envio para planta. Então, esse
mix de maior escala e retirada de finos de
barragem, faz com que no geral a redução
de custo se dará por ai”, explica o diretor.
Outro ponto que irá gerar redução de
custo é o estoque de granulado de minério de ferro que a Musa possui. Segundo
Bruijn, esse granulado, não tem saída tão
forte para o mercado. Então, um dos objetivos dessa nova planta é também britá-lo
e transformá-lo em sinter feed de qualiCircuito seco da ITM
Samambaia, Projeto Friáveis
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Usiminas

Parte do efetivo da planta da mina
Central irá para Samambaia

dade para exportação. Esse processo fará
o estoque diminuir, consequentemente,
gerando caixa em cima de um produto estocado. A redução de custos no processo
se dá também pelo desenho das plantas,
devido a distância média de transporte
(DMT) ter sido estrategicamente projetada para as estruturas estarem próximas.
Outra estratégia que otimizará custos é
o tamanho da equipe. De acordo com o
diretor, parte do efetivo que trabalha na
planta da mina Central será transferido
para a nova planta Samambaia, que será a
primeira a entrar em operação do Projeto
Friáveis. “Sairemos de 1.050 para 1.200
funcionários, otimizando as funções e
processos em ambas as plantas. Por
exemplo, na atividade de manutenção,
nos não iremos ter pessoas alocadas para
plantas individualmente. Teremos profissionais que irão se revezar na equipe”,
explica.

Equipamentos

Quando a Usiminas adquiriu as reservas do grupo J. Mendes, recebeu também toda a estrutura montada e a frota de
equipamentos que fazia parte da mineradora naquele momento. De acordo com
o diretor, a Musa passou a operar com
os equipamentos presentes, como caminhões Scania de 30 e 34 t. “Na medida
que vislumbramos um nível de produtividade, um dos primeiros passos foi avaliar
a frota. Concluímos que precisávamos
adicionar equipamentos maiores, como
caminhões de 70 t e, com a entrada do
novo investimento, caminhões de 100 t
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da empresa Randon Perline, que já estão
operando”, diz o diretor.
Além dos caminhões, a frota recebeu
escavadeiras, pás-carregadeiras, perfuratrizes, tratores, entre outros. Todos os
equipamentos foram atualizados para o
novo patamar de produção. Atualmente,
a mineradora não tem previsão em adquirir novos equipamentos. A estratégia
é, quando necessário, substituir ou modernizar equipamentos, principalmente
quando tiver início a fase 2 da expansão
da Musa.

Projeto Compactos

De acordo com Bruijn, não só a Mineração Usiminas, mas as mineradoras da
região de Serra Azul em geral, possuem
a mesma geologia, na qual a mina é formada de 10% de minério friável e 90% de
minério compacto. Atualmente, o minério
friável é lavrado por todas as empresas
de Serra Azul, mas ele representa apenas
10% da reserva total. Já o minério compacto precisará ser lavrado, mas demanda um processo de beneficiamento mais
intenso. “Extrair o minério muito compactado, separá-lo de impurezas como
sílica, alumina, fósforo, e processá-lo,
demanda muita energia e uma planta de
beneficiamento maior. Então, é um investimento que tenderá ser mais substancial
do que o do Projeto Friáveis”, aponta o
diretor.
Segundo ele, o minério friável terá
aproximadamente mais 12 anos de vida
útil. Após esse período, para continuar a
produção, a Musa necessitará estar com

o Projeto Compactos operando, que,
segundo os primeiros estudos, terá uma
vida útil de 50 anos ou mais.
Hoje no Brasil ainda não existe em operação nenhum projeto que utilize minério
de ferro compactado nesse nível de dureza, como explica o diretor da Musa. “A
Vale hoje tem um projeto em Conceição,
no Complexo Itabira, que está em fase
final de instalação de uma planta para tratamento de itabirito duro, que é similar.
Mas o Work Index (WI), índice que determina a dureza de minério, é um pouco
inferior ao de Serra azul. E, por sua vez,
Serra Azul tem o WI inferior aos minérios
canadenses e americanos. No Brasil não
temos nada similar sendo instalado, por
outro lado, a tecnologia no mundo existe”. O minério compacto de Serra Azul
possui nível de WI em torno de 10. Os
minérios canadenses, por sua vez, possuem WI acima de 13.
O Projeto Compactos, que faz parte da
fase 2 da expansão da Usiminas Mineração, tem grande importância para empresa e está em fase final do desenvolvimento de engenharia do projeto e, segundo o
diretor, muito provavelmente, até o final
de 2013, com o projeto pronto no papel,
ele será levado para aprovação dos conselhos de administração da Musa e da
Sumitomo. Nesse momento é que será tomada a decisão de iniciar a implantação.
“Embora os estudos não estejam finalizados, estamos trabalhando com cenário
base de produção de 14 milhões t de minério compacto na expansão da fase 2. O
produto derivado desse projeto será todo

Usiminas

ele de pellet feed”, completa o diretor.
Ainda sem expectativa de implantação,
um possível entrave para aprovação do
projeto pelos acionistas é a questão portuária, uma vez que, para comercializar 14
milhões t de minério oriundos do projeto,
é necessário uma estratégia de escoamento eficaz. A Musa é acionista da MRS
e possui um contrato de longo prazo com
a empresa, o que possibilita o escoamento ferroviário. No entanto, a distribuição
através de portos ainda necessita ser
equacionada. “Não posso chegar para o
acionista e dizer: ‘temos um ótimo projeto, mas não temos porto’. Com certeza ele
vai me pedir para voltar quando estiver resolvida essa pendência”, ressalta Bruijn.
Atualmente, a mineradora exporta através dos portos em operação da CSN e da
Vale, ambos em Itaguaí (RJ). Esses portos
abrem uma pequena quantidade de espaço para terceiros, devido o contrato com a
Docas, que obriga a oferta entre 10 a 15%
de oferta para terceiros.
Outro ponto que impacta diretamente no
destino do projeto é o capital de investimento. Segundo o diretor, atualmente, a
Musa tem um caixa “bastante saudável”,
sem dívidas, e contínua geração de caixa
com as operações do dia-a-dia. Devido à
situação positiva, Bruijn prevê que a captação de recursos não seja elevada.

Mercado de minério de ferro

“O mercado de minério de ferro está

muito flutuante. Se analisarmos os últimos dois anos, através do indicador
Platts, que é uma referência para o preço
do minério de ferro chegando na China,
que inclui todo o frete marítimo, o ponto
mais alto da cotação esteve em US$ 180
e o mais baixo US$ 90. Hoje, enquanto
falamos, a cotação está em US$ 120.
Um pouco abaixo da média dos dois extremos”, avalia Bruijn. Ainda segundo o
diretor, a mineradora trabalha com o patamar médio de cotação para esse ano de
US$ 130. “Para 2014, o que norteia o preço do minério de ferro é o que está no primeiro capítulo de qualquer livro de economia: demanda e oferta. Existem novos
projetos e novas capacidades produtivas
sendo entregues no mercado mundial. No
entanto, não enxergamos no Brasil um
grande diferencial nesse cenário. A tendência é que todas as empresas em seu
conjunto produzam mais ou menos igual
a 2013. Para 2014, eu diria que não existem forças de mercado que levem esse
preço para menos de US$130”, completa.

Novo Marco Regulatório

Questionado sobre o novo marco regulatório da mineração, Bruijn afirma que
“a primeira notícia não é boa, porque
implica em maior custo para mineração.
Entendemos que nos últimos anos a atividade mineral tem sido lucrativa, mas
também já foi deficitária. Em meados dos
anos 1990, explorar minério de ferro no
Pilha de pellet-feed da ITM Oeste
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Brasil era quase que prejuízo. Não pagava os investimentos. Hoje, falamos a
outro patamar de preço”. Ainda segundo
Bruijn, a atividade de mineração já paga
muitos impostos em PIS/COFINS, ICMS
e IR, então a mudança na Cfem aumentará ainda mais a carga tributária para o
setor.
Outro ponto destacado pelo diretor é a
criação da Agência Nacional de Mineração
(ANM). Para ele, é uma ação bem-vinda,
uma vez que a agência atue tecnicamente
e não politicamente. “Uma agência que
de fato atue e possa ajudar o setor a se
organizar e ter menos informalidade, isso
vemos com bons olhos”, comenta.
Sobre as questões ambientais, o diretor
lembra que existe uma grande expectativa
para que elas também sejam melhoradas. Sob sua ótica, não deve ser facilitada, porque o mundo precisa de regras
ambientais. “A atividade de mineração é
impactante, no entanto, é muito mais no
aspecto visual do que realmente na degradação dos ambientes. Existem várias
técnicas para minimizar os impactos e
esses custos precisam estar inseridos
dentro da cadeia de produção do minério.
Precisamos também ter um nível de profissionalização nos órgãos ambientais,
que perdem bons profissionais para iniciativa privada”, destaca.

Mineração e seus desafios

Para o executivo, a mineração cada vez
mais necessita alcançar um nível maior
de maturidade para se relacionar com as
comunidades em que atua. Sempre dentro
de limites, já que a atividade mineral não
deve ser a única provedora de soluções
para convivência em centros urbanos.
Entre os desafios ambientais, o diretor
ressalta a importância do conhecimento
em relação ao que a mineradora pode
impactar e como pode remediar. “Nós temos um exemplo bastante atual na Musa.
Compramos um terreno no Rio de Janeiro que servirá de retroárea portuária. A
empresa que era dona do terreno faliu e
deixou um passivo ambiental gigante. O
maior passivo do Estado do Rio de Janeiro. Assim, junto com a compra do local
veio a obrigação de remediar ambientalmente o terreno. Nós investimos R$ 100
milhões e concluímos a remediação total.
Hoje, o Rio de Janeiro tem uma boa bandeira para levantar dizer e ‘esse que era
o maior passivo ambiental, não é mais’”,
finaliza.

Software eleva produção em 25%
com a mesma frota e equipe
Sistema expandiu a produtividade da lavra sem recrutar novos profissionais
na equipe e investir em equipamentos
O sistema, que foi desenvolvido e
implantado pela empresa Devex, monitora toda a operação de lavra e realiza
“cobranças” de acordo com os índices estipulados. No caso da velocidade dentro da lavra, o software indica
através de um alarme se o operador
está acima da velocidade permitida ou
mesmo muito abaixo da mínima determinada. Caso soe o alarme, o operador
é advertido. “Como temos velocidades
diferentes dentro da mina, o sistema
fOTO: Nina Pedrosa

software também gera as melhores rotas a serem seguidas naquele instante,
principalmente para os caminhões de
transporte”, explica o gerente geral de
Operações, Rodrigo Toubes.
Segundo o gerente, quando ele chegou na mineradora, em 2009, não havia controle automatizado. Cerca de 50
funcionários anotavam em planilhas
os dados de produtividade. Após sua
chegada, foi iniciado um treinamento
intensivo e, mesmo ainda de maneira
manual, a operação apresentou aumento de 4% na movimentação, apenas
utilizando o controle de maneira mais
efetiva. Após esse primeiro passo, a mineradora implantou o sistema de despacho e conseguiu aumentar em 25%
a movimentação sem contratar novos
profissionais ou investir em equipamentos. “Conseguimos esse ganho
após instalar o sistema, que ficou cerca
de três meses funcionando para entender os trajetos da mina para depois
iniciar o modo de otimização”, afirma
Toubes.

Mayronn Gustavo Dias
Machado, engenheiro de
Minas da Mineração Usiminas

Método de bancadas em encostas de
10 m é o utilizado na mina

Foto: MPerez

Lavra

A

mineração Usiminas possui lavra a céu aberto e utiliza o método de bancadas em encostas
de 10 m de altura com ângulo de face
médio de 60°, variando de acordo com
o material. A equipe de operação da
mina é responsável pela perfuração,
desmonte, escavação, carregamento e, posteriormente, o transporte até
o estoque para alimentar a britagem.
Paralelamente, a equipe de infraestrutura realiza todo o desenvolvimento de
manutenção da mina. Para otimizar os
processos e aumentar a produtividade
de equipamentos e pessoas com menor
custo e maior eficiência, a mineradora
aposta em softwares que controlam on
line todo o trabalho realizado na lavra.
“Temos um sistema de controle via
GPS que, de local onde estamos, podemos abrir e visualizar as operações.
Todos os equipamentos da mina tem
um GPS com um computador de bordo
que serve para o operadores de infraestrutura e de operação da mina identificarem o que está sendo feito. Esse
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aponta de acordo com o local em que
o veículo está. No caso de estar muito abaixo da velocidade, é alertado que
está atrapalhando a operação e o ciclo.
No início, esse sistema foi apelidado de
‘dedo-duro’ e ‘Big Brother’. Mas, com
o tempo, todos perceberam o ganho
que obtivemos após sua implantação”,
complementa o gerente. Também com o
sistema é realizado o controle dos índices de disponibilidade física, utilização
e produtividade completa dos equipamentos.
Para realizar as explosões, devido à
grande massa de compactos e semi-compactos, é realizado desmonte com
emulsão bombeada, emulsão encartuchada e granulado (Anfo). O principal
fornecedor é a empresa Maxam. De
acordo com o analista de Projetos, Bruno Moreira, são utilizados de 100 a 200
t por mês de explosivos. “O processo
tem início quando a frente de lavra fica
dura e a máquina não consegue mais
escavar. Para realizar as explosões, são

Lavra

fOTO: Nina Pedrosa

Bruno Moreira, analista de
Projetos da Mineração Usiminas

A formação de operadores e mecânicos para atuar e man- Senai também auxilia na
ter os equipamentos e instalações da Mineração Usiminas é formação de técnicos
realizada em conjunto com o Senai de Itaúna (MG) com os
programas de aprendizagem industrial. São cursos de Operador de Equipamentos de Mineração, Operador de Plantas
de Tratamento Mineral, Mecânico e Eletricista de Manutenção. Os programas são de 12 meses, sendo nove meses de
fase teórica nas salas e laboratórios do Senai e três meses de
fase prática nas minas da empresa. Esses programas focam
jovens de 18 a 23 anos e os capacitam para a profissão de
operador.
A formação de técnicos também é realizada em parceria
com o Senai. Os cursos realizados são de Técnico em
Mineração, em Mecânica e em Eletroeletrônica. Com duração de 18 meses, a mineradora oferece estágio de um
ano para a vivência prática dos técnicos.
A empresa oferece também formação de engenheiros
com o programa que tem a duração de três anos e foco
principal nos engenheiros recém-formados, que passam
por quatro eixos de desenvolvimento: domínio do negócio com palestras sobre o mercado de minério de ferro; sistemas de gestão: auditor e engenheiro da qualidade, auditores integrados da qualidade, meio ambiente e segurança e Lean
Six Sigma; desenvolvimento técnico com pós-graduação em Lavra, Beneficiamento Mineral
ou Manutenção; e desenvolvimento de competências humanas com seminários, dinâmicas e
coaching.
Ao longo da formação, os jovens engenheiros desenvolvem projetos com objetivos de melhorar a produtividade, reduzir custos ou solucionar problemas operacionais e de gestão na
empresa. Atualmente, a mineradora possui 1.125 empregados próprios, sendo 90% moradores das cidades da região.

feitos furos verticais de 11 m e colocados 9 m de explosivos em cada furo.
Em média, a perfuração demora cerca
de três a quatro dias”, explica. A mineradora possui uma equipe especializada responsável pela perfuração e pelo

desmonte. Para o desmonte é realizada
uma malha de perfuração de acordo
com o tipo de material. Os furos são
feitos por perfuratrizes de médio porte
com diâmetro de 6 ¾” ou 8”, nos pontos demarcados conforme o plano de

Foto: Ronaldo Guimarães

Mineradora investe em
softwares de automação
e controle de frota
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Foto: MPerez

Capacitação para profissionais de diferentes
áreas, de jovens operadores a engenheiros

Foto: Marcelo Coelho

Meta é alcançar bons índices
de produtividade na lavra

perfuração.
Após a perfuração da malha proposta
pela engenharia, a equipe de desmonte
realiza o carregamento de acordo com
o plano de fogo e, após o desmonte, é
www.revistaminerios.com.br

realizada uma verificação do material
detonado, observando se existe algum
furo que não explodiu e aguardando a
dissipação dos gases. Após essa etapa
a área é liberada para o carregamento

e transporte, que alocará o equipamento de carga ideal para aquele material
e frente de lavra. A central de controle
SmartMine efetuará uma simulação de
transporte que irá definir o número de
Agosto 2013 | 21

Lavra

22 | Agosto 2013

Operadora é premiada
em avaliação interna
Em março de 2013, seis operadores de equipamentos da Gerência de Operação de Mina da
Mineração Usiminas foram homenageados e
reconhecidos como os melhores na função em
2012. O “Time de Excelência”, como o grupo
ficou conhecido, foi definido por meio de um
ranking criado pela área. Os critérios de premiação para a escolha dos melhores operadores levam em consideração a produtividade,
atestados médicos, faltas injustificadas, erros
operacionais e envolvimento em acidentes/incidentes.
Cláudia Alves Fontes, eleita
Cláudia Alves Fontes foi reconhecida como
melhor operador de caminhão
melhor operador de caminhão fora de estrada da
fora de estrada da mina Oeste
mina Oeste. “Ser reconhecida entre mais de 100
operadores homens foi muito gratificante. O que
me fez conquistar o prêmio foi o amor que tenho pelo que eu faço. Eu adoro o meu trabalho e
ser reconhecida me inspira a buscar ser melhor a cada dia”, ressaltou.
Claudia ingressou na Mineração Usiminas há pouco mais de dois anos e meio. Após seis
meses na empresa dirigindo um Scania, foi transferida para operar um fora de estrada. “A Usiminas dá muitas oportunidades para nós, mulheres, crescermos dentro da empresa. É muito
gratificante. A homenagem foi ótima e o projeto nos ajuda a cada dia melhorarmos mais, sem
deixar de lado a segurança, que está presente em vários critérios do ranking. Agora é trabalhar
para no próximo estar aqui novamente”, destacou.
Foto: Nina Pedrosa

equipamentos necessários para transportar aquele material para o estoque
de ROM ou de compacto.
Depois essa etapa, o ROM é depositado em uma pilha próxima ao britador
da instalação de tratamento de minério. Esse material alimenta a planta,
passando por diversas etapas como
britagem, peneiramento a úmido, jigagem e separação magnética. Após a
concentração desse ROM, a mina obtém diversos produtos com qualidades
e granulometrias distintas. Já o material estéril é depositado em estoques
de compacto que serão retomados no
futuro. De acordo com a empresa, a
movimentação anual das duas minas
será da ordem de 23 milhões t em
2013. A previsão é atingir a marca de
45 milhões t em 2014 com esses mesmos equipamentos.
“O objetivo primordial que enfrentamos na operação de lavra é alcançar
bons índices de produtividade. Todas
as operações de mina e planta possuem três indicadores: produtividade,
disponibilidade física e utilização. Para
aumentar em 1% o indicador de disponibilidade, é necessário grande investimento, já que existem gastos com
material de manutenção, mecânica, elétrica. Já para aumentarmos a utilização,
o investimento é direcionado aos recursos humanos, como mais operadores.
No entanto, para aumentar a produtividade, a mina precisa apenas que os
profissionais façam o melhor possível,
o que não gera nenhum gasto”, ressalta Toubes. Para alcançar melhores índices, diariamente é realizada reunião
para analisar a performance e checar
segurança, qualidade, indicadores da
planta e mina e infraestrutura.
A mineradora possui também um
ranking que homenageia os melhores
operadores do ano. “Com base em dados concretos do sistema de produção
e também assiduidade, faltas e erros
operacionais, a Mineração Usiminas
elabora um ranking com os melhores
colaboradores. A partir desses dados,
analisamos a produtividade geral e
também tentamos melhorar a performance dos operadores”, destaca o engenheiro de Minas, Mayronn Gustavo
Dias Machado.
Também para otimizar os processos,
são realizados frequentemente testes na
lavra com novos equipamentos, softwa-

res de controle e automação. Um exemplo recente é o Safemine, sistema de
alerta de tráfego e colisão para veículos
utilizados em minas a céu aberto. “Nós
realizamos os testes em quatro máquinas, sendo dois caminhões de 100 t,
um trator de pneus e uma caminhonete.
Adquirimos um banco de dados e ele
operou por duas semanas dentro da
mina analisando o local, marcando a
velocidade e rotas que os equipamentos traçam”, conta Moreira.
Ainda de acordo com o analista, o
equipamento fica instalado dentro do
veículo e possui um painel com oito
leds. Se um caminhão passar próximo
a outro que tenha o sistema, dentro de
um limite de distância pré-determinado, o operador recebe um alerta luminoso do led na direção de outro veículo
que foi identificado. Caso a distância
seja perigosa, sempre dentro dos parâmetros estipulados, o sistema emite
um alarme ao operador, evitando uma
possível colisão. Na Mineração Usiminas, as distâncias estipuladas são de
100 m e 50 m para avisar o operador, e
de 30 m para soar o alarme, que podem
variar de acordo com a velocidade de
cada veículo.

“Realizamos diversos testes com veículos escondidos nos quais os operadores não pudessem se enxergar.
Fizemos também simulações com os
alarmes, para verificar se eles eram
acionados a todo momento, pois assim,
cairiam em descrédito e ainda incomodariam os profissionais. Verificamos
então que funciona muito bem e se
adaptou perfeitamente as necessidades
da lavra”, afirma Moreira.

Equipamentos de lavra
Carregamento
2 escavadeiras shovel R9250 (Liebherr)
4 escavadeiras R9100 (Liebherr)
1 Carregadeira CAT992K
2 Carregadeiras CAT990H
Transporte
12 caminhões fora de estrada RDP470
(Randon/Perlini)
14 caminhões fora de estrada RDP490
(Randon/Perlini)
Perfuração
2 perfuratrizes T4BH (Atlas Copco)
1 perfuratriz DM30 (Atlas Copco)
2 perfuratrizes FlexRock T40 (Atlas Copco)
Fonte: Mineração Usiminas

Novas plantas
transformam rejeito
em pellet feed
Projeto Friáveis é a principal meta da Mineração Usiminas para o
segundo semestre de 2013

C

om três plantas em operação
(Central, Oeste e Finos) e duas
em fase final de montagem do
Projeto Friáveis (Samambaia e
Flotação), a Mineração Usiminas produz
três tipos de produtos finais, o lump, para
consumo em altos fornos, com granulometria entre 32 e 6.3 mm; o sinter feed,
com teor de Fe de 63.0% e granulometria
acima de 40% em 1.0 mm; e o pellet feed,
com teor de Fe de 66.0%.
As plantas em operação são responsáveis pelo processo de beneficiamento de todo o minério extraído da mina,
que passa pelas etapas de britagem
primária e secundária e diversas fases
de classificação realizadas por peneiras
vibratórias,classificadores hidráulicos e
hidrociclones.
Os processos de concentração são realizados gravimetricamente, por separação
magnética. Nesses processos, os principais
equipamentos utilizados são espirais concentradores, jigs, tambores magnéticos e
separadores magnéticos de alta intensidade.

“Na planta de flotação, o que temos
de diferente desses equipamentos é o
circuito de cominuição por moinhos de
bolas e o próprio circuito de flotação,
com colunas e células de flotação. Para
fazer o desaguamento do produto, que
é o pellet feed, a operação terá filtros a
disco vertical. Além de equipamentos
básicos, como correrias transportadoras,
britadores de mandíbula e cônico, peneira
vibratória, alimentador vibratório, entre
outros”, explica o gerente de beneficiamento, Guilherme Melo.
O minério bruto que é extraído da mina
e levado às plantas tem tamanho variado
e pode superar 80 cm. Todas as plantas
são dimensionadas para ter um circuito
de cominuição e limitar os produtos a uma
determinada especificação de qualidade e
tamanho padrão. De acordo com o gerente,
dos três tipos de produtos produzidos, o
granulado é comercializado para ser usado
diretamente nos altos fornos de siderurgia,
e possuem dois tipos: granulado grosso,
que vai de 32 mm até 10 mm e o fino, que

Fotos: Mineração Usiminas

Espessador de lamas e tanques de água e rejeito
da ITM Samambaia, Projeto Friáveis
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Principais equipamentos do beneficiamento
Britadores primários: 3 (Metso e sandvik)
Britadores secundários: 5 (Metso e sandvik)
Peneiras vibratórias: 50 (Shenck, Açoita e IMIC)
Classificadores hidráulicos: 5
Britadores terciários: 3 (Sandvik)
Separadores magnéticos de média intensidade: 6 (Inbrás)
Separadores Magnéticos de Alta Intensidade: 5 (Inbrás e Gaustec)
Espessador convencional: 4 (Outotec)
Espessador Ultra-sep: 2
Espirais concentradoras Humphreys (862 roche mining e akaflex)

Guilherme Melo, gerente
de beneficiamento

Colunas de Flotação: 10 (Inbras)

varia de 20 mm até 6,3 mm. Já o sinter feed,
que é o principal produto comercializado,
é destinado às sinterizações, processo de
aglomeração de minério para posterior uso
em alto forno. O produto mais fino é pellet
feed, que é vendido para ser utilizado em
processos de aglomeração.
“O sinter feed é o principal produto para
a mineradora por ser o mais utilizado pela
Usiminas, que é nosso principal cliente.
Ele é o que produzimos em maior quantidade para atender a demanda. No sinter
feed também realizamos uma blendagem
com o pellet feed”, afirma Melo. O segundo produto de maior demanda na mineradora é o pellet feed, que dos três produtos, possui o maior teor de minério, acima
de 66%. Ainda de acordo com ele, o minério alimentado na planta possui muitas
impurezas, principalmente o quartzo.
Atualmente, as plantas operam em plena
capacidade e a mineradora está se preparando para o início de produção na planta
Samambaia, que será a primeira do Projeto Friáveis a ser inaugurada nesse terceiro trimestre de 2013, de acordo com
previsão da empresa. A outra planta, de
flotação, tem previsão de inicio de start up
e ramp up até o final de 2013.
“Os minérios que alimentam nossas
plantas são chamados de itabirito friável,
que têm um teor de ferro considerável. O
Projeto Friável terá como principal beneficio a utilização de equipamentos de
grande porte e a recuperação do máximo
possível de teor com os processos novos,
o que não conseguíamos antes com as
plantas antigas. Teremos uma operação
mais robusta. Conseguiremos recuperar
mais os finos que antes perdíamos e au-

Filtros a disco verticais: 4 (Brasfelt)
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Células de Flotação: 8 (Outotec)

Moinho de bolas: 1 (Citic)
Foto: ??????

Circuitos de deslamagem
Mineroduto projeto Ausenco PSI   
Rejeitoduto projeto Ausenco PSI
Aqueduto projeto Ausenco PSI
Fonte: Mineração Usiminas

mentar o volume de pellet feed”, destaca
o gerente. A planta de flotação, que será
exclusiva para pelet feed, foi concebida
para receber os rejeitos das plantas atuais
e os finos estocados nas barragens.
Para o gerente, o principal desafio é realizar e garantir o start up e ramp up das
duas plantas do Projeto Friáveis nesse
segundo semestre de 2013. Para isso,
no início da implantação do projeto, foi
criado um grupo pré-operacional que
acompanhou toda a parte de montagem,
comissionamento e procedimentos de
operação para, futuramente, dar suporte
à operação. Uma equipe técnica também
está sendo treinada para iniciar a operação das plantas.
De acordo com o gerente geral de operação, Rodrigo Toubes, outro desafio será
o tempo para o start up e ramp up das noProjeto Friáveis será marco para
a Mineração Usiminas

Ronaldo Guimarães

Beneficiamento

Jigues: 12 (Inbrás e Açoita)

vas plantas. “A Samambaia tem previsto
três meses de ramp up. No entanto, estudando o mercado, apuramos que plantas com essas características, o ramp up
mais rápido foi de seis meses. Então, pretendemos fazê-lo na metade do tempo”,
ressalta Toubes, “já a planta de flotação,
prevemos ramp up de nove meses, sendo
que o normal seria dois anos. Será um
grande desafio”, complementa.
“O Projeto Friáveis em operação será
um marco para a Mineração Usiminas.
Na região oeste do quadrilátero ferrífero,
será única empresa que terá esse porte
de operação. E teremos também o importante benefício que é reduzir os passiveis
ambientais representados pelas barragens de rejeito. Seremos capazes de gerar
produtos através de um rejeito que está
estocado há anos”, finaliza Melo.

Fotos: Ronaldo Guimarães

Trabalhos coordenados levam
disponibilidade física a 92,5%
Mineradora aposta em inspeção preditiva de equipamentos
e treinamento de profissionais para otimizar índices

D

ividida em três gerências - de
plantas industriais, equipamentos
móveis e engenharia - o setor de
manutenção da Mineração Usiminas é
baseado em inspeções planejadas e paradas programadas a cada 15 dias para as
plantas industriais e a cada 250 h para os
equipamentos móveis. Existe também uma
pequena equipe nos turnos para o atendimento de emergência, tanto das plantas industriais como dos equipamentos
móveis. Outro ponto importante é a utilização da inspeção preditiva para apoiar a
manutenção, principalmente na análise de
óleo aplicada nos equipamentos móveis e
transformadores elétricos, análise de vibração para equipamentos rotativos e termografia nas instalações elétricas.
Com orçamento opex de R$ 79,24 milhões/ano e capex de R$ 3,92 milhões
para 2013, o setor passa por mudanças
ligadas às novas plantas em fase final
www.revistaminerios.com.br

de implantação. “Nosso grande desafio
são os novos equipamentos que fazem
parte da mineradora devido às mudanças na planta. Saímos de equipamentos
móveis rodoviários para caminhões fora
de estrada, e, consequentemente, todos
equipamentos de apoio também sofreram
alterações. Até então trabalhávamos com
equipamentos de 35 t e mudamos para de
70 e 100 t”, conta Paulo Roberto Nogueira, gerente de Manutenção.
Toda gestão da manutenção é realizada
através do sistema SAP módulo PM, onde
existem os planos de inspeção, lubrificação e reparos periódicos cadastrados.
As ações de manutenção estão baseadas
em ordens de manutenção, que garantem
todo o controle dos trabalhos, inclusive
relacionados aos custos dos equipamentos. Também é utilizado o Smartmine
para equipamentos móveis, com foco nas
paradas, controlando a disponibilidade

Paulo Roberto Nogueira,
gerente de Manutenção

física dos equipamentos. Toda equipe
do setor é formada por 296 profissionais
próprios distribuídos nas três gerências,
além de 75 terceirizados.
De acordo com o gerente, os materiais
que mais sofrem desgaste nas plantas são
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Manutenção

Gestão da manutenção é através
do sistema SAP módulo PM

os que possuem contato direto com o minério e, consequentemente,
maior abrasão, como componentes de bombas de polpa, telas de
peneira, chapas de desgaste, calhas, entre outros. Já na manutenção
dos equipamentos móveis, o maior consumo é registrado em filtros
e lubrificantes. Nos equipamentos de carga a troca de ferramenta de
penetração de solo demandam um grande volume de horas, como
também a manutenção de pneus para os equipamentos de transporte. Os três principais itens que mais demandam manutenção na frota
móvel da mineradora são os pneus, as ferramentas de penetração de
solo (FPS) e os materiais rodantes, como esteiras. “Os pneus geram um grande índice de custo. Atualmente, utilizamos um controle
manual que verifica temperatura e pressão, mas estamos estudando
a implantação de um sistema automatizado para fazer esse monitoramento para 2014, uma vez que pode trazer benefício substancial com
redução de custos”, afirma Nogueira.
Segundo o gerente geral de Operações, Rodrigo Toubes, no caso
dos caminhões, em todas as trocas de turno, que acontecem três
vezes ao dia, o operador tem que realizar uma inspeção geral do
equipamento. Já no momento do abastecimento, que ocorre uma
vez por dia, um profissional especialista em pneus faz uma análise
mais precisa.
Ainda de acordo com ele, a disponibilidade física das plantas
industriais de britagem e concentração tem como meta 92% e
acumula resultado em 2013 de 92,5%. Já com os equipamentos
móveis, a disponibilidade física varia em função da idade da frota. Nos caminhões fora de estrada, com até 5.000 horas a meta é
88%. “Para alcançar as metas, a estratégia é realizar as inspeções
conforme o programa e cumprir os planos de parada preventiva”,
destaca o gerente.
Entre as estratégias aplicadas para alcançar redução de custos
nas operações da manutenção, estão a automatização dos processos e a manutenção preditiva. No caso das FPS, o foco é melhorar
a qualidade dos materiais e aumentar a vida útil. “Esse é um trabalho que não para. Assim que chegamos em um índice estipulado,
já buscamos superá-lo. Precisamos incessantemente desenvolver
novos materiais, novas ligas, design e desenhos diferentes”, conta
o Nogueira. Na parte preditiva, ações como analise de óleo evitam
que o equipamento tenha quebras prematuras. “Toda vez que temos uma quebra, o custo de manutenção é muito maior se compararmos com os investimentos na preditiva”, acrescenta o gerente.
“Outro foco em redução de custo é o desenvolvimento de novos fornecedores. Sempre buscamos esses novos parceiros que
Usiminas utiliza inspeção preditiva
para apoiar a manutenção
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desenvolvam um trabalho eficiente e com preços competitivos.
Aqui na região, em Itaúna (MG), conseguimos bons resultados
com novos fornecedores, em qualidade e preço”, ressalta Toubes.
“Começamos sempre com um fornecedor para cada item. Hoje são
entre dois e três para cada. Levamos em consideração não o preço,
mas o custo final, que contempla a performance do componente”,
acrescenta.
A mineradora possui também um programa de treinamento que
identifica as lacunas existentes na experiência de cada funcionário
e realiza um aperfeiçoamento técnico ao longo do ano. Em parceira
com o Senai, a Mineração Usiminas iniciou um curso técnico de
mineração e manutenção na unidade da escola em Itaúna. Outra
capacitação criada em parceria com o Senai foi um curso para
formação de soldadores, demanda que existe na mineradora e na
região. “Desse curso para soldador, abrimos vagas para 30 pessoas. Após a formação, contratamos 15 profissionais e colocamos a
outra metade no mercado. Fora essas ações, também temos treinamentos teóricos e práticos na mina com instrutores de empresas
como Sotreq, Metso e Liebherr”, afirma Toubes.
Para operação da planta de Samambaia, que será inaugurada
em julho, a mina aplica cursos com os fornecedores dos equipamentos novos há cerca de dois meses. A nova planta será 100%
automatizada.
“Nosso principal desafio no momento é a capacitação das equipes de manutenção, para atender à demanda que virá com a entrada das novas plantas (Samambaia e Flotação), que provocarão um
salto na produção. Estas plantas são projetos de última geração e
totalmente automatizadas. Na área de equipamento de mina, estamos migrando de caminhões de 35 t para 100 t. Isto provoca uma
revolução, pois todos os equipamentos envolvidos no processo
precisam ser aumentados para este porte. Estes equipamentos
possuem muita tecnologia embarcada. Como exemplo, podemos
citar as duas escavadeiras hidráulicas de 250 t adquiridas para
atender os caminhões de 100 t. Outra meta importante é a redução
dos custos de manutenção para garantir a competitividade da Mineração Usiminas”, ressalta Nogueira.
“Uma das principais importâncias da manutenção para a mina
é disponibilidade física dos equipamentos. Nossos indicadores
são similares a grandes minas da Vale e CSN. Isso nos garante a
operação e a possibilidade de produzir sem gerar transtornos. Assim conseguimos alcançar um preço cada vez mais competitivo”,
conclui Toubes.
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Estoque de reposição soma
mais de 12 mil itens
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material que está adquirindo também é
uma necessidade de outra empresa do
grupo. Como por exemplo, os roletes das
correias transportadoras, que é uma necessidade da mineração e da siderurgia”,
destaca. Ainda segundo o gerente, a preferência é realizar contratos com fornecedores que atendam a Musa e as outras
empresas da Usiminas.
As peças que demandam maior reposição e constante renovação em estoque
são as direcionadas aos caminhões e escavadeiras, devido à própria demanda de
manutenção da máquina. A reposição de
peças e o dimensionamento do estoque
são avaliados a partir do Lote Econômico
de Compras (LEC), no qual os tempos de
estocagem variam principalmente em função do valor (quantidade x preço unitário)
vs. frequência / periodicidade de consumo.
“Se temos um material de alto consumo
que possui reposição rápida, não há necessidade de mantermos um estoque alto.
No entanto, no caso de um produto com
reposição demorada e de alta frequência
de utilização, temos que estocar mais peças”, explica o Catta Preta.
Toda gestão do processo de compras
da Musa é realizada pelo sistema SAP,
que organiza informações de entrada de
mercadoria, registro de nota fiscal, pagamentos etc. Outro módulo que atua paraDificuldade está de aquisição de
produtos e equipamentos específicos

Foto: MPerez

Suprimento

O

setor de suprimentos da Mineração Usiminas (Musa) possui
uma equipe de 18 profissionais
e realiza todas as compras em conformidade com a Norma Administrativa Geral
do Grupo Usiminas, alinhada à política de
abastecimento e estratégia da mineradora. As aquisições são centralizadas sob
uma única gerencia, existindo também as
compras corporativas da Usiminas, momento em que são aproveitadas oportunidades juntamente com as demais empresas do grupo. A área atua em duas frentes:
com compras para operação (opex) e para
atender os projetos (capex).
Segundo o gerente-geral de Suprimentos, Fernando Mendes Campos Catta
Preta, o foco principal do setor é observar
preço, qualidade e entrega. “Buscamos o
menor custo de aquisição, considerando
a análise do TCO (Total Cost of Ownership - Custo Total de Propriedade) e a
relação custo benefício. No quesito qualidade, destacamos a maior performance,
eficiência/eficácia, durabilidade/vida útil,
redução com custos de manutenção e
com paradas de produção. Em relação a
entrega, a busca é pelo menor prazo com
consequente redução de estoques, cumprimento nos prazos acordados e pontualidade nas entregas”, explica. Atualmente,
o estoque da mineradora possui cerca de
12 mil itens, que abrangem todos os setores da mina, e corresponde a aproximadamente R$ 30 milhões.
A rede de fornecedores da empresa possui um cadastro único, no qual os fabricantes habilitados podem participar das
consultas de compras. No entanto, alguns
já possuem uma relação de parceria com
a mineradora e contratos de maior tempo
para o fornecimento. Segundo o gerente,
o primeiro passo para iniciar uma compra
é avaliar a sinergia da mineradora com
as demais empresas do Grupo Usiminas.
Dessa forma, é possível adquirir equipamentos e insumos em maior escala,
e, consequentemente, reduzir os custos.
“O comprador tem que questionar se o

Foto: Ronaldo Guimarães

Valor desses itens chega a R$ 30 milhões

Fernando Mendes Campos Catta
Preta, gerente geral de Suprimentos

lelamente, o BW, automatiza todo o controle de estoque. A equipe que faz parte do
setor recebe a requisição de material de
cada área, que é direcionada por categoria
de produto. “Temos um tripé de segurança com a premissa: quem requisita, não
compra; quem compra, não mede; quem
mede não paga. O que nos garante bons
resultados”, comenta Catta Preta.
Em alguns casos, a requisição ao setor
de suprimentos é também acompanhada
pela equipe técnica da área, que verifica a
disponibilidade física dos equipamentos
e acompanha via gráficos diários o desempenho de operação. Dessa maneira, a

área aponta os equipamentos e peças que possuem maior incidência de reposição e consegue avaliar se existem problemas,
como falha na manutenção preditiva. “O setor de suprimentos
interage com muitas áreas da empresa e necessita de feedback
para avaliar se a compra foi satisfatória, se deve buscar novos
fornecedores, materiais. Nós oferecemos novas opções e as áreas sugerem e alertam possíveis problemas”, comenta.
De acordo com Catta Preta, uma problemática vivenciada pelo
setor é dificuldade de aquisição nos casos de produtos e equipamentos específicos, uma vez que o mercado fica mais afunilado.
Que é o caso de equipamentos de grande porte para mina e planta, como caminhões e escavadeiras. Ainda segundo o gerente,
a solução encontrada é realizar contratos de longo prazo com
esses fornecedores. “Atualmente, temos poucos fornecedores de
equipamentos de grande porte, como Randon Perline, Caterpillar,
Komatsu e Liebherr . Nesses caso, fazemos concorrência e avaliamos o TCO”, afirma.
Outro ponto destacado pelo gerente é a alta tecnologia dos
equipamentos atuais que tornaram as empresas usuárias dependentes dos fabricantes. Com o desenvolvimento tecnológico
das máquinas, todo o controle é feito por softwares específicos,
o que impacta diretamente no modelo de manutenção, que não
depende apenas de um profissional de mecânica, mas também
de especialistas em tecnologia. “Muitas vezes ficamos na mão
dos fornecedores, pois eles possuem a tecnologia para manutenção. Itens como dentes de escavadeiras, pneus e rodas são
fáceis de adquirir. Mas a parte ligada aos softwares, é direto com
eles. Assim, compramos o equipamento e , atreladamente, essa
manutenção específica”, ressalta.

Projeto Friáveis

Com a expansão do Projeto Friáveis, paralelamente ao aumento
da produção de minério de ferro, segue o aumento dos insumos
necessários para operação. Atualmente, além dos equipamentos
e peças do cotidiano da mineradora, o setor de suprimentos iniciou também a aquisição de novos insumos devido à expansão,
como amina, amido e bolas de moinho, que entram no processo
de produção e são essenciais para a operação. “No caso do amido que vem do milho, a compra depende muito da sazonalidade,
uma vez que está ligado a agricultura. Então, sempre avaliamos o
mercado, que é flutuante, para não comprarmos em períodos de
entressafra e pagarmos mais caro. Dessa forma, não temos um
momento certo de aquisições, mas uma constante avaliação de
mercado”, exemplifica o Catta Preta.
Na planta de flotação, que é físico-química, além da demanda
de uma equipe operacional especializada, o setor de suprimentos terá que absorver novos fornecedores e novas competências
para adquirir os novos itens que não são utilizados na mina no
momento. “Será um desafio, já que teremos um curto prazo de
tempo para nos adaptarmos às necessidades da nova planta”,
comenta Catta Preta. Para auxiliar nesse processo, foi criado o
Grupo Pré-Operacional (GPO), que irá preparar toda operação
para essa nova fase da mineradora.
“O setor de suprimentos é uma área extremamente estratégica
para mineradora. Quando pensamos que a venda do minério tem
preço determinado pelo mercado, o momento em que a empresa
também pode faturar é no caminho contrário, ou seja, nas aquisições que realiza. Nossa atividade está diretamente ligada aos
resultados”, conclui.
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Xerimbabo recebeu mais de 13.500 mil
visitantes nas três primeiras edições

Programação é ampla e inclui ações ambientais e culturais

A

Mineração Usiminas também atua
em projetos integrados com a comunidade, especialmente nas áreas ambiental e cultural. No balanço das
ações de responsabilidade social realizadas, destacam-se o projeto Xerimbabo e
o Circuito Usiminas de Cultura, que são
desenvolvidos na região há quatro anos.
Voltado para conscientização ambiental de crianças e jovens, o Xerimbabo,
realizado no Centro de Biodiversidade da
Usiminas (Cebus), em Itatiaiuçu (MG),
recebeu mais de 13.500 mil visitantes
em suas três primeiras edições. Este
ano, as atividades tiveram início em junho com os seminários de educação ambiental. Na sequência, o projeto chega às
escolas com os concursos de redação e
desenho, além das premiações do educador ambiental e escola ecológica. A
programação se encerra com o convite
para exposição do Projeto Xerimbabo
Usiminas, que neste ano recebe a mostra “O Amor à Terra Desce”, apresentada
pelo Governo de Minas e Usiminas, por
meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A exposição de arte será aberta no
dia 6 de agosto em Ipatinga (MG) e em
18 de setembro na Mineração Usiminas,
em Itatiaiuçu. A entrada é gratuita para
estudantes, mediante inscrições prévias, e comunidade em geral. Além de
moradores de Itatiaiuçu, visitantes das
cidades de Mateus Leme, Itaúna, Igara30 | Agosto 2013

pé, Itaguara, Crucilância, Divinópolis,
Contagem, Brumadinho, Belo Horizonte,
Igaratinga, Juatuba, Maravilhas, Pará de
Minas, Rio Manso, e São Joaquim de
Bicas também conheceram o projeto.
Todos têm a oportunidade de descobrir
os mais diversificados ecossistemas do
País e do mundo, por meio da Exposição
de Educação Ambiental e de uma trilha
ecológica. O projeto Xerimbabo recebeu
também o 15º Prêmio de Excelência
da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira na categoria Meio Ambiente, concedido pela Revista Minérios &
Minerales em 14 de maio desse ano,
durante solenidade realizada em Belo
Horizonte (MG).
Já o Circuito Usiminas de Cultura é
responsável por levar para as cidades da
região atrações de circo, dança, música e
teatro, além de oficinas para educadores.

No total, cerca de 80 mil pessoas já participaram das apresentações artísticas e
oficinas, que contribuem para a formação
sociocultural dos cidadãos. Além das atrações nas ruas das cidades da região, o circuito desenvolve um trabalho de formação
com professores da rede pública de ensino. Com o intuito de valorizar e incentivar
os educadores, são promovidas oficinas de
arte e educação, sendo que o certificado de
conclusão deste curso conta como pontuação para o plano de carreira desses profissionais e é validado pelas prefeituras, por
meio de editais da área de educação, como
critério de seleção para cargos e salários
melhores. O projeto itinerante, patrocinado
pela Usiminas por meio da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura, tem proposta de democratizar o acesso à cultura e fortalecer
sua presença nas comunidades por meio
da arte, da educação e do entretenimento.
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Meio Ambiente e Cultura

Mineradora desenvolve projetos
integrados com a comunidade

Projeto cultural
leva atrações
de circo, dança,
música e teatro às
cidades da região

Em busca do furo “perfeito”
Robert Pell e Paul Moore, da revista International Mining (IM),
relatam uma série de tecnologias novas de desenvolvimento de produtos em perfuração de superfície,
tanto para produção quanto para exploração geológica

www.revistaminerios.com.br

rios de desempenho por metro perfurado ao
cliente, com informações como a qualidade
dos parâmetros dos furos como consistência/precisão e repetibilidade das bancadas.
O minerador também deseja evitar excesso
ou falta de fragmentação e de ter que efetuar
desmonte secundário.
Grupos de mineração menores tendem
mais a comprar pelo preço certo, embora
também existam empresas aqui com padrões
muito precisos em termos de desempenho
da perfuração e relacionamento com o fabricante do equipamento. Em algumas regiões,
empreiteiras de perfuração de produção dominam, tais como na África e em algumas
partes da Austrália, que são especialistas,
como a Ausdrill e outras, com históricos
muito bons. As mineradoras como a Rio Tinto e a BHP Billinton tendem a ser proprietárias
das suas próprias perfuratrizes de produção,
mas podem subcontratar o serviço em alguns
locais. A indústria não tem um único padrão
que sirva para todos – na América Latina, por
exemplo, existem diversas empreiteiras experientes de perfuração de produção, mas em
muitos locais as perfuratrizes são operadas
pelas mineradoras. Para empreiteiras, elas
naturalmente pensam estrategicamente no
período contratual de alguns anos; assim, as

necessidades dos equipamentos de perfuração podem ser mais imediatas; mineradoras
tendem mais a pensar na vida útil total do
equipamento.
Em termos de insumos de consumo na
perfuração de superfície, o mercado se
mantém muito competitivo. Assim como a
Sandvik e a Atlas Copco gostariam de acoplar seus suprimentos de insumos com a
compra das perfuratrizes, os usuários finais
frequentemente decidem separar os dois
itens para tentar alavancar o preço e a flexibilidade do fornecimento.

Desenvolvimentos

As perfuratrizes de superfície da Sandvik
agora vão até o D90KS (381 mm) e o elétrico
1190E. A empresa recentemente construiu
uma perfuratriz sobre esteiras, a 1175E, nas
suas instalações em Jiading, na China, que
será lançada em breve e juntar-se à 1190E já
existente na linha de máquinas. Este modelo tem como objetivo específico o mercado
asiático, que não demanda necessariamente, os modelos mais avançados disponíveis.
A principal cliente da gama de perfuratrizes
rotativas é atualmente a indústria de minerais industriais e carvão, mas seu uso em
outras commodities está crescendo. A linha

Fotos: International Mining

Atlas Copco oferece agora
um kit de circulação reversa
(RC) para o DM45/50
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Perfuração

O

mercado de perfuração para desmonte ainda está crescendo, não
em uma taxa tão alta quanto antes,
devido à situação econômica incerta que
causou o adiamento ou cancelamento de
alguns projetos de porte. Dito isto, também
houve desenvolvimento no mercado de perfuração rotativa nos países que não usavam
essa técnica antes. Também houve uma demanda maior por brocas rotativas de menor
ângulo em algumas regiões.
As minas de cobre em larga escala na
América Latina e as de carvão, nos EUA,
tendem a usar as máquinas elétricas maiores, tais como a Caterpillar MD6640 (furos
de até 406 mm de diâmetro) e a MD6750
(de até 445 mm); e os modelos maiores
da P&H, tal como o 250XPC e o 320 XPC
(até 44 mm). Entretanto, essas minas a céu
aberto são tipicamente projetadas para uso
dessas perfuratrizes.
Tanto as perfuratrizes a diesel quanto
as elétricas são usadas na indústria. Para
minas maiores que já usam escavadeiras
elétricas com a infraestrutura associada, as
perfuratrizes rotativas elétricas podem ser
a melhor opção, mas é difícil investir numa
infraestrutura necessária quando a mina que
não foi projetada para tal. Há ainda um estímulo ambiental importante para uso maior
de equipamentos elétricos. Em algumas
regiões, a qualidade do combustível não é
boa o suficiente para obter o melhor desempenho dos motores inteligentes dos equipamentos de última geração. A Mongólia é um
bom exemplo de país com redes elétricas
disponíveis, mas a qualidade de combustível frequentemente não confiável.
Várias operadoras de minas grandes agora estão avaliando os contratos à base de
custo por metro perfurado com fabricantes
de equipamentos: mas isto é uma parceria
e envolve desafios significativos. Enquanto
isto oferece aos grupos de mineração alguma paz de espírito, somente os grandes
players, como a Sandvik, podem realizar
estes contratos uma vez que eles exigem
as pessoas certas, logística e suprimentos
no local. Além disso, o fabricante tem que
fornecer suprimentos mensalmente e relató-

Perfuração

da Sandvik também cresceu com a série
DR500 das perfuratrizes DTH sobre esteira,
que comprou da Cubex Ltd em 2010. As
perfuratrizes DR 500 são usadas para rochas
muito duras, e em tarefas especializadas, tais
como alívio da pressão do solo, perfuração
horizontal e pré-splitting. As perfuratrizes
têm uma pegada menor que as perfuratrizes
rotativas com desempenho equivalente, e
mais agilidade. A DR580 particularmente é
popular no minério de ferro na Austrália e na
África, onde ela já provou seu valor em materiais muito duros e/ou fraturados. Isto se
deve ao fato de que o sistema DTH suporta
melhorar os estratos mais duro e com fraturas brechas do que as máquinas rotativas.
A série DR500 consiste das máquinas de
perfuração DR540, DR560 e DR580. A série
oferece às mineradoras de superfície perfuratrizes montadas com lança e que geram
alta pressão dentro do furo (HP DTH), projetadas especificamente para mineração.
A companhia recentemente celebrou a entrega oficial da sua 100ª perfuratriz da série
DR500 em Canning Vale, nas instalações
da Austrália. A Sandvik afirmou que desde
que comprou a Cubex e começou a fabricar
esta série, ela tem produzido em média uma
máquina por semana. Disse Ken Stapylton,
vice-Presidente de perfuração rotativa e
DTH da Sandvik Mining, “ter uma perfuratriz projetada especificamente para esses
minerais duros significa que podemos fornecer o nível de segurança, durabilidade e
produtividade que os clientes precisam. E
no fim das contas, isto significa mais paz
de espírito”. A 100ª máquina foi comprada
pelo Grupo Macmahon de empreiteiras de
mineração, e será usada em um a mina de
ouro na Austrália Ocidental.

Avanços na automação

A Flanders diz que ela “novamente revolucionou a indústria de mineração de superfície” completando o desenvolvimento da
ARDVACX 4.0, a primeira perfuratriz multipassadas automatizada que também incorpora o primeiro dispositivo de perfuração
em ângulo autônoma do mundo.
Os sistemas da ARDVARC incluem automação para multipassadas e semipassadas;
altíssima precisão do furo e do ângulo de
perfuração (0,5 m nos eixos X e Y, ± 1 grau
no ângulo do furo); adição e volta automática da haste de perfuração; nova Interface
Homem/Máquina (HMI); novo coletor de
dados; e hardware novo, modular.
Atualmente distribuída em Queensland,
Austrália, a ARDVARC 4.0 permite que a
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Sandvik elétrica 1190E em uma mina de cobre.
A empresa já construiu o 1175E na China

máquina manipule automaticamente sua
própria haste de perfuração, levando apenas 2,1 min para acrescentar uma haste e
3,3 min para removê-la. A máquina também
pode se alinhar dentro de +/- 1 grau do emboque projetado do furo e estabelecer automaticamente o ângulo adequado da haste,
assim reduzindo erros do operador e fornecendo um posicionamento do furo, precisão
da profundidade e do ângulo inéditos pelos
padrões da indústria.
Os benefícios incluem ganhos de produtividade em todos os níveis da operação, especialmente se o operador for menos qualificado, e mais capacidades em tempo real,
mostrando no monitor dados de utilização e
desempenho e números estatísticos. O desgaste da máquina deve se reduzir, com uma
vida estendida dos componentes da coluna
de perfuração, bem como custos reduzidos
do pessoal de manutenção local.
Como se sabe, a Sandvik tem uma parceria estratégica com a Flanders Electric; e a
primeira perfuratriz totalmente autônoma, a
D90KS, está agora trabalhando na Austrália
em produção comercial. A oferta de automação, chamada AutoMine Rotary Drilling, tem
três modos de operação. Os níveis 1 e 2 envolvem algum nível de atuação do operador,
tal como durante o alinhamento, e o nível 3
é totalmente automatizado. A Sandvik afirma
que está entregando uma série de perfuratrizes semiautônomas em 2013 em diversas
regiões. A parceria funciona bem para ambos
os grupos. A Sandvik pode usar a tecnologia
de automação ARDVARD da Flanders, enquanto essa pode aplicar a tecnologia em todas as bases de máquinas instaladas dimen-

sionáveis da Sandvik onde haja demanda.

Controle de greide
dentro da cava

A Atlas Copco continua a expandir sua
oferta daa perfuratrizes com a adição do kit
de circulação reversa (RC) para o modelo
DM45/50. Baseada em sistemas, componentes e tecnologia comprovadas.
Diversos componentes estão incluídos
no kit opcional, que também pode ser
instalado nas perfuratrizes atualmente
em uso. O braço de ciclone permite tirar
amostras do solo ou ao nível da plataforma, com uma movimentação vertical.
Uma rotação do ciclone de 160º permite
o acesso seguro para limpeza, manutenção e conexão de novas mangueiras de
amostra do nível ao solo. Algumas das
características da montagem do ciclone
são uma válvula de faca hidráulica superior para coletar e isolar amostras; uma
dobradiça hidráulica entre a caixa de despejo e o separador do cone que permite
limpeza fácil; um separador do cone fixo
com canaletas para amostras primárias e
duplicadas. Todas as funções do ciclone e
das amostras são facilmente controladas
a partir da cabine do operador.
Uma caixa de despejo de 66 litros tem um
cone íngreme que limita o acúmulo de amostras. As portas primária e duplicada podem ser
facilmente ajustadas de 4 a 15%. O Carrossel
de Circulação Reversa tem de 4 a 5 copos na
haste e oferece uma capacidade máxima de
44 m a bordo. O sistema de gerenciamento de
amostras totalmente integrado foi projetado
com a segurança e a praticidade em mente.

A Caterpillar agora fornece dois tipos de
perfuratrizes para a indústria de mineração
de superfície – perfuratrizes rotativas e perfuratrizes sobre esteiras – e diversos modelos
de ferramentas de perfuração. O principal
desenvolvimento foi o lançamento da perfuratriz sobre esteira MD5150 e da perfuratriz
rotativa D6240 atualizada. A MD5150 é descrita como “um projeto inspirado no cliente
que entrega potência da melhor qualidade e
fluxo de ar para a perfuração rápida e eficiente
de furos de até 152 mm de diâmetro.” As características incluem um carrossel para troca
de hastes que reduz drasticamente o tempo
de montagem e aumenta a produtividade: potência elevada e fluxo de ar para uma perfuração mais rápida e eficiente em aplicações de
rochas duras; uma perfuratriz de rochas que é
simples, cuja manutenção pode ser feita pelo
operador; e tem uma nova característica de
autolubrificação; um novo desenho de cabine
para melhorar a segurança e a produtividade
do operador; e uma tecnologia de serviço
inovadora para uma manutenção rápida para
maximizar o tempo produtivo.
Com uma força de carga da broca de
24.000 kg e a capacidade de perfurar até
profundidades de 55,5 m, a MD6240 é adequada para perfurações de alta produção em
aplicações com rochas duras ou moles.
O sistema Cat MineStar que usa tecnologia de orientação espacial para posicionamento; a perfuração também tem reforço em
áreas de alto estresse para evitar rachaduras
e aumentar a vida da haste; há configurações
para uma variedade de grupos de energia,
cada uma delas desenhada para atender às
demandas de condições geológicas.

Tecnologias do martelo DTH

Um fator importante para se levar em conta
na perfuração DTH é o efeito tanto da altitude quanto da temperatura no ar comprimido
e o efeito subsequente sobre o desempenho
dos martelos DTH. Com cada vez mais minas
operando a altitudes elevadas, é importante
que a perfuratriz tenha o martelo correto para
maximizar o volume de ar comprimido disponível e mantenha a produção de furos nos
níveis mais altos possíveis. A Mincon diz que
sua gama de martelos DTH já comprovou ser
extremamente efetiva em altitudes, onde frequentemente o volume de ar é baixo.
A maioria dos compressores é calibrada
a uma determinada temperatura e altitude
de acordo com os procedimentos de teste
aplicáveis dos fabricantes e das normas.
www.revistaminerios.com.br

A temperatura fica geralmente por volta de
20º C e a altitude fica ao redor do nível do
mar. Conforme a altitude aumenta, o efeito
da gravidade sobre as moléculas do ar diminui e a quantidade de moléculas do ar em
um determinado volume diminui. O efeito
líquido para um compressor é que o volume
de produção real de ar comprimido na saída
do compressor fica reduzido. Conforme a
temperatura aumenta, a energia das moléculas do ar aumenta, elas empurram umas
contra as outras e reduzem a quantidade de
moléculas em um determinado volume, resultando no mesmo efeito quando o volume
de produção do ar comprimido fica reduzido.
Como um exemplo, um compressor em
uma perfuratriz que foi classificada para
1.250 CFM a 350 psi entregará 1.250 CFM
de ar comprimido a um máximo de 350 psi
a uma temperatura ao redor de 20º C, e a altitude esteja próxima ao nível do mar. Se esta
perfuratriz for usada a uma cota de 3.500 m, e
a uma temperatura ambiente de 20º C, neste
caso, a temperatura não afeta a produção real
em comparação com a classificação do compressor, embora a altitude reduza a produção
real em 36%, ou 800 CFM. Se a temperatura
aumentar para 30º C, então a produção real
será reduzida em 38%, resultando em 773
CFM fornecidos ao martelo DTH.
A Mincon diz que atacou este problema em
três frentes: “Primeiro, através do projeto,
porque ao maximizar a eficiência do martelo
DTH nós somos mais capazes de utilizar o
volume de ar disponível e entregar uma taxa
de penetração superior na altitude. Segundo,
através da atenção aos detalhes e ao controle
de qualidade, a Mincon é capaz de manter
tolerâncias muito limitadas entre os componentes críticos para aumentar o desempenho
dos martelos. Finalmente, a Mincon investiu
pesadamente na maximização da vida das
ferramentas. Quando as taxas de penetração
se reduzem através do volume de ar reduzido, cada metro da perfuração demora mais,
e o desgaste dos componentes internos e
externos aumenta. Aumentando a taxa de
penetração, cada golpe do pistão está avançando, e a vida dos componentes internos
aumenta. O ar usado para limpar o furo é o
mesmo, então quando a taxa de penetração
aumenta, o desgaste externo para o martelo
e as brocas de perfuração se reduz a cada
golpe do pistão, e a vida dos componentes
externos aumenta. Adicionalmente, a empresa colocou ênfase nos processos metalúrgicos e de fabricação para aumentar a vida dos
componentes internos e externos, resultando
em mais longevidade para os martelos e para

as brocas de perfuração em qualquer atitude
ou temperatura.”

Sondas de exploração e
componentes de consumo

O novo Explorac 100 da Atlas Copco é uma
perfuratriz de circulação reversa (RC) projetada especificamente para sondagens de
exploração em profundidades de 100 a 200
m. Ela combina um projeto compacto e robusto com a potência necessária para a coleta rápida de amostra de qualidade. A nova
máquina RC foi projetada especificamente
para perfuração com circulação reversa e
outras aplicações DTH. Ela é adequada para
sondagens de exploração em profundidades
de 100 a 200 m e tem uma capacidade de levantamento de 10,5 t. A Atlas Copco afirma:
“A circulação reversa está ganhando terrenos como uma tecnologia preferência para
coletar amostras de qualidade na exploração
inicial, no desenvolvimento de corpo de minério e no controle do teor dentro da mina,
devido à sua boa relação custo-benefício e
coleta rápida de amostras secas de qualidade.” Martin Sommers, Vice-Presidente de
Marketing – Equipamentos de Capital da divisão de Perfuração e Exploração Geotécnica da Atlas Copco comenta: “A Explorac 100
oferece a eficiência e o desempenho exigido
pelos contratantes, tais como montagem
rápida e velocidades de perfuração, manutenção fácil, níveis de ruído reduzidos e derramamento mínimo de óleo, e ela permite a
coleta de amostras de alta qualidade exigidas pelos geólogos. Depois do lançamento
no início desta primavera da Explorac 235
para sondagem em profundidade média,
este lançamento confirma nossa posição no
segmento de circulação reversa.”
A Explorac 100 tem uma estrutura resistente e compacta, que torna fácil movi-
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Caterpillar reconfigura
sua linha

Com circulação reversa (RC), Explorac
235 é específica para sondagem em
profundidades de até 400 m
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mentá-la, mesmo em terrenos difíceis. As
características incluem manuseio de haste
como padrão, inclusive um rack de 30 tubos; uma mesa de rompimento mecanizado
com duas chaves; um painel de operador
estrategicamente colocado em um tripé ou
transportado no ombro do operador; e um
nível de ruído baixo para maior segurança
e melhor ambiente de trabalho. A máquina
tem motor Cummins de 82 kW, e um tanque hidráulico do tipo ciclone com 30% de
redução de volume de óleo em comparação
com os tanques convencionais, reduzindo
as emissões de carbono da máquina.
A Explorac 235 da Atlas Copco é uma
perfuratriz com circulação reversa (RC) desenhada especificamente para sondagem
em profundidades de até 400 m. A 235 é
uma versão atualizada da bem conhecida
Explorac 220RC, a primeira máquina especificamente desenhada para circulação
reversa. A Explorac 235 vem com diversas
melhorias, inclusive um novo dispositivo de
manuseio da haste; 35 bar de pressão de ar
em comparação com os 30 bar anteriores, e
um sistema de controle melhorado, o RC54.
A Drilcorp está expandindo sua linha de
sondas com uma máquina de amostragem a
diamante, de alta velocidade, da Maxidrill do
Canadá. A máquina MAX-10C pode perfurar
verticalmente em 75º e as esteiras de baixa
pressão sobre o solo podem mover-se em
condições de terreno muito macio, e é capaz
de subir rampas de até 30º, permitindo movimentos rápidos em terreno difícil. A máquina totalmente hidráulica tem dispositivos
para wireline B, N, H e P e a rotação da cabeça tem velocidade de até 1.200 rpm. Uma
capacidade de levantar 12 t permite perfurar
confortavelmente profundidades de 1.300 m
com o sistema de fios “B”, 1.000 m com o
“N”, 700 m com o “H” e 400 m com o “P”.
A Drilcorp está atualmente perfurando um
furo de sondagem de 500 m para a British
Geological Survey e para a Universidade de
Cambridge, com um sistema de fio Geobore
S fornecido pela Atlas Copco, em Berwick
upon Tweed, na Inglaterra.
A Dando Drilling International, parte da
Energold Drilling Corporation, acabou de
lançar uma nova máquina de amostragem
com sistema wireline, desenhada para sondagens a profundidades de 1.200 m, e com
uma capacidade de extraçãoa de 9.000 kgf.
A Dando Coretec 9000, compacta e robusta, combina um ciclo longo de 4 m com
um dispositivo que permite completar uma
amostra de 3 m em uma passada. A Coretec
9000 é mais uma adição à gama de sondas
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Drilcorp adquiriu um novo equipamento de perfuração a
diamante de alta velocidade da Maxidrill no Canadá, o MAX-10C

de superfície da Dando, que inclui a multipropósito Dando Multitec 9000 e a versão
para trabalho pesado, a Dando Mintec 12.8,
com potência de extração de 16.000 kg.
A Boart Longyear desenvolveu a broca de
sondagem a diamante SSUMX para melhorar a vida útil das brocas e a taxa de penetração em diversas condições de solo. Parte da
família patenteada e premiada das brocas de
diamante Ultramatrix (UMX), a SSUMIX tem
melhor desempenho do que as brocas impregnadas tradicionais. Diamantes sintéticos grandes e uma matriz de corte livre permitem à SSUMX a versatilidade de perfurar
em condições de solo variando em dureza
de 3 a 7 na escala Mohs, que se encontram
geralmente na exploração de carvão.
O arenito pode causar desgaste excessivo nos componentes de perfuração e as
empreiteiras de perfuração podem ver as
suas taxas de produtividade caírem e seus
custo aumentarem quando usam brocas
de perfuração inadequadas ou combinadas
neste tipo de rocha. A Turnstone Drilling encontrou arenito na exploração de carvão na
região de Ermelo, na África do Sul. O carvão
é poroso e apresenta dificuldades peculiares na perfuração, uma vez que quebra facilmente e é levado pelos fluidos da perfuração, reduzindo a recuperação de amostras.
A companhia foi contratada para fazer um
furo de 1.800 m dentro de um período de 10
semanas na região de Ermelo.
A combinação de arenito abrasivo e carvão
poroso na região comprometia a taxa de recuperação do núcleo da Turstone Drilling,
porque as brocas impregnadas tradicionais
precisavam ser substituídas frequentemente naquelas condições de solo. Quando as
brocas são substituídas, o buraco pode desabar e exigir a execução de um novo furo

até a profundidade anterior. A integridade do
buraco perfurado diminui e a recuperação do
núcleo fica reduzida. A manutenção constante
exigida também aumentava os custos.
A broca central de diamante SSUMX da Boart Longyear permitiu que a Turnstone Drilling
superasse as condições do solo abrasivo e
poroso. A Boart Longyear comenta: “A broca
SSUMX foi excelente em diversas condições
do solo, reduzindo o número de vezes que a
coluna de perfuração tinha que ser desmontada para mudar as brocas”. A broca SSMUX
foi capaz de perfurar um amplo espectro de
formações. As brocas SSUMX Stage 2, com
16 mm de altura da coroa, obtiveram um ganho de 139% na vida útil, e aumentou a produtividade do trabalho em 50% em relação
às brocas usadas anteriormente. A Turstone
Drilling não perdeu nenhum núcleo e atingiu
uma taxa de recuperação do núcleo de 100%,
fornecendo boas amostras. Estes benefícios
resultaram em uma redução significativa nos
custos operacionais para a Turnstone Drilling,
uma vez que eles teriam usado de quatro a
cinco brocas impregnadas de diamante tradicionais em comparação com apenas duas
brocas SSUMX para terminar o trabalho.
A Turnstone completou o trabalho dentro
de cinco semanas – metade do tempo permitido no contrato. Cada furo demorou dois
dias para ser feito (turnos de 12 horas). As
brocas SSMUX perfuraram 957,8 m em média antes de serem substituídas, em comparação com apenas 400 m com a broca
impregnada tradicional.
(*) Matéria originalmente publicada na
edição de julho de 2013 da revista
International Mining (IM). Editado
em relação ao original por questões
de tamanho.

Avançam as pesquisas
sobre o uso do laser

A

Vale em parceria com a Pontifícia
Universidade Católica (PUC-Rio)
e a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), sob a coordenação do professor Arthur Martins
Braga, do Departamento de Engenharia
Mecânica da PUC-Rio, trabalha no desenvolvimento de um sistema a laser
voltado à aplicação na perfuração de
rochas em operações de desmonte.
Iniciado no final de 2008, o projeto
“Sistema a Laser para Perfuração de Rochas” busca, especificamente, realizar
estudos experimentais e teóricos que
possam fornecer condições ao dimensionamento desse sistema em relação
aos parâmetros de operação do laser e
da sua interação com a rocha, além de
estudar a implementação de um subsistema integrado de monitoramento on-line das propriedades geometalúrgicas
e geomecânicas da formação perfurada.
Financiado inicialmente com verba
das duas instituições de ensino para
desenvolvimento da patente conceitual,
o trabalho teve aprovada para manutenção do projeto, em 2010, a verba de R$
390.000,00 pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da qual a Vale participa como patrocinadora.
O projeto contribui para o aprimoramento, a eficiência e a sustentabilidade
da mineração, e dá continuidade à linha
de pesquisa desenvolvida e coordenada
pela PUC-Rio. Leva em consideração
que, atualmente, várias tecnologias de
lasers, baseadas em semicondutores,
fibra óptica, gás ou cristal, mostram-se
eficazes na perfuração de rochas.
A pesquisa também revela as possíveis vantagens da utilização quando
comparada aos métodos tradicionais,
tais como: aumento da eficiência de
perfuração; redução no número de partes
mecânicas móveis presentes no sistema
de perfuração; capacidade de perfurar
diferentes materiais (rochas diversas,
metais, etc.); redução nos custos com
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manutenção; e diminuição dos riscos
de movimentação tectônica pelo fato de
não haver contato entre a broca óptica e
a superfície a ser perfurada.
No momento, só foi desenvolvido o
protótipo de laboratório e, com o final
do convênio em julho, a universidade
procurará novas parcerias para o financiamento do equipamento de campo, o
qual precisa ser mais leve e móvel. Segundo o coordenador, até agora o grupo
de desenvolvimento não estava voltado
à questão, pois, “o foco era à interação
do laser com a rocha, nas questões
térmicas que promovem a perfuração e
nas ondas adequadas para cada tipo de
minério”, explica.
O coordenador da equipe do laser,
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Apesar de parecer futurista, patentes datam desde a década de 1970

Prof. Arthur Martins Braga, do
Departamento de Engenharia
Mecânica da PUC-Rio

composta por cinco doutores, dois mestres e cinco alunos de pós-graduação,

Baseada em semicondutores,
tecnologia é eficaz na
perfuração de rochas

Agosto 2013 | 35

Perfuração

Fotos: PUC-Rio

Dificuldade enfrentada está
na profundidade de perfuração
e restrições de ondas

todos da PUC-Rio, explica que o processo utilizado na perfuração é a espalação
(spallation), ou seja, fissão nuclear que
ocorre quando um átomo é desintegrado pelo impacto de uma partícula altamente energética, ou seja, basicamente
se produz uma tensão térmica localizada
na rocha a expandindo, daí ocorre a sua
quebra.
A espalação induzida por laser é uma
técnica usado para criar um impulso de
tensão compressiva no substrato, no qual
se propagará e refletirá como uma onda
de tensão na fronteira livre. Esse impulso
de tensão, ao propagar-se em direção ao
substrato, descasca o filme fino. Usando a
teoria de propagação de ondas em meios
sólidos é possível derivar a resistência da
interface. O impulso de tensão criado por
esse método tem duração de 3 a 8 nanosegundos, enquanto a sua magnitude varia em função da fluência do laser. Devido

à ausência de contato físico na aplicação
da carga, essa técnica é muito adequada
à espalação de filmes ultrafinos (1 micrometro ou menos de espessura).
O protótipo da PUC-Rio possui diâmetros de meia polegada e atua com consumo energético médio de cerca de 10
kW. A taxa de penetração depende muito
da rocha, mas como exemplo, um furo
de 25 mm X 10 mm de diâmetro é feito
em alguns poucos segundos, explica
o coordenador, e o tempo necessário é
diretamente proporcional à profundidade.
Para a retirada da rocha é feita a injeção
de gás ou líquido, contudo, a grande dificuldade está em definir o comprimento
de onda adequado para não se perder a
intensidade na interação com o material
injetado.
Em relação ao valor de investimento
necessário para uma mineradora utilizar
um equipamento a laser para perfuração,
Martins Braga conta que esse seria maior
do que o previsto para compra de uma
perfuratriz tradicional. No entanto, esse
investimento se compensaria no custo
benefício atingido com o maior tempo de
utilização do laser, menor manutenção,
uma vez que não há contato entre ele e a
rocha, refletindo diretamente na disponibilidade do aparelho, e custo operacional
menor, podendo otimizar a atividade acima dos parâmetros tradicionais.
O coordenador afirma que, “a primeira
das vantagens no uso do laser para mineração é em relação ao aumento da eficiência, ou seja, na taxa de perfuração. Ainda,
visto a falta de necessidade do uso de
brocas específicas para cada tipo de rocha

durante a operação, se reduz o tempo com
as trocas pelo ajuste no comprimento de
onda do laser para o minério na superfície, e há mais precisão na geometria do
furo”, explica Martins Braga.
A grande dificuldade enfrentada no momento se vê na relação profundidade e
restrições de transmissão de ondas com
alta potência por distâncias longas através de fibras óticas, o que pode se transformar num limitador de penetração. Outra barreira está na necessidade do fluido
a ser utilizado na perfuração ter de ser
“invisível” para o comprimento de onda
determinado para o minério, ou seja, o
ajuste da cor do laser precisa ser compatível com o fluido e a rocha.
Essa não é a primeira patente desse tipo
no mundo. A precursora foi desenvolvida na década de 1970, contudo, naquela
época não havia a tecnologia necessária
para um protótipo funcional. Nos anos 80,
com a sombra da Guerra Fria no mundo e
o programa militar “Guerra nas Estrelas”,
do governo de Ronald Reagan, nos EUA, a
ciência teve um salto nesse campo, o que
auxiliou para que novas patentes fossem
criadas até o ano 2000.
Atualmente há pelo menos mais um
projeto com funcionalidade similar em
estudo no mundo sendo realizado pela
Foro Energy, que prepara uma tecnologia
híbrida entre perfuração com brocas e laser para utilização na indústria petrolífera.
Há também um trabalho similar a partir de
um spin-off entre o laboratório da PUC-Rio e a Petrobras para o desenvolvimento de tecnologia laser para perfuração de
poços de petróleo no Brasil.

Vale participa como patrocinadora do projeto e contribui para o aprimoramento, eficiência e sustentabilidade da mineração
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Novas tecnologias
estão se difundindo
Gerentes da Yamana e Embu explicam como são feitos os desmontes em suas minas

E

ssencial para a mineração e uma das
primeiras ações realizadas para a
extração do minério, o desmonte de
rochas requer diversos cuidados com a perfuração, utilização de explosivos e escolha de
métodos de detonação.
No desmonte, é imprescindível calcular
bem o diâmetro dos furos, pois ele varia dependendo da detonação desejada, por exemplo, o tamanho almejado dos fragmentos,
tipo de explosivo e vibração admissível do
terreno durante a detonação que está diretamente relacionado ao cálculo. Para minas a
céu aberto, quanto maiores os furos em diâmetro, menores são os custos de perfuração
e detonação por m³ ou tonelada de rocha
escavada, e o diâmetro depende, também, da
produção horária, do ritmo da escavação e da
resistência da rocha.
Para auxiliar na atividade, as mineradoras
utilizam em geral perfuratrizes hidráulicas,
com basicamente os mesmos elementos
construtivos das pneumáticas, mas energeticamente mais eficientes, consumindo apenas
um terço da potência por metro perfurado que
www.revistaminerios.com.br

o modelo a ar comprimido, mantendo ainda
velocidade superior de penetração.
Quanto aos explosivos, os dois mais comuns na atividade minerária são: os granulados, como o ANFO (sigla resultante dos
termos Ammonium Nitrate e Fuel Oil), formado pela mistura pura e simples de nitrato de
amônio (94,5 %) e óleo diesel (5,5 %), que
ocupa inteiramente o volume do furo, emite
poucos gases tóxicos e reduz o preço total do
explosivo; e as emulsões do tipo “água-em-óleo” (water-in-oil), microgotículas de solução oxidante super oxidada, principalmente
de nitrato de amônio, dentro de uma matriz
de óleo.
O plano de fogo também é um determinante no desmonte e, a partir da década de
1950, desenvolveu-se um grande número
de fórmulas e métodos de resolução das variáveis geométricas, ou seja, o afastamento,
o espaçamento, a subperfuração, etc. Essas
fórmulas utilizam um ou vários grupos de parâmetros, como diâmetro do furo e características dos explosivos e dos maciços rochosos.
O plano se baseia em constantes ensaios e

análises para o ajuste dos esquemas e cargas
de explosivos, tempo de retardos, visando ao
grau de fragmentação e controle estrutural e
ambiental desejados.
Em relação à fragmentação das rochas,
alguns aspectos melhoram os resultados.
Por exemplo, o menor espaçamento entre
os furos e afastamento; aberturas mais rasas
ou melhor distribuição da carga dentro delas;
otimização da perfuração; além, é claro, da
utilização de explosivos mais energéticos.
Falhas na quebra das rochas podem ocasionar problemas no carregamento devido ao
menor enchimento das caçambas e aumento
do ciclo dos caminhões, escavadeiras e pás
carregadeiras; na britagem, provocam engaiolamento de blocos no britador; no transporte, podem provocar atrasos na pilha de
deposição, pisos irregulares e maior desgastes dos pneus ou correias transportadoras; e,
por fim, no controle do maciço e instabilidade
dos taludes.
Alguns métodos de avaliação do desempenho do desmonte de rochas são utilizados
nas mineradores e ações, como a análise
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Falha na quebra das rochas ocasiona
problemas no carregamento e
aumento do ciclo dos caminhões

quantitativa visual e estudo da produtividade
dos equipamentos, são essenciais para o aumento da produtividade, redução dos custos
e, inclusive, implemento da segurança.

Chapada utiliza no
desmonte quatro
perfuratrizes e utiliza
caminhões de grande
porte nos transportes

Desmonte

Em operação desde 1964, a Pedreira Embu,
da Embu Engenharia e Comércio, utiliza para
o desmonte na sua lavra a céu aberto de pedra britada (granito) a emulsão bombeada da
Orica, a base de nitrato de amônio. A mina de
mais de 150 ha localizada em Embu das Artes (SP) preferiu a parceria com a prestadora
de serviços ao invés de manter paiol para armazenagem dos explosivos necessários em
suas duas detonações semanais.
O contrato, em renovação constante desde
2003, prevê valores calculados de acordo
com o m³ e índice de matacos médio e, caso o
desmonte seja ruim e fora das especificações
contratuais, a Orica é penalizada. Segundo
o gerente da Unidade Embu, Iuri Bueno, o
serviço inclui toda a atividade de desmonte,
com exceção do plano de fogo e do estudo de
malha, realizados pelos técnicos da própria
mina.
A empresa utiliza para fazer os furos duas
perfuratrizes hidráulicas DX800 da Sandvik
e, de olho na disponibilidade, faz a troca das
máquinas antes que comecem a demandar
mais manutenção, a qual é realizada pela
fabricante do equipamento sempre com a
supervisão de um mecânico da mineradora.
O gerente explica que no momento e,
principalmente, pela utilização já há cinco
anos da espoleta eletrônica, responsável
por conferir mais precisão e menos vibrações na detonação, fator importante para
a operação no seu entorno repleto de vizinhos, não encontra dificuldade na atividade
mesmo com eventualidades decorrentes de,
por exemplo, uma possível falta de nitrato de
amônio no mercado devido a oscilações no
setor de fertilizantes, fornecedor do insumo.
“Em todos esse anos o desmonte tem ocorrido com tranquilidade e somente em um momento a Orica nos informou da possibilidade
de falhas no atendimento, mas, felizmente,
nada aconteceu. Para nosso índice de produção atendem a demanda, no entanto, caso
elevemos o volume minerado, não sabemos
informar se a disponibilidade continuará a
mesma”, conta.
Em relação à mão de obra especializada
para as perfuratrizes, assim como de outros
equipamentos de lavra, o gerente afirma que
existe escassez há pelo menos quatro anos.
Contudo, devido à política de treinamento e
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Desmonte em mina
de agregados

valorização de funcionários da mineradora, o
cenário vem mudando. “Agora sempre temos
profissionais em treinamento. preferimos não
buscar pessoas de outras mineradoras e sim
capacitar os funcionários das nossas minas.
Com isso, 90 % dos contratados foram formados na própria Embu e somente 10 %
vieram de outras empresas”, finaliza.
Só na Pedreira Embu, a maior das três minas da companhia, são gastos anualmente
cerca de R$ 3 milhões com explosivos.

Mina Chapada adere
à espoleta eletrônica

A mina de cobre Chapada, da Mineração
Maracá Indústria e Comércio (Yamana), em
Alto Horizonte (GO), atualmente utiliza no
desmonte quatro perfuratrizes ROC L8 da
Pedreira Embu tem mais de
150 ha, em Embu das Artes

Atlas Copco para executar malha de furos.
Com 293 ha de área total, operação desde
2005 e vida útil até 2029, a mina Chapada
tem contrato de serviço com a Orica, que utiliza na detonação a emulsão em conjunto com
a espoleta eletrônica I-Kon. O sistema composto por detonadores digitais programáveis
e equipamentos de teste e controle (Logger e
Blaster) oferece mais precisão, variabilidade
de retardo de até 15.000 ms e capacidade
disponível de até 4.800 detonadores em um
único fogo. Há até alguns anos, a mineradora
utilizava o explosivo encartuchado e amarração por cima dos furos, lançando muito
material, gerando granulometria indesejada,
além de aumentar os riscos com segurança,
daí a troca para o sistema computadorizado.
Para maximizar ainda mais a operação,

mentação em 5”, já para esse mesmo tipo de
maciço, porém no estéril, a medida é alterada
para 4 m x 8 m, pois buscam uma estrutura
granulométrica ótima para as máquinas de
carregamento.
Conforme o tempo de utilização dos equipamentos, a manutenção preventiva é realizada
de 200 horas a 500 horas, quando é feita a
troca de óleos e filtros e demais checagens. A
empresa tem no quadro de funcionários, somente para a manutenção da frota, que inclui
as perfuratrizes, 55 pessoas entre próprios e

principalmente no desmonte secundário com
perfuratrizes, a mineradora tenta utilizar a
energia mecânica para fazer uma rocha entrar
em choque com outra, aumentando a fragmentação, ou seja, para criar microfissuras,
facilitando o desmonte.
Tendo em vista que no jazimento são encontradas desde rochas macias e duras, a malha
precisa variar. Segundo Horlando Montes,
coordenador de Operação de Mina, em geral, para material mais rígido, é necessária
malha de 4,5 m x 5,5 m em busca de frag-

contratados; no entanto, certos reparos são realizados pelas fabricantes dos equipamentos.
Visando à movimentação atual e a otimização produtiva das escavadeiras e a fragmentação do minério, apesar da boa disponibilidade dos equipamentos atuais, a mineradora
estuda a compra de duas perfuratrizes com
diâmetros maiores e mais potentes. Além
disso, há a constante busca de materiais e
fornecedores alternativos no quesito hastes e
bits - para aumentar a vida útil e melhorar a
atividade, conta o gerente.

Rompedores hidráulicos
substituem fogo secundário
Preocupação com segurança faz com que equipamentos sejam cada vez mais usados

A
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závamos outro rompedor e quando chegou o momento de substituí-lo, optamos
pelo B1890 devido ao custo-benefício,
durabilidade do material, sem contar o
suporte de pós-venda. Além disso, a carcaça blindada dos rompedores reduz os
riscos de contaminação no sistema hidráulico dos implementos”, termina.
Segundo o diretor Comercial da Maxter, Sérgio Mikalauskas, os rompedores
trabalham nos principais segmentos da
infraestrutura brasileira, como mineração,
demolição, terraplenagem, e em empresas
de grande, médio e pequeno porte. Além
disso, ele explica que, “um rompedor não
deve ser vendido somente levando em

consideração o peso, mas sim de acordo
com a necessidade de cada cliente, e no
momento da escolha, devem ser levados
em conta fatores como a energia, o diâmetro do ponteiro, a regulagem da máquina e o custo de manutenção”, conta.
Para especificação do modelo, informações como qual máquina irá portá-lo, o
material a ser quebrado, produção desejada, entre outros, são essenciais. Por
exemplo, na utilização em pedreiras, o
cliente deve informar, inclusive, o tamanho do mataco, o modelo e especificações do britador e, principalmente, se
a máquina tem sistema preparado para
rompedores ou assessórios hidráulicos.

Com utilização, desmonte
teve aumento de 20 % na
produtividade

Foto: Maxter

s mineradoras vêm cada vez mais
utilizando rompedores hidráulicos
instalados em escavadeiras na atividade de desmonte em substituição ao
fogo secundário. Essa tendência se deve
principalmente à questões de segurança,
pois, após as detonações com explosivos
no fogo primário, os matacos, que chegam a medir cerca de 3 m³ para minério
de ferro e 1 m³ em pedreiras, ainda precisam ser quebrados em pedaços menores
para o processo de britagem. Mas como
normalmente já têm algum tipo de fratura, caso sejam explodidos novamente
podem colocar em risco a operação, pelo
lançamento de um número excessivo de
fragmentos.
Nesse cenário, a Schunck Terraplenagem e Transportes, empresa que atua
em duas minas de calcário para cimento, conseguiu aumentar a produtividade
em 20 % no desmonte com a utilização
de dois rompedores hidráulicos All Work
B1890, de peso operacional de 1.800 kg,
pressão na máquina de 210 BARS e energia de impacto de 3.947 J com 340 a 800
BPM. Acoplados em escavadeiras JS 200
com motor diesel turbo com 172 HP de
potência e peso operacional de 21.190 kg.
Para o gerente de Operações da Schunck, engenheiro Oseias Mendes Almeida, é
essencial o emprego de rompedores com
boa produtividade nessa atividade. “Utili-
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Alcance efetivo de aplicação de técnicas convencionais de processamento de minerais

Extraindo até o último grama*
Conforme o número de descobertas cai, assim como o teor, John Chadwick,
publisher da revista International Mining (IM),
analisa ideias e tecnologias para extrair o melhor dos depósitos de ouro no mundo

O

declínio da taxa de novas descobertas de ouro no mercado
global durante a última década
acelerou-se nos últimos quatro anos.
Dados e análise da IntierraRMG reve-

lam que o período, de 2003 a 2004 foi
o melhor na amplitude do estudo, com
mais de 400 Moz (milhões de onças) de
ouro novo descoberto. Isto inclui onças
medidas, indicadas e inferidas com um

O Grupo de engenharia MDM assinou um contrato EPC para a construção de uma mina de
ouro de 2.4 Mt/a, no projeto de expansão da mina Bulyanhulu para a Barrick Gold (ABG) na
Tanzânia. A ABG é a maior produtora de ouro na Tanzânia, com um portfólio de quatro minas
em operação, e é a proprietária e operadora da mina de Bulyanhulu. A MDM completou com
sucesso o estudo de viabilidade econômica em dezembro de 2011, seguido pela engenharia de
valor em março e abril de 2012. Está agora executando o projeto, que inclui a construção de
instalações novas de 2.4 Mt/a de CIL para processar rejeitos estocados.
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teor médio de 1,65 g/t. Em contraste,
2005 e 2006 tiveram o número mais
baixo, com um pouco mais de 150 Moz
de ouro novo descoberto – apesar de
um teor médio similar. As descobertas
então aumentaram significativamente
durante 2007 e 2008, com mais de 390
Moz. O teor médio também aumentou
significativamente para 2,65 g/t; o mais
alto no período de 10 anos.
Durante os dois anos seguintes, pouco
mais de 250 Moz foram descobertos com
um teor decrescente de 1,25 g/t. Esta deterioração continuou durante 2011 e 2012,
com a quantidade de onças de ouro novo
descoberto caindo para menos de 225
Moz, com um teor reduzido a 1,17 g/t.
Neste período de dez anos do estudo, a
África liderou as novas descobertas com
4.709 Moz de ouro com um teor médio
de 2,8 g/t. Em seguida veio a América do
Norte, embora apenas 290 Moz, e com
um teor bem mais baixo, de 1,3 g/t.
A Europa foi a terceira em novas des-

cobertas, com 240 Moz, mas com teor
mais alto do que a América do Norte, de
2,0 g/t. A América do Sul registrou 188
Moz, enquanto que a Australasia obteve
74 Moz de novas descobertas, com um
teor médio de 1,4 g/t.
Glen Jones, Diretor do Hemisfério Ocidental da IntierraRMG concluiu: “Com a
atividade de perfuração global declinando, a IntierraRMG prevê que os próximos
anos continuarão com a tendência decrescente de novas descobertas de ouro”.
Uma vez que o depósito é descoberto, a
Whittle Consulting tem um novo software que ela diz “pode aumentar o NPV da
mineração de 5% a 35%, ou mais”. Ela
anunciou um upgrade significativo para
o seu novo software “Prober”. Depois de
mais de três anos de desenvolvimento, fazendo protótipos e testes, a última versão
“Prober C” permite modelagem intrincada
de múltiplos passos na cadeia de valor
da mineração, trazendo tecnologias tais
como ‘mine-to-mill’, desmonte seletivo,
triagem de minério, e estratégias de cominuição complexas dentro do processo
de planejamento estratégico.
‘Novas tecnologias nos processos de
caracterização e extração de minério
permitem abordagens diferenciadas e
economias substanciais. Desenvolvimentos nestas áreas, liderados pelo nosso
parceiro JKTech, têm benefícios operacionais significativos, e agora podemos
utilizá-los reotimizando as minas / fases
ou minas subterrâneas, métodos de mineração, vida útil da mina, teor de corte
e estratégias de estocagem, políticas de
processamento, estratégias de produto,
logística e decisões sobre a programação
dos investimentos para aplicar estas tecnologias de uma maneira integrada”, explica o presidente da Whittle Consulting,
Gerald Whittle.
Durante a última década, a Whittle Consulting ajudou companhias de mineração
a melhorar substancialmente os perfis de
fluxo de caixa de projetos e operações
através de uma abordagem integrada de
“Otimização Empresarial”. “Invariavelmente”, ele diz, “o resultado é um aumento no NPV de 5% a 35%, e às vezes mais.
Em muitos casos o fluxo de caixa líquido
PE pode ser dobrado nos primeiros três a
cinco anos, geralmente com pouco investimento de capital. Como as tendências
continuam em direção a um teor menor
e corpos de minério problemáticos, custos crescentes, capital escasso e margens
www.revistaminerios.com.br

reduzidas – a Otimização Empresarial
ajudará companhias de mineração a melhorar em termos de competitividade”.
A Otimização Empresarial, também
apelidada de “Mineração de Dinheiro”,
é amarrada pelo software Prober desenvolvido por Jeff Whittle, desenvolvedor
do software original, que se tornou o padrão da indústria para planejamento de
minas durante as últimas três décadas.
Jeff, agora com 83 anos, explica: “Estivemos usando a versão anterior Prober B
por mais de uma década. Ele prevê três
passos na cadeia de valor: mineração,
processamento e produção, embora com
um pouco mais de modelagem inteligente, mas complicada.. O novo Prober C
dá suporte a ilimitados procedimentos
sequenciais ou paralelos, tornando ainda
mais detalhada, embora mais intuitiva, a
modelagem complexa de tecnologias de
mineração e processamento possíveis.
Isto então é simultaneamente otimizado
para maximizar o valor do negócio.”

Desafios de recuperação

A série AMIRA P420 dos projetos da
Tecnologia de Processamento de Ouro já
entregou resultados de pesquisas focadas
na indústria durante 25 anos. O projeto de extensão da P420E propõe novas
iniciativas na área de processamento de
ouro estabelecidas dentro do contexto do
desenvolvimento técnico e de recursos
humanos e desafios ambientais que a mineração de ouro enfrentarão na segunda
década do século XXI.
O projeto 420E tenta abordar os desafios
do setor de mineração de ouro “com uma
abordagem dupla aos minérios de baixo
teor; investigar métodos físicos para o
descarte precoce contínuo de ganga, com
ênfase na caracterização do minério para
adequá-lo a uma separação contínua por
gravidade de alta massa; e nova pesquisa
na produção de lixiviantes de ouro benignos ao meio ambiente, com ênfase em
lixiviantes ácidos orgânicos através da
produção bacteriana. Estas duas abordagens, uma física e a outra química, buscam reduzir: 1) moagem fina do total do
minério minerado; 2) o capital associado
e os custos do processamento operacional; e 3) os aspectos ambientais na geração de grandes quantidades de rejeitos
que deverão ser tratados”. O projeto ainda desenvolve a gama dos modelos existentes no site (www.goldknowledge.com).
O Dr. Will Goodall, Consultor Principal/

Diretor da MinAssist nota que “administração eficiente e otimização de uma usina de processamento de ouro exige um
entendimento profundo do material a ser
processado, como ele muda através do
ciclo de mineração e como ele se comporta. Muitas operações fazem auditorias
metalúrgicas de rotina para monitorar o
comportamento do processo, mas elas se
baseiam em ensaios químicos ou trabalhos básicos de teste, e fornecem pouco
entendimento fundamental da mineralogia ou das associações fundamentais
do ouro ou dos grãos que contêm ouro.
Acrescentar um entendimento mineralógico fundamental aos testes metalúrgicos
de rotina pode fornecer boas percepções
sobre os resultados, e levar a programas
mais eficientes para identificar e abordar
problemas mais rapidamente, e reduzir o
custo geral.”
A última década testemunhou um
avanço rápido no SEM – Microscopia
Eletrônica de Varredura baseada em
sistemas de mineralogia automatizados,
tais como QEMSCAN e o Analisador de
Liberação Mineral (MLA). Estes sistemas fornecem uma ferramenta para uma
rápida avaliação da composição mineral
usando procedimentos de preparação
de amostras padronizadas. Populações
estatisticamente representativas de partículas podem ser analisadas para gerar
mapas minerais de cor falsa e determinar informações importantes, como o
tamanho do grão mineral, associações
de minerais dentro das partículas, e as
características de retenção/liberação mineral. Quando aplicados em análise de
fases de traços, tais como metais preciosos e ouro, os sistemas de mineralogia
automatizados fornecem a capacidade de
localizar rapidamente e identificar grãos
com tamanhos maiores do que 1 mícron,
e permitem que muito mais partículas
sejam examinadas do que seria possível
com métodos manuais.
“O uso da caracterização do comportamento do ouro como uma ferramenta
para análises de rotina sempre foi prejudicada por dificuldades na localização de
populações representativas de partículas
de ouro,” continua Goodall. “Tradicionalmente, as técnicas de caracterização
do comportamento do ouro se baseiam
na concentração das populações através
de métodos como a separação de líquidos pesados, hidrosseparação ou superfiltração. Métodos óticos para contar
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os grãos de ouro então são usados
para determinar a distribuição do ouro.
Quando estiver presente ouro invisível
ou sub-mícron, as técnicas de microssonda, como a TOF-SIMS, podem ser
empregadas.
“A velocidade e a confiabilidade dos
sistemas de mineralogia automatizados
significa que um número maior de partículas pode ser examinado e a dependência da concentração de ouro por métodos por gravidade pode ser menor. Isto
leva a uma eficiência maior no processo
de caracterização do comportamento
do ouro, e a uma determinação muito
mais confiável das populações. Além
da localização dos grãos de ouro, são
coletadas informações sobre a mineralogia do ouro. Isto fornece muito mais
informações sobre o comportamento do
processo de um minério, e significa que
os estudos de caracterização do comportamento do ouro podem ser tornar
ferramentas detalhadas de diagnóstico
do processo.
“ A MinAssist é líder na aplicação de
informações geradas através da caracterização do comportamento do ouro para
localização de problemas no processo
e otimização. As operações podem se
beneficiar muito do uso de metodologias avançadas para a caracterização do
comportamento do ouro. Uma avaliação
detalhada dos distintos tipos de minério ou misturas na alimentação pode ser
usada para guiar o processo de otimização. Entender as populações fundamentais de ouro e associações minerais
no material de alimentação pode ser
usado para realçar áreas de ineficiência
dentro do processo. Uma avaliação focada nas cadeias do processo pode ser
usada para a localização de problemas
específicos, identificando a causa raiz e
reduzindo a necessidade do trabalho de
teste metalúrgico forense. Finalmente,
uma avaliação de rotina das cadeias de
rejeitos é usada como uma “verificação
de saúde” do processo, identificando se
perdas de ouro estão ocorrendo, e suas
causas.”
O uso destas ferramentas está progressivamente se movendo de uma abordagem reativa para um processo de localização de problemas para um diagnóstico
e uma abordagem gerenciável. Isto economiza tempo e dinheiro, levando a uma
operação mais regular e a uma redução
nas perdas de ouro.
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Melhorando o efeito
da gravidade

Brenton Fitzgerald, da ‘Mineral Engineering Technical Services’ (METS),
explica que “a recuperação de ouro pela
gravidade é um método importante para
a remoção da moagem livre do ouro, do
ouro grosseiro de uma alimentação em
uma usina de ouro, resultando em uma
redução do ouro passando através do
circuito de lixiviação.
“A recuperação de ouro pela gravidade
por volta de 20-30% é geralmente considerada suficiente para garantir a instalação de um circuito de ouro por gravidade. Historicamente, mesas de agito e
outros métodos de gravidade baixa foram usados, entretanto os concentradores centrífugos, como os concentradores
Falcon e Knelson, trouxeram maiores
eficiências e recuperações, e agora são
mais comuns.
“A motivação chave para o uso da concentração de ouro é evitar a ocorrência
de que o ouro faça um circuito curto,
onde o ouro grosseiro não é lixiviado
antes de deixar o circuito de lixiviação
devido a tempo de residência insuficiente.” A remoção de ouro grosseiro de
moagem livre da alimentação de lixívia
reduz o risco de um circuito curto.
Além disto, um ouro de alto teor no circuito de lixiviação pode resultar em cargas
de ouro maiores no carbono ativado. Se
isto ocorrer “pode resultar em algum ouro
na solução que não foi recuperado pelo
carbono e que ele se perca nos rejeitos.”
“Outro problema que pode surgir é um
número mais alto de ciclos de eluição,
resultando em custos operacionais mais
altos. Com a remoção do ouro que pode
ser recuperado pela gravidade, a quantidade de ouro passando através do circuito de carbono é menor, reduzindo o
risco de perdas de ouro.
E também, claro, a concentração da
gravidade foi uma opção boa para o meio
ambiente no longo prazo para a separação
mineral. Durante o século passado, seu
papel na recuperação de minerais foi declinando com o desenvolvimento de outras tecnologias para usar na trituração de
finos, circuitos de capacidade mais alta.
Entretanto, recentemente a concentração
da gravidade foi revisada e, particularmente, como um processo complementar
da flotação. Isto, Gekko afirma, reflete em
parte os custos crescentes dos produtos
químicos da flotação.

“O desenvolvimento e aplicação de uma
unidade de concentração de gravidade
contínua, como a InLine Pressure Jig (IPJ),
está no centro deste fluxograma inovador.
Diferente de outros dispositivos contínuos
de gravidade, como as espirais e dispositivos de separação tradicionais, o IPJ tem
a capacidade de recuperar minerais em
tamanhos de partículas relativamente finas
abaixo de 100 micra. Os concentradores de
gravidade de lote são usados na recuperação de ouro livre e sua aplicação mineral
mais ampla é limitada devido ao seu rendimento de massa muito baixo.”
A separação pela gravidade de minerais
em tamanhos mais grosseiros, assim que
ocorre a liberação, pode produzir vantagens significativas para os estágios de
tratamento de flotação a seguir devido a
uma área de superfície menor, uma retirada de água mais eficiente e a ausência de
revestimentos químicos que podem interferir no processamento a seguir. A combinação da concentração da gravidade e da
flotação de minerais valiosos foi incorporada com sucesso em muitos circuitos de
processamento mineral.
Com uma combinação de concentradores de gravidade e/ou flotação, um concentrado combinado contendo uma proporção significativa de mineral total na
alimentação, pode agora ser facilmente
recuperado. A concentração da gravidade sozinha ou junto com a flotação pode
produzir um concentrado que é capaz de
alimentar diretamente unidades de processamento mais intensivas.
A ‘Newcrest Mining’ e a ‘Gekko’ desenvolveram uma pesquisa de três anos e um
programa de desenvolvimento focando
melhorias na eficiência energética, redução de custos operacionais, maior recuperação e implantação do projeto mais
rápida nos projetos planejados futuros
e existentes para a ‘Newcrest’. Os benefícios deste programa para a ‘Newcrest’
serão atingidos através da aplicação de
conceitos para otimizar o esmagamento
e trituração utilizando tecnologias e fluxogramas focados na rejeição da ganga,
pré-concentração e liberação de tamanho grosseiro de esmagamento.
Cada vez mais a aliança com a
Newcrest está mudando em direção ao
apoio a operações já existentes. Estudos
importantes e trabalhos estão sendo feitos para apoiar as equipes de metalurgia
com um foco particular na Cadia, Telfer,
Hidden Valley e Bonikro.

Parte desta colaboração é identificar áreas para melhorias na recuperação do ouro
passível de recuperação pela gravidade na
‘Cadia Valley Operations’. Estes esforços
focam no tratamento no circuito de gravidade tanto primário quanto secundário.
Uma vez que as melhorias sejam identificadas, elas então serão sistematicamente
trabalhadas até a resolução.
Outro projeto sendo revisto pela colaboração é a introdução de métodos de
rejeição de ganga na mina Telfer. O minério é descrito como tendo uma estrutura “de tijolos e argamassa” devido aos
minerais presentes dentro do componente “argamassa” friável da matriz. Isto
dá o potencial de separar lixo do mineral
valioso por tamanho, densidade e competência. Esta matriz tem o potencial de
permitir a rejeição de uma porção significativa do minério para uma perda bem
pequena de mineral valioso usando-se
os métodos da gravidade.
Relacionamentos estratégicos de longo prazo entre especialistas em processamento de ouro, tais como a ‘Gekko’,
e operadores tais como a ‘Newcrest Mining’, permitem uma análise do desempenho do local com base em dados de alta
qualidade. Estes estudos não podem ser
realizados por períodos curtos de tempo,
e exigem uma visão consistente e crítica para atingir os melhores resultados.
“Usar um recurso colaborador especialista tal como a ‘Gekko’ é fornecer percepções significativas de oportunidades para
uma operação melhorada em vários dos
nossos locais” diz Paul Griffin, Gerente de
Metalurgia da Newcrest Mining.
Uma estrutura deste tipo permite que
a ‘Gekko’ aloque as capacidades metalúrgicas de primeira linha de maneira
consistente e sistemática, permitindo
assim um investimento de longo prazo
em recursos humanos de qualidade. As
capacidades metalúrgicas de primeira
linha da ‘Gekko’ são apoiadas por engenheiros metalúrgicos custeados pela
‘Newcrest’, que fornecem recursos bem
direcionados para o empreendimento de
coleta de dados e operação da usina. A
equipe da ‘Gekko’ dedicada à ‘Newcrest’
é apoiada em situações extraordinárias
por outros membros da Equipe Técnica
da Gekko. Os benefícios de tais acordos
de colaboração de longo prazo incluem
a capacidade de converter ideias e conceitos inovadores em um processamento
mais eficiente.
www.revistaminerios.com.br

Jig Pressure InLine da Gekko. Usado
extensivamente nos circuitos de gravidade
contínua instalados em todo o mundo para a
recuperação de uma série de minerais.

Recuperação contínua
por gravidade

A Gekko diz que o “ciclo virtuoso foi
concebido como uma ferramenta para
ajudar no desenvolvimento de oportunidades para rejeitar ganga ou recuperar minerais em um tamanho ótimo de
esmagamento/ trituração. O objetivo
deste modelo é maximizar a produção
e minimizar o consumo de energia. Idealmente, as partículas são rejeitadas ou
recuperadas no tamanho da liberação.
Este processo permite que uma corrente
menor de concentrado de alto grau seja
criada, a qual pode então ser tratada intensivamente para a recuperação. Os minerais ou a ganga podem ser rejeitados
com base no tamanho (peneiramento),
densidade (separação pela gravidade),
química de superfície (flotação) ou por
propriedades magnéticas.
Para otimizar a aplicação deste ciclo
usando-se a gravidade contínua no passo da separação, a Gekko desenvolveu
um protocolo de trabalho de teste laboratorial de recuperação por gravidade (CGR). Os protocolos CGR são uma
alternativa à recuperação por gravidade
do programa de trabalho de teste de lote
padrão (GRG) oferecido por muitos.
A Gekko explica: “Os testes GRG tipicamente usados para determinar a recuperação do concentrador centrífugo de
lote (BCC) em um circuito de moagem;
isto produz concentrados de rendimento
baixo de massa. As unidades BCC são
quase exclusivamente usadas nas aplicações de ouro, enquanto o teste CGR e

os concentradores contínuos, como o Jig
Pressure InLine (IPJ) podem ser usados
em uma variedade de minerais valiosos
e em gamas de tamanho mais grosseiro
e em tração de massas maiores.
Determinar a recuperação de minerais
no seu tamanho de liberação, relações
de recuperação de teor, relações de recuperação de tamanho, bem como a recuperação de ouro e prata através de um
trabalho de lixiviação intensiva se tornaram parte da especialidade da Gekko em
áreas críticas.
O teste CGR fornece um entendimento
melhor e mais preciso da resposta de um
minério aos dispositivos de separação
pela gravidade registrando graficamente a recuperação em comparação com o
rendimento da massa. Durante as últimas décadas a Equipe Técnica da Gekko,
liderada por Sandy Gray, diretor Técnico
e por Tim Hughes, Gerente do Processo
de Engenharia, pesquisou e desenvolveu
protocolos para replicar a recuperação
pela gravidade contínua de pesados e
leves no seu tamanho de liberação nos
circuitos de processamento mineral. Isto
foi um desenvolvimento importante na
avaliação da oportunidade de desenvolvimento dos conceitos de fluxograma da
Gekko e nas escolhas de equipamentos
nas usinas de processamento.
Há dois programas de trabalho de teste
CGR que são projetados para simular um
passo único ou projetos de circuito de
carga recirculante.
O protocolo do teste de um único
passo foi desenvolvido para simular os
desempenhos do IPJ de 600μm até o
tamanho de esmagamento maior de 12
mm. O teste CGR usa a separação de
meio denso (Viking Cone da Gekko e/ou
ciclones) para frações de tamanho acima
de 1,2 mm e batedouro para frações de
tamanho de menos de 1,2 mm.
Os pesados são coletados em rendimentos de massa diferentes e a recuperação dos metais valiosos é determinada. Da curva resultante é possível
determinar o rendimento de massa
Ótimo; para recuperar ou rejeitar os
pesados ou os leves.
Quando o IPJ é instalado um uma carga circulante de esmagamento ou trituração, o teste é modificado para que os
pesados sejam removidos no tamanho
mais grosseiro conforme é liberado. Os
leves do teste são então passados pela
mesa novamente com tamanhos de fino
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Fonte: IntierraRMG

esmagado ou de esmagamento para replicar o ambiente vivenciado nas cargas
circulantes.
A Gekko diz que estes programas de
trabalho de teste estão se tornando cada
vez mais populares no seu laboratório
metalúrgico conforme os clientes se focam em estratégias para rejeitar a ganga
ou pré-concentrado eles se voltam para
seu alvo mineral para reduzir o capital,
o consumo de energia e os custos operacionais.
O IPJ da Gekko e a flotação relâmpago
são métodos de processamento complementares que removem o ouro e outros
minerais de um circuito de fragmentação. Em muitos casos, eles foram usados juntos para maximizar a recuperação
do ouro em gamas de tamanho com as
quais eles operam. A combinação da
flotação relâmpago e da recuperação
por gravidade contínua cobre uma gama
completa de tamanhos, de 10 μm a 1 milímetro.
Usando ambos, o IPJ e as células de
flotação, a Gekko desenvolveu um protocolo de teste utilizando um estágio de
esmagamento do Impactador de Eixo
Vertical (VSI), seguido de recuperação
por gravidade grosseira, então finalmente usando a flotação para recuperar
partículas finas não recuperadas pela
gravidade. Espera-se que esta técnica
recupere os minerais da faixa de tamanhos entre 100 μm e 250 μm, onde há
um cruzamento entre as capacidades
de recuperação tanto da recuperação
pela gravidade quanto por flotação.
A separação pela gravidade pode ser
usada para recuperar o mineral na faixa
de tamanhos de até 100 μm. A flotação
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relâmpago pode então recuperar as partículas de 150 μm até 10 μm. Isto está
claramente demonstrado no gráfico
abaixo, adaptado de uma versão original desenvolvida pela Napler-Munn e
Wills em 2006.
Este estilo de fluxograma foi usado na
usina Python da Gekko e varia desde
protocolos de teste convencionais, que
recirculam os rejeitos de volta através
dos estágios de esmagamento/trituração
antes de eles se apresentarem às células
de flotação. A Python foi projetada para
tratar minérios que têm alta receptividade à combinação de gravidade e flotação.
Sua capacidade foi baseada ao redor das
separações grosseiras, mas agora está
sendo ampliada para aceitar alimentações de mais finos e uma ampla gama de
tipos de minerais.
Ish Grewal, Presidente da ‘Met-Solve
Laboratories’, em um trabalho recente
comentou que “o uso de concentradores de lote fluidificados que produzem
taxas muito altas de concentração se
tornaram comuns na recuperação do
ouro livre dentro dos circuitos de moagem. Estas unidades capitalizam sobre
a capacidade dos hidrociclones de agir
como unidades mais duras e reterem o
ouro recuperável pela gravidade (GRG)
dentro do circuito de trituração. Isto
permite que as unidades centrífugas
de lote de rendimento de massa baixo
atinjam tanto porcentagens de alta concentração quanto recuperações altas.
Pesquisas e entendimento considerável
do comportamento do ouro dentro dos
circuitos de trituração e recuperação
usando concentradores centrífugos de
lote fluidificado avançou o conheci-

mento exigido para predizer e escalar
para cima a partir de resultados laboratoriais.
“A indústria precisa de um entendimento similar e do avanço dos concentrados
centrífugos de rendimento de massa alto
uma vez que eles:
- Têm o custo de capital e operacional
mais baixo do que qualquer dos métodos de beneficiamento mineral
- Não prejudicam o meio ambiente e
não exigem a adição de produtos químicos e reagentes, o que torna fácil a
obtenção de licenças
- Ampliam significativamente a faixa
de tamanhos das partículas receptivas à
concentração da gravidade
“A pesquisa também exige um entendimento da interação das várias tecnologias de concentração da gravidade,
especialmente quando os fluxogramas
são configurados com estágios de desbastamento, lavagem e limpeza, como é
feito na flotação de espuma.”
Recentemente ele disse à IM que “nada
mudou significativamente. Entretanto,
estamos trabalhando em métodos melhorados para avaliar as aplicações da gravidade de rendimento de massa alta”. A Tabela Analítica da Met-Solve (MAT) é uma
ferramenta básica que está sendo usada
nesta pesquisa. Ela é projetada para determinar a resposta dos minerais e outros materiais particulados misturados à
concentração da gravidade. As aplicações
são diversas, mas incluem análise quantitativa e a concentração desses elementos,
como o ouro, PGMs, áreas minerais, cromita, estanho, tântalo, tungstênio, urânio,
minério de ferro, cobalto, e muitos outros
metais e minerais.
Há duas plataformas com o MAT. O
deck plano é usado para determinar a receptividade à concentração da gravidade
de amostras finas e superfinas, de 212
μM a menos de 37μm. Isto é útil para
aplicações tais como otimizar a flotação
ou os concentrados de gravidade, avaliar a retirada de lodo dos depósitos de
minerais pesados, ou a lavagem de ouro
fino e sulfitos da lixívia dos rejeitos da
flotação.
O deck em V é usado para amostras
grosseiras com tamanhos de partículas
acima de 200 μm e acima de 2 mm. As
aplicações típicas incluem a avaliação da
recuperação de ouro livre na lavra ou em
depósitos aluviais, limpeza de concentrados, ou lavagem dos rejeitos. Além

Extrac-Tec’s HPC-30 é adequado para
mineração aluvial, reprocessamento
de rejeitos e como um préconcentrador para melhoria de
material após a britagem

da oscilação longitudinal encontrada no
deck plano, o deck em V emprega um
mecanismo de “batida”, que puxa os materiais com uma alta gravidade específica
para cima da mesa ao longo da ranhura
do V.
“Esperamos montar e estabelecer uma
metodologia mais simples e aperfeiçoada, e também desenvolver dados
correlacionais com operações em escala plena. Isto exige uma boa dose de
coordenação com os locais das minas
que têm tais equipamentos (por exemplo, Falcon Continuous, etc.), explica
Grewal. Ele espera fornecer mais informações em breve.
A ‘Sepro Mineral Systems Corp.’ se
especializou em projeto e fornecimento

de equipamentos, sistemas e usinas para
concentração de gravidade, esfregação,
lavagem, peneiramento, aglomeração,
separação por meio denso, esmagamento e trituração. No ano passado ela recebeu um contrato da Hemco Nicarágua,
a segunda maior produtora de ouro da
Nicarágua, para fornecer um circuito de
trituração e recuperação pela gravidade
para a sua operação na municipalidade
de Bonanza, no noroeste da Nicarágua.
O pedido inclui um concentrador de
gravidade para ouro Falcon SB-5200B,
uma peneira vibradora de deck único
Sepro-Sizetec de 2,1 x 4,9 m, um drive
de 330 kW, uma usina com malha de trituração primária de descarga com uma
capacidade de alimentação de 50 t/h e

Fornos de regeneração de
carbono indiretamente
aquecido FLSmidth de 5 t
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bombas associadas, ciclones, sala de
controle, MCC e aço estrutural.
Este é um pacote de engenharia completo que exige que o cliente forneça
apenas as lajes, a transportadora de
alimentação, um prédio adequado, e
integração com o processo existente. A
Sepro está envolvida com o cliente desde o projeto conceitual até a engenharia
detalhada, e fornecerá pessoal de apoio
durante o processo de comissionamento, que é esperado para o início de 2013.
O gerente geral da Hemco, Alvaro Peralta, comentou que “a capacidade da
Sepro de fornecer todos os principais
equipamentos em um único pacote de
engenharia é um tremendo benefício
para um operador relativamente pequeno
como nós, com recursos de engenharia
limitados em nossas instalações.”
A FLSmidth Knelson diz que fez “diversas descobertas significativas” recentemente na tecnologia de cone de concentrado, inclusive o sistema de seleção
de cone de concentrado CONE*Logic.
O CONE*Logic avalia as características
metalúrgicas específicas do minério e as
condições chave do local para produzir
um cone de concentrado que melhor
sirva à aplicação. “Começamos a desenvolver o sistema CONE*Logic em 2003,
e durante os últimos nove anos trabalhamos de maneira próxima a muitos de
nossos clientes para analisar um método
de seleção de cone que observasse os
cinco fatores fundamentais da operação,
inclusive dados de testes de mineralogia,
tamanho e forma da partícula pretendida,
limites da água do circuito, qualidade da
água e abrasividade do minério”, disse
Doug Corsan, Diretor Global de Produto
da FLSmidth Knelson.
Na busca da criação da primeira solução
de cone de concentrado totalmente customizado, a FLSmidth Knelson desenvolveu
uma inovadora e nova plataforma de fabricação do cone, a Matrix Cone. Durante os
extensivos testes em campo nesses três
últimos anos, o grupo diz que a Matrix
Cone forneceu uma recuperação metalúrgica superior, recuperação aperfeiçoada
de partículas finas e, em média, aumentou
os intervalos de limpeza do cone em um
fator de cinco vezes. “Uma das principais
vantagens desta nova Matrix Cone é a capacidade de realimentar estas unidades
nas máquinas existentes atualmente em
operação ao redor do mundo”, acrescentou Corsan.
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Ouro da Summit Valley

A FLSmidth também está recebendo um
aumento de consultas da África do Sul
por sua abrangente e inovadora faixa de
soluções para extração de metais preciosos.
A sua oferta nesta área foi significativamente aperfeiçoada em 2009, quando a
companhia adquiriu o negócio da Summit
Valley baseada em Utah, especialistas no
projeto e fabricação de plantas e equipamentos modulares para extração de ouro
e prata. Esta tecnologia inclui a célula EW
de mais alta capacidade da indústria usada na recuperação de metais preciosos.
“A nossa posição no grupo FLSmidth se
especializa em componentes individuais,
porém também possuímos recursos de
primeira linha em termos de combinar esses componentes em espaços de ouro e
acondicionamento na planta,” o especialista em equipamentos da Summit Valley,
Cameron Barton explicou durante uma
visita recente à África do Sul. “Nós lideramos o mundo em eletrólise do ouro e
destilação a vácuo do mercúrio e estamos
entre as principais companhias globais
que oferecem fornos rotativos com combustão indireta e sistemas integrados de
tira de carbono.”
A FLSmidth oferece um catodo sem
cesto patenteado da nova célula EW desenhado para diminuir o tempo de serviço
do operador e diminuir o inventário de
ouro nas células, enquanto fornece a alta
eficiência continuada da célula, característica das células da Summit Valley. A
remoção do lodo do ouro é feita na célula
lavando o lodo do metal precioso dos catodos com um jato de pressão e o lodo
é bombeado do fundo da célula através
do flange de saída do lodo para um filtro
de lodo. Como os catodos são assistidos
na célula, menos manuseio do catodo é
exigido durante a assistência e isso minimiza a exposição do operador a metais
tóxicos quando metais tais como mercúrio, arsênico e cádmio estão presentes em
soluções EW. Os novos eletrodos eliminam a necessidade de cestos de catodo.
O processo inovador e patenteado de
eluição de carbono Zadra da FLSmidth
arma o tempo de válvula variável e um recipiente de tira adicional para reforçar os
níveis de produção até 30% em plantas
existentes e reduzir o custo de uma nova
planta pela mesma porcentagem.
Sandra K parte das operações de Segovia da Colombia Gold. Historicamente,
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os graus de qualidade em Segovia, uma
das dez principais minas de produção por
teor de qualidade no mundo, tiveram uma
média na faixa de 12 a 14 g/t. No entanto,
no terceiro e quarto trimestres de 2012,
os teores tiveram uma média de aproximadamente 9 g/t devido à depleção temporária de zonas de teores mais altos nos
níveis atualmente sendo minerados em
‘Providencia’ e ‘El Silencio’ e, em menor
quantidade, o processamento de alguns
estoques de teor de menor qualidade.
Através da metade de Março de 2013, os
teores principais continuam a apresentar
uma média de aproximadamente 9 g/t à
medida que avançam as atividades de
desenvolvimento da mina, espera-se que
os teores principais começarão a mostrar
alguma melhora no segundo trimestre,
aumentando para uma média de aproximadamente 10 g/t na segunda metade de
2013
A companhia também projeta e fabrica
fornos e calcinadores de regeneração de
carbono indiretamente aquecido a partir
de 0.5 t/d ou maior. Esses fornos e calcinadores podem ser alimentados a gás,
óleo ou eletricidade, e são montados em
deslizadores, e pré- equipados com fiação e tubos.
A vedação do forno com fole patenteado
comprovou ser eficaz em eliminar a entrada do ar e saída de gás do processo e
pode ser aperfeiçoada para fornos de outros fabricantes. A FLSmidth diz que ela
“detém o recorde mundial como tendo as
mais baixas emissões em uma planta de
carbono.”
As capacidades da planta Merrill Crowe
da companhia variam de plantas modulares de 3.4 m³/h montadas em deslizadores até o tamanho máximo de 2,100 m³/h.
O alcance de fornecimento das plantas inclui filtros de clarificação, torres de desaeração, bombas de vácuo, alimentadores
de pó de zinco, alimentadores de nitrato
de chumbo e cones de zinco, bombas
de alimentação do filtro de precipitado,
sistemas de pré-revestimento do filtro e
alimentação do corpo, além de filtros de
precipitado usados pela refinaria e instalações de derretimento para produção de
ouro em barras.
Essas plantas incorporam um sistema
proprietário de cone misturador e um
alimentador de nitrato de chumbo / pó
de zinco. A companhia oferece componentes individuais e parciais da planta ou
pacotes de equipamentos completos da

planta, junto com o projeto total da planta.

Tratamento refratário do ouro

No Boletim de Inverno ‘Xstrata Process
Support’ (XPS), Arthur Barnes e Rajan
Pandher examinaram os desafios dos minérios refratários.
“O primeiro desafio é determinar o motivo da fraca recuperação pela cianetação
direta que pode ser causada por uma ou
mais contribuições. A mais antiga e melhor compreendida é o ouro preso ao sulfeto, e a mais frequente é a pirita.
A segunda contribuição ao comportamento refratário é o arsênico na forma de
arsenopirita ou antimônio na forma de estibinita, a qual causa pouca recuperação
mesmo em baixas concentrações.
A presença de carbono no minério também é uma causa frequente de fraca recuperação, não porque faz com que o ouro
não responda à cianetação, mas porque
ele absorve prontamente o ouro em solução e leva à “perda de ouro”. Quando
essas contribuições refratárias se apresentam em combinação, a obtenção satisfatória de recuperações do ouro pode
se tornar uma verdadeira dor de cabeça.
Felizmente, existem curas para isso.
“Uma chave para o sucesso é o diagnóstico adequado da causa. Primeiro, a XPS
executa uma técnica de lixiviação sequencial bastante sistemática conhecida como
“Lixívia de Diagnóstico” que identifica
claramente onde está o ouro no minério,
destruindo sistematicamente minerais
chave, seguido de lixiviação com cianeto
do resíduo até que todo o ouro tenha sido
recuperado. Além disso, é realizada a mineralogia quantitativa para estabelecer a
abundância modal das espécies de mineral e algumas vezes até identificar o comportamento do ouro. Com o novo ‘Qemscan FEG’ um maior número de partículas
de ouro pode ser encontrado, melhorando
assim as estatísticas de comportamento.
“Uma vez que a causa tenha sido identificada, existem várias alternativas para
tratar o minério.
O ouro pode ser moldado para ser mais
receptivo à cianetação pela moagem ultra-fina, seguida por uma lixívia atmosférica
quente – o Processo Albion. Uma segunda solução é uma completa oxidação por
pressão (POX), que é efetiva para todas
as condições, com exceção do carbono. O
terceiro método é a torrefação – a simples
e bem estabelecida torrefação total para
converter pirita em hematita enquanto

oxida qualquer carbono presente, ou a
torrefação em dois estágios para primeiro
remover o arsênico com a torrefação parcial seguida da torrefação total.
“Como a XPS tem especialidade em
moagem fina, hidrometalurgia e pirometalurgia de pressão, essas especialidades
foram reunidas em um só local.”
A XPS pode realizar a lixívia de diagnóstico para clientes para determinar a causa
de um determinado comportamento refratário com mineralogia quantitativa usando o ‘Qemscan’. Isto é seguido por uma
revisão das opções e pela recomendação
em relação às melhores alternativas que
sirvam para as necessidades do cliente,
seguido por testes apropriados nos laboratórios totalmente equipados da XPS.
A torrefação de leito fluido pode ser
concluída com torrefadores de leito fluido
contínuo de 51 mm ou 102 mm de diâmetro, cada um equipado com um ciclone,
incinerador traseiro para combustão de
vapor de arsênico e/ou enxofre, condensador e depurador.
Tipicamente, 1-5 kg de material são suficientes para uma avaliação comparativa
preliminar usando um torrefador pequeno, enquanto que 20-50 kg podem ser
suficientes para testes de duração maior
usando o torrefador de 102-mm. Os dois
torrefadores são inteiramente equipados
com termopares, medidores de pressão,
e analisadores de gás para assegurar a
coleta de dados confiáveis.
Testes de oxidação por pressão são
realizados em autoclave de balança de
bancada Parr de 2 litros, que tipicamente
suporta cargas de aproximadamente 1 kg.
A autoclave é construída com titânio e
pode ser operada com um revestimento
de vidro opcional. É totalmente automatizada para medir e controlar a temperatura
e pressão dentro da autoclave e o fluxo de
gás no interior da autoclave. As medições
do processo são capturadas continuamente em um servidor PI.
A configuração do Processo Albion na
XPS compreende um ‘M4 IsaMill’ para
produzir o minério com trituração ultra
fina ou concentrado, seguido de lixiviação em um tanque agitado à pressão
atmosférica. Aproximadamente 15 kg de
material são necessários para determinar
o lote de assinatura no IsaMill, entretanto,
um único teste de lixívia Albion pode ser
realizado com 1 kg de material triturado.
Cianetação: tendo removido os elementos danosos por um dos processos acima,
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o resíduo do estágio de pré-tratamento,
uma solução de cianeto, é usado para lixiviar e recuperar o ouro. Isto é feito usando
testes rotativos com garrafas padrão, que
pode ser executado por até 72 horas. Os
dados principais como pH da borra, teor
de oxigênio dissolvido e concentrações
de cianeto são gravados e/ou mantidos
durante todo o experimento.
Amostras são tomadas ao mesmo tempo, de modo que a cinética da lixívia em
toda a experimentação possa ser subsequentemente determinada. Testes giratórios com múltiplas garrafas podem ser
feitos simultaneamente. Depois dos testes
de cianetação, as amostras são analisadas para determinar o ouro na solução
e no resíduo, para que a recuperação do
ouro possa ser calculada.

Lixiviação

Em seu boletim Efeito do tamanho da
partícula de minério na dissolução do
ouro em uma solução de cianeto apresentado na Reunião Anual da SME em
Denver em Fevereiro, J. Egan e C. Bazin
estão propondo um procedimento experimental para estimar a dissolução do ouro
a partir do minério, dentro de intervalos
de tamanhos diferentes usando testes de
lixiviação feitos com um minério de larga
escala no lugar de amostras tamanho único. Eles reportam que o “procedimento
reduz significativamente o trabalho do
teste experimental e também elimina as
incertezas relativas a possíveis interações
entre partículas de diferentes tamanhos
durante a lixiviação. A aplicação da reconciliação de dados ajuda na filtração de
alguns dos erros inerentes à mensuração, associados com as análises do ouro.
“Os resultados da análise mostram
que a dissolução do ouro aumenta com
a diminuição do tamanho da partícula
do minério. O histórico da produção de
partículas dentro de um intervalo de tamanhos pode ter um efeito na dissolução
do ouro. No entanto, o efeito deverá ser
confirmado por outros testes de lixiviação. Os parâmetros estimados do modelo
de dissolução do ouro podem ser usados
para prognosticar a recuperação do ouro
seguindo várias intensidades de trituração. O trabalho continua com o objetivo
de desenvolver um simulador integrado
de lixiviação e trituração do minério de
ouro.”
Também no SME, no boletim Estimando o inventário residual da lixiviação de

uma grande quantidade de ouro, J. Winterton da empresa de mineração “Cripple Creek & Victor Gold Mining Co”
denota que esta estimativa “é desejável
por várias razões. Vários métodos foram
tentados com sucesso limitado. A coleta de dados da “Valley Leach Facility”
(VLF) na mina ‘Cripple Creek and Victor’
da AngloGold Ashanti, tem sido usada
para desenvolver uma robusta técnica de
estimativa do inventário.” A técnica foi
apresentada juntamente com a discussão sobre metodologias de avaliação e
componentes de inventário.
As conclusões foram que “estimar o inventário em uma operação de lixiviação
ativa a partir de amostras de experimentações é uma tarefa arriscada. A integridade das estimativas depende enormemente de como as amostras são obtidas
e como as estimativas de teor resultante
são desenvolvidas e aplicadas.
A abordagem nunca suplantará as estratégias baseadas em amostras dedicadas e protocolos de testes metalúrgicos
em termos de confiabilidade ou credibilidade. Os métodos de estimativa descritos foram desenvolvidos usando conjuntos de dados de experimentação múltipla
obtidos no VLF na última década.
Os métodos melhoram substancialmente a habilidade de aferir o inventário em quantidades ativas e podem ser
estendidos a qualquer estrutura similar
não consolidada.”
Da mesma mina, S. Leichliter e D. Larson apresentaram Geometalurgia para
uma operação de processo de recuperação dupla – mina de ouro ‘Cripple Creek
and Victor’, do Colorado. Aqui, operações de superfície continuam juntamente
com uma expansão de moagem no site
para ser concretizada nos próximos dois
anos. A mina está atualmente avançando
para baixo a partir de uma zona oxidada
para uma zona transicional, mais rica
em sulfeto / telureto. A mineralização
do ouro inclui ouro nativo, electrum, e
teluretos. A lixiviação do cianeto é o
processo de recuperação do minério
oxidado com o minério rico em telureto
e sulfeto a ser processado na nova moenda. Os autores declaram que a “caracterização do minério antes da escavação
é vital quando existem dois processos
possíveis de recuperação. Esta caracterização é dependente da geometalurgia.
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Ouro

Escala da Planta PIONERA F-100 – dados experimentais
de um circuito de lixiviação, Julho de 2011

sados e testados. Esses parâmetros são
medidos por uma variedade de trabalhos
de teste analítico. O trabalho analítico
fornece as medições para os parâmetros
desejados. Modelos geometalúrgicos
são desenvolvidos para os parâmetros
pelo processo de recuperação, para que
as estimativas possam ser inseridas no
modelo do recurso para otimizar as operações e recuperações.”
Eles concluem que “parâmetros tais
como dureza, gravidade e flotabilidade,
ajudam na construção de modelos geometalúrgicos robustos. Esses modelos
são então inseridos no modelo do bloco
do recurso para ajudar a planejar e prever a produção.”
A ‘PIONERA’ diz que a recuperação
do ouro, cobre, níquel, zinco e outros
metais pode ser aumentada através do
uso do seu BioPolímero. “Modificando
a reologia do concentrado, a ‘PIONERA’
melhora a viscosidade e a cinética do
sistema, resultando em um aumento da
produção.”
Outras vantagens reportadas incluem:
- Vantagens ambientais sobre reagentes sintéticos (incluindo regulações mínimas para armazenagem e manuseio, e
mínimos danos ao meio ambiente e nível
de toxicidade. Além disso, são isentas
do registro REACH)
- Com a inibição da formação de crostas, a transferência positiva de calor é
mantida com melhor eficácia
- Propriedades catalíticas podem entregar cinética de reação mais rápida para
oxidação do sulfeto
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- Não interfere com o processo SX/EW.
- Alta tolerância ao sal.
A companhia diz que tem se dedicado
a consideráveis esforços de pesquisa
e desenvolvimento para identificar os
biopolímeros mais adequados para usar
em aplicações de lixiviação por pressão.
Avaliações, tanto internas como externas, com consultores e clientes, têm
demonstrado uma boa performance em
vários minérios. “Esses esforços levaram ao desenvolvimento de polímeros
naturais superiores que são otimizados
para performance sob várias condições
de recuperação do metal.”
A ‘PIONERA’ diz que várias experimentações têm demonstrado o potencial do seu BioPolímero para aumentar
a recuperação do metal em circuitos de
lixiviação. Isto é especialmente relevante em circuitos CIL/CIP, e os benefícios
também são observados no processo
‘Merrill Crowe’. “Uma experimentação
recente na escala da planta na mina de
ouro no Canadá mostrou um aumento
na recuperação de ouro de aproximadamente 1% sobre a faixa de diferentes
teores principais de material.

Carbono-em-pasta

No boletim da SME Anti-incrustantes
para aplicações de processamento do
ouro, W. H. Dickinson da Kemira reportou na avaliação de sete anti-incrustantes, abrangendo uma faixa de químicos
“para controle da formação do carbonato de cálcio (CaCO3) em aplicações de
processamento do ouro. Três químicos

preferidos foram identificados e forneceram até 100% de inibição nos testes de
jarra estática quando aplicados em dosagem de 30 ppm. Os três produtos foram
adicionalmente avaliados usando um
modelo de circuito de extração do carbono desenvolvido para esta aplicação.
O circuito de teste permitiu a mensuração direta do carbonato de cálcio formado no carbono a partir de uma solução
super saturada sob condições dinâmicas. Os anti-incrustantes diminuíram
o desenvolvimento de CaCO3 nas colunas em 15–26% comparados com os
controles não tratados. O impacto dos
anti-incrustantes sobre a taxa e teor da
carga do ouro no adsorvente de carbono
foi avaliado nos estudos CIP em laboratório. Os anti-incrustantes geraram um
aumento de 25 - 35% de carga de ouro e
eficácia na extração de ouro de até 65%.
Testes no local em uma instalação de
processamento de ouro demonstraram
que 10 ppm de anti-incrustante preferido
foi capaz de suprimir totalmente a formação de CaCO3 em águas de abundância
mais elevada.
“Todos os anti-incrustantes foram capazes de reduzir significativamente a formação de CaCO3 e o controle do CaCO3
melhorou com o aumento da dosagem
do produto sobre a faixa de 5–30 ppm.
Uma composição química de policarboxilato sulfonado conseguiu 100% de inibição quando aplicada em 30 ppm sob
condições de teste estático.
“A química de poliacrilato foi capaz de
obter uma inibição maior do que 95%
em 15 ppm, porém a incrustação foi
agravada quando o anti-incrustante foi
sub-alimentado.”

Eletro-extração

Na reunião anual de SME de Denver em
fevereiro, Michael Mooiman, da Universidade Franklin Pierce, NH & Argo Advisors
International e Ian Ewart e Jeremy Robinson da Electrometals apresentaram o boletim Eletro-extração de metais preciosos
a partir de solução de cianeto usando a
tecnologia EMEW. O boletim revisa a recuperação de ouro e prata a partir de soluções de cianeto usando a tecnologia EW
desenhada pela “Electrometals Technologies”. Eles dizem que “a tecnologia pode
ser considerada como uma reposição
completa ou parcial da tecnologia ‘Merrill Crowe’ e oferece várias vantagens no
processamento de soluções de alto teor.”

Planta de processamento da ‘IAMGOLD’ na mina Westwood em Quebec iniciada em Março.
Inicialmente processando as reservas de minério da mina adjacente Mouska, em 2013, é
esperado que a planta produza aproximadamente 140.000 onças de ouro, 60.000 onças da mina
Mouska de 30 anos de idade e aproximadamente 80.000 onças da nova mina de Westwood.
A primeira vertente de ouro era esperada para o final de março. O Presidente e CEO, Steve
Letwin, disse: “O mesmo time de engenharia interno, que construiu Essakane, agora completou
o desenvolvimento da mina de Westwood e a reforma da antiga planta Doyon para processar o
minério de Westwood”

Eles concluem que a célula cilíndrica
EMEW EW, desenhada, desenvolvida e
implementada pela Electrometals, “foi
implementada com sucesso para a recuperação eletrolítica de uma variedade de
metais básicos e preciosos. Notadamente, a eletro-extração da prata e ouro a
partir de uma solução de cianeto foi implementada com sucesso em uma balança da planta e como resultado, milhões
de onças-troy de prata (assim como algum ouro) são recuperadas a cada ano
usando a tecnologia EMEW.
“A operação EMEW resulta em reduções substanciais em custos operacionais, ela produz um dourado mais limpo
do metal precioso, e permite um colhimento automático do produto de prata.
“Em alguns casos, o processo EMEW
pode ser visto como uma substituição
do processo de cementação com zinco
de ‘Merrill Crowe’, mas a experiência da
planta tem demonstrado que algumas
circunstâncias podem exigir tanto a implementação da eletro-extração como o
processo ‘Merrill Crowe’ para operar de
uma maneira complementar. A maior parte
da recuperação de metais preciosos é feita
eletroliticamente para produzir um custo
baixo, uma concentração mais alta de metais preciosos e o processo ‘Merrill Crowe’
é usado para recuperar as quantidades residuais dos metais preciosos em solução
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e para atuar, quando necessário, como um
segundo processo para aumentar o rendimento de todos os metais preciosos.
“Ainda que a implementação tenha sido
um sucesso, ainda restam muitas oportunidades para o aperfeiçoamento e otimização do processo. Estas incluem o
monitoramento da voltagem das células
individuais, aumentos nas densidades
atuais e a determinação das constantes
do circuito de primeira ordem que podem ser usadas para monitorar a performance de um circuito EMEW.
Em seu boletim, Permuta de íons como
técnica de produção primária na hidrometalurgia, apresentado na Reunião
Anual de SME em Denver no mês de
Fevereiro, D. R. Shaw, S. Arnold e J. D.
Illescas da Fenix Hydromet, denotaram
que “pressões crescentes sobre a aceitabilidade ambiental da lixiviação do cianeto força as companhias de mineração
de ouro em observar reagentes de lixiviação alternativos mais amigáveis para
o meio ambiente. O desenvolvimento da
lixiviação de tiosulfato e a recuperação
usando resinas de troca de ânions de
base forte em um processo RIL (resina
em lixiviação) foram testados no projeto
‘Homestake’ da ‘Barrick Gold’ em Nevada, Estados Unidos, e está avançando
para a conversão da planta em escala
total. Esta mudança de abordagem tem

o potencial de levar a uma mudança na
abordagem da indústria com o aumento
do uso da troca de íons sobre o carbono
no mundo ocidental.
“O uso de carbono como absorvente para
a recuperação de ouro tem predominado
sobre o uso de resinas, especialmente nos
países ocidentais. As resinas oferecem um
número de características que apresentam
vantagens sobre o carbono;
- Resinas podem ter a sua funcionalidade química modificada para obter ótima seletividade
- Resinas são menos susceptíveis a
envenenamento por componentes orgânicos ou cálcio
- Resinas apresentam uma cinética
mais rápida e capacidades de carga superiores
A eluição da resina pode ser obtida em
temperatura ambiente e não requer regeneração térmica
- Resinas podem ser eficientemente
operadas em altas porcentagens nos
circuitos RIP, tão altas quanto 20-25%
comparadas com concentrações de carbono mais típicas de 3-5%
- Resinas também oferecem o potencial
para a recuperação do cianeto e outros
complexos de cianeto do metal.
“Estas vantagens das resinas oferecem o
potencial de melhora nas recuperações, menor área útil da planta, redução nos custos
de capital e melhora dos resultados ambientais. As resinas, apesar de tudo, apresentam
algumas desvantagens, e a principal é que
as resinas têm um tamanho de grânulo físico máximo acima do qual a integridade
mecânica do grânulo é comprometida.
Os grânulos da resina são, portanto,
tipicamente menores do que o carbono,
o que requer telas de menor abertura
no circuito RIP, a conversão de carbono para resinas requer modificações no
equipamento existente na planta.
O custo da resina é significativamente
mais alto do que o carbono, no entanto,
as resinas são mecanicamente mais robustas, sem cantos angulares a serem
perdidos e assim, duram muito mais.” IM
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Mineradoras se dividem
quando o assunto
é terceirização
Apesar de evitar o investimento inicial mais alto com a compra de máquinas ao terceirizar,
mineradoras perdem na retenção de mão de obra especializada
Vinícius Costa
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Algumas atividades, como
perfurações no desmonte, são
realizadas pela própria Apoena
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Lavra

R

ealizada na maioria das minas
brasileiras com escavadeiras,
carregadeiras e caminhões rodoviários e fora de estrada, a lavra e o transporte podem ser feitos tanto por equipe e
máquinas da própria mineradora, quanto
geridos por uma empresa terceirizada. O
que se tem visto como determinante para
a escolha é o componente econômico.
Visando à redução de custos e à competitividade, algumas empresas optam
por centralizar os seus recursos nas atividades básicas e que agregam valor e
repassar a terceiros a execução de serviços complementares, mas não menos
importantes. A terceirização, ou outsourcing, pode ser usada em larga escala por
corporações de porte variado, se beneficiando dessa prática de várias maneiras,
como por exemplo ao eliminar as burocracias internas com as atividades-meio.
Contudo, é de noção geral que uma má
gestão da terceirização implica em um
descontrole que repercute mão de obra
subcontratada, ou seja, falta de controle
de qualidade que ocasiona perdas produtivas, operacionais, financeiras e até ações
trabalhistas movidas pelos empregados
terceirizados, dentre outros problemas.
Nas atividades-meio, como gestão e
terceirização de frotas, as mineradoras
enxergam vantagens na contratação principalmente pelos distribuidores de equipamentos que oferecerem serviços personalizados dimensionados de acordo com as
necessidades específicas de cada mina,
podendo incluir desde como acompanhamento da produtividade da frota, telemetria,
gestão da informação e garantia de disponibilidade mínima da frota em operação,
manutenção, peças sobressalentes, etc.
No geral, tem-se como premissa que
uma mineradora não deva terceirizar a sua
atividade-fim, ou seja, o foco da existên-

cia da empresa, pois, caso isso ocorra, ela
correrá sério risco de perder sua identidade
e, principalmente, seu diferencial competitivo. Contudo, vem se discutindo no País
o Projeto de Lei 4.330, que regula a terceirização no País, já com Prazo de Vista
encerrado no dia 13 de agosto e votação na
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça)
da Câmara adiada para o dia 3 de setembro
próximo.
A polêmica nesse PL é em relação a
definir e proibir a contratação de terceiros na chamada atividade-fim, ou seja, o
projeto libera a terceirização para todas as
atividades. Para entender melhor como as
mineradoras se posicionam quanto a esse
assunto e como lidam com as operações
de transporte e lavra em suas minas, a revista Minérios & Minerales entrevistou a Sama - Minerações Associadas, a
Mineração Apoena e a Galvani Indústria,
Comércio e Serviço, a respeito do tema.

Terceirização da lavra evita
o investimento em máquinas

A Unidade de Mineração de Lagamar,
da Galvani Indústria Comércio e Serviços, em operação desde 1997, tem ao
todo 164 funcionários e desses, 75 são
contratados via prestadora de serviço, ou
seja, quase metade dos empregados não
têm vínculo empregatício direto com a
mineradora. Apesar de já ter tempo significativo de atividade, a mina de fosfato,
responsável por movimentar no ano passado 1.800.841 t de minério e por mais
2.064.855 t nesse ano (estimado), nunca
teve equipe própria na lavra.
Atualmente, a responsável pelo serviço
é a JP Bechara Terraplenagem e Mineração, utilizando duas escavadeiras Komatsu PC200, sendo uma operando e uma
de reserva, uma escavadeira Caterpillar
330C, 12 caminhões (seis Volkswagen de
17 t, cinco Ford Cargo de 17 t e um fora

Sama primariza mão
de obra e investe no
treinamento do funcionário

Localizada em Minaçu (GO), a mina de
amianto crisotila da Sama – Minerações
Associadas tem uma operação de lavra
www.revistaminerios.com.br
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de estrada Randon RK425 de 25 t), além
de frota de apoio com motoniveladora
Fiatallis DG70B, trator de esteira Fiatallis
FD 170 e, por fim, um caminhão pipa.
A escolha pela terceirização da lavra está
diretamente ligada ao custo operacional e
de investimento, pois, segundo Roberto
Pedrosa, gerente da Unidade de Mineração de Lagamar, “ao se contratar o serviço, não há o investimento com a aquisição
do equipamento que, por exemplo, a cada
15 mil h precisa ser substituído por um
novo, encarecendo demais a operação”,
explica. “Um ponto positivo”, continua,
“é que dessa forma não há a mobilização
direta de capital e o contrato prevê um valor fixo por m³. Mas, infelizmente, por não
termos uma frota própria, perdemos em
produtividade, flexibilidade e custo operacional”, afirma.
Toda a manutenção dos equipamentos é
feita pela prestadora de serviço e o pacote
contratado inclui abastecimento de diesel,
óleo e outros ajustes. Isso confere à mineradora mais tranquilidade, pois ela passa
a se focar somente em sua atividade-fim,
que, no caso da Galvani, é a fabricação de
fertilizantes, sua atividade-fim. Quanto ao
treinamento, são feitos cursos de reciclagem geral dos operadores de caminhões
e escavadeiras e o gerente afirma que, a
terceirizada está melhorando nesse ponto
e se empenha na questão, sendo cada vez
mais cobrada pela Galvani.
Hoje as duas principais dificuldades enfrentadas na lavra, afirma Pedrosa, estão
na tendência de queda de teor do minério,
pois a mineradora está na configuração
de pit final no flanco oeste com apenas
avanço ainda no leste, e na insurgência
constante de água na cava, que precisa de
um sistema de bombeamento eficiente.
Com vida útil de 5,5 anos e investimento
total em 2012 de R$ 3,5 milhões, a cava
da mina Lagamar é composta por material
macio que não requer desmonte com explosivos. Em relação à distância média de
transporte (DMT), para o material estéril,
os caminhões percorrem 1 km, e para o
minério são 4 km. As bancadas têm altura
de 10 m, inclinações no lado leste de 37°
e no oeste de 47°.

Em operação desde 1997, Lagamar
tem 75 funcionários contratados via
prestadora de serviço

mista, com funcionários e máquinas tanto
próprios quanto terceirizados. Ao todo,
na unidade que extrai o minério utilizado
como matéria-prima na indústria de fibrocimento, fricção, papel e papelões hidráulicos e cloro/soda, são 311 funcionários
orgânicos e 169 contratados para compor
o efetivo da lavra.
Na atividade, os equipamentos da
empresa incluem, no momento, 28 caminhões Volvo FMX-460 de 32 t (com
apenas um ano de utilização), oito escavadeiras hidráulicas, sendo três Liebherr
964, uma Liebherr 944 e quatro Volvo
L220. Já a prestadora de serviços utiliza
16 caminhões rodoviários Volvo de 32 t,
sendo sete operados por mão de obra da
Sama e o restante terceirizado, e duas escavadeiras Komatsu de 70 t.
Apesar do número elevado de caminhões, segundo o gerente de Extração
Planejamento e Manutenção de Equipamento de Mina, Edson César de Souza,
“no momento, a Sama não pensa em
utilizar equipamentos de grande porte
na lavra, pois seria necessário o alargamento das pistas, o que demandaria
um investimento alto. Contudo, a mineradora está sempre aberta à essa possibilidade”, diz.
Há dois anos, conta o gerente, o cenário encontrado na mineradora era bem
diferente. “A minha chegada à Sama foi
no início de 2011 e me deparei com a
frota 100 % operada por uma prestadora de serviços, mas aos poucos fomos

realizando a primarização da atividade,
invertendo a situação. Inicialmente, foi
escolhida a primarização pela questão
custo/benefício, mas a ação se refletiu de
forma positiva também na produtividade,
segurança e satisfação do nosso funcionário, que agora opera um equipamento
da própria empresa”, conta.
Em relação à manutenção, tanto a Liebherr quanto a Volvo mantêm técnicos
na unidade à disposição da mineradora
de maneira a garantir a disponibilidade
do equipamento. No entanto, caso seja
necessário mais expertise, os fabricantes podem trazer especialistas de outras
localidades. Sempre supervisionada por
um coordenador da Sama, a equipe de
manutenção tem cerca de 50 funcionários
próprios e mais alguns das fornecedoras
dos equipamentos.
Em razão da otimização da lavra, realizada em rocha máfica e ultramáfica em duas
cavas com 1200 m de comprimento, 700
m de largura e 160 m de profundidade em
bancadas de 13 m, desde 2009 a mineradora utiliza o programa SmartMine para
gerenciar em tempo real os equipamentos, auxiliando na obtenção dos índices
de produtividade, disponibilidade, efetividade, MTBF, MTTR, entre outros. Para
evitar a emissão de particulados durante a
lavra, há aspersão direta e constante com
caminhão pipa. Por isso, há necessidade
de seis caminhões-pipa na mina que supram a operação com 2.200 m³ de água
por dia.
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Mina Cana Brava conta com 28
caminhões Volvo FMX-460 de 32 t
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2013. A mineradora investirá nesse ano
R$ 18.418.724, com o gasto anual médio
com manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra de R$ 11 milhões.

Lavra de ouro mantém até
2015 frota móvel terceirizada

Desde 2010, quando adquiriu da Yamana a mina de ouro São Francisco, em
Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), a
Mineração Apoena opta por adotar a terceirização de sua lavra, inclusive na manutenção. Segundo José Eduardo Corrêa,
gerente de Operações, a lavra, realizada
pela Fagundes Construção e Mineração,
deve manter esse modelo até 2015, quando se prevê o esgotamento da mina.
Ao todo, na extração e no transporte do
minério, a operação conta com uma escavadeira hidráulica Volvo EC 460 e seis EC
700, e 45 caminhões basculantes Mercedes-Benz 4B44 Actros 8x4 percorrendo a
distância média entre a mina e a planta
de 2,9 km. Esses equipamentos têm manutenção completa dada pela equipe da
Fagundes.
Contudo, algumas atividades são realizadas pela própria mineradora, como, por
exemplo, as perfurações de desmonte que
utilizam quatro perfuratrizes Sandvik DPI
1500. Além disso, a mina possui frota de
apoio composta por patrol, uma retroes-

cavadeira, dois caminhões de pequeno
porte e um pipa, todos com manutenção
realizada pela equipe da Apoena. Em
2012, a empresa gastou R$ 2.694.224
com a manutenção da frota de equipamentos de lavra, para 2013, a previsão é
de que sejam gastos R$ 1.618.545, uma
redução considerável se comparada ao
ano anterior.
Em 2013, a expectativa de movimentação e produção é de, respectivamente,
11.497.495 t de minério e 2,98 t de ouro,
na lavra a céu aberto com bancadas de
10 m de altura – já aprofundada em 250
m desde seu ponto inicial de operação.
No entanto, a tendência é que essa movimentação tenha ao longo dos anos um
declínio gradativo, visto o estrangulamento da cava e esgotamento da mina.
Porém, a Apoena trabalha atualmente
com programas de sondagens para viabilizar uma possível extensão da vida útil
da mina.
Com base instalada na mina, a Fagundes é responsável por 350 funcionários
e, se somados todos os empregados das
prestadoras de serviços da unidade, são
ao todo 306 pessoas na lavra, 155 no
beneficiamento e 139 na área administrativa, totalizando o quadro completo da
empresa, entre próprios e terceiros, em
879 trabalhadores.
Foto: Sama

Lavra

Quanto ao treinamento dos operadores,
o gerente afirma o empenho da Sama em
melhorar a qualidade da mão de obra na
mina. “De todas as empresas que passei, essa é a que mais investe em treinamento. Contratamos consultores e em
momento algum a Sama se nega a injetar recursos para treinamento, por esse
motivo, a mineradora já ganhou diversos
prêmios em capacitação de mão de obra
e melhor lugar para se trabalhar e, ao
investir no funcionário, você aumenta
a sua produtividade e retém a mão de
obra” finaliza.
Em 2012, foram realizados projetos utilizando a metodologia Seis Sigma para
diminuir a ociosidade e aumentar produtividade e eficiência de equipamentos de
carregamento e transporte, além disso,
houve treinamentos e reciclagem para
operadores visando à diminuição dos índices de manutenção corretiva.
Atualmente, segundo o gerente, a principal dificuldade enfrentada está na acertabilidade no modelo de lavra, o que desencadeou uma série de sondagens que
se iniciou em 2011, terminando nesse
ano com um total de quase 8.000 m de
exploração geológica.
Estimada para mais 28 anos de extração,
a operação movimentou no ano passado
21.552.791 t e prevê 22.441.725 t em

Prevenção de danos
reduz trocas

A

o lidar com cenários, rochas, pedras
e substâncias com características
das mais diversas, as operações minerárias em todo o mundo precisam de uma
série de equipamentos e instrumentos adequados que consigam suportar o ambiente
rigoroso das minas.
No caso das ferramentas de desgaste, sua
vida útil pode ser traduzida como o tempo
em que consegue trabalhar efetivamente,
sem que haja perda de corte, definido pelo
grau de desgaste, ou que se atinja o limite
de vida previamente estabelecido. Qualquer
deterioração excessiva afeta diretamente a
precisão, qualidade e, obviamente, a produção na mina. Focando nas ferramenta e
materiais de desgaste, a revista Minérios &
Minerales entrevistou a Mineração Apoena
e a Galvani Indústria, Comércio e Serviços
a respeito de como elas lidam com a manutenção, trocas e escolha das ferramentas.

Ações preventivas reduzem
gastos em R$ 2 milhões

Situada na Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), a mina de ouro São Francisco,
da Mineração Apoena, tem no momento
como campeões de desgaste na operação
os equipamentos utilizados nas perfurações
na cava, que incluem colunas de perfuração,
bits, hastes e punhos requeridos pelas perfuratrizes Sandvik.
Segundo o assistente Técnico da Gerência
de Operações da empresa, João Paulo Munhoz Magio, para se minimizar o desgaste é
feito o controle frequente desses itens, as-

Um dos pontos operacionais problemáticos que influenciam diretamente no desgaste é a incidência de fraturas nas rochas, algo
comum na jazida. Isso gera o travamento
das hastes e, caso não esteja muito bem regulado no equipamento o sistema antitravamento, há o rompimento prematuro do item,
perdendo-se tanto a haste quanto o bit.
Medidas preventivas, como a afiação precisa das pontas de tungstênio para evitar
microtrincas, afirma o assistente técnico.
“Desde que a Apoena assumiu a mina, em
2011, passamos a tomar atitudes de controle específicas de vida útil das ferramentas,
padronizando-as por agrupamento de operadores, dividindo as equipes de operação
em duplas, onde cada uma possui seu bit
específico, enquanto as hastes são fixadas
por máquina. Essa ação fez com que os operadores pudessem confiar mais no material
utilizado e cuidar melhor de sua manutenção. Além disso, a empresa fez um investimento de R$ 140 mil na compra de uma
afiadora de bit Robot Arm ESD II da CME”,
finaliza.

Abrasão reduzida torna
manutenção menos
dispendiosa

Localizada em Lagamar (MG), a Unidade
de Mineração de fosfato Lagamar, da Galvani
Indústria Comércio e Serviços, não enfrenta
grande dificuldade em relação aos materiais
de desgaste nem algo crítico nesse sentido,
explica Roberto Pedrosa, gerente da unidade.
Isso se deve por se tratar de uma operação

Na mina São Francisco
as fraturas nas rochas
aumentam o desgaste das
ferramentas
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Equipe de manutenção da
Lagamar tem trabalhado
para otimizar o tempo de
troca de componentes

sim como treinamentos com o fabricante da
perfuratriz. “A Sandvik periodicamente ministra treinos específicos aos nossos operadores, além disso, há o acompanhamento
em campo dos técnicos de perfuração dela
e da Boart Longyear, ambas fornecedoras na
nossa unidade”, explica.
Magio também diz que a empresa optou
por trabalhar com essas duas empresas
principalmente por ter notado que suas
ferramentas estavam se adaptando melhor
à atividade da mina. No caso da Boart Longyear, ela realizou em 2012 um empenho
para adequar as ferramentas às características do solo, fazendo o tratamento térmico
das hastes visando à realidade da mina São
Francisco. Em 2013 foi concluído o desenvolvimento das peças hoje utilizadas na
mineradora, o que trouxe um bom retorno
financeiro e produtivo.
Segundo o assistente técnico, o maior
desgaste fica por conta dos bits, que acabam tendo o maior consumo, contudo, o
impacto financeiro mais relevante está ligado à deterioração das hastes, por serem bem
mais caras que as brocas. “Apesar do consumo menor, o valor desse item é bem mais
considerável que o do bit. Projetamos para
2013 dispêndio de cerca de R$ 1 milhão em
materiais de desgaste, quantia muito menor
que a praticada no ano passado, que foi de
R$ 3,1 milhões. Esse montante mais alto foi
devido à adversidades na operação, como a
relação de massa e a melhoria no desempenho e manuseio dos equipamentos em
2013”, conta.
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Material de Desgaste

Apesar de terem operações distintas, Galvani e Apoena trabalham com a minimização
do desgaste e aumento da vida útil dos seus equipamentos

em que o material extraído contém pouca sílica, ou seja, de pouca abrasividade.
“O maior desgaste que encontramos no
momento é em relação aos revestimentos
de bombas que demandam muitas trocas.
Em segundo lugar é possível citar os dentes
dos britadores de rolos da MMD, tanto os
primários quanto os secundários e, por fim, o
revestimento do moinho, trocado a cada dois
ou três anos dependendo da dureza do minério”, explica. Mensalmente, a unidade gasta
com materiais de desgaste cerca de R$ 50 mil
e as trocas dos revestimentos dos moinhos
(barras e bolas) consomem o montante de R$
200 mil.
Ao longo dos anos, medidas para diminuir
o desgaste desses itens foram tomadas e um

Quanto à utilização de compressores na Unidade de Mineração de fosfato Lagamar, da Galvani
Indústria Comércio e Serviços, ela acontece, principalmente, na área de flotação, que possui três
Atlas Copco GA 55 operando 24 horas por dia. Segundo Roberto Pedrosa, gerente da unidade, foi
considerada a compra de um quarto compressor tendo em vista a disponibilidade dos aparelhos,
contudo, foi decidida apenas a compra de peças sobressalentes para manter os três operando.
A manutenção dos compressores é feita pela equipe interna da mineradora e somente em poucos casos, dependendo da complexidade do problema, chamam o fabricante,
mas em média 90 % dos consertos são efetuados pela equipe própria. Essa porcentagem
também se aplica à maioria dos equipamentos da planta e somente com manutenção, em
2012, a unidade dispendeu R$ 2.455.128, para 2013 está orçada a quantia de R$ 2.500.000.

trabalho da equipe de manutenção para otimizar a operação, diminuindo o tempo de troca em todos os componentes, foi realizado.
A equipe atualmente conta com quatro mecânicos, um instrumentista, um supervisor

de manutenção elétrica e um de mecânica e,
além disso, a mineradora tem o apoio de dez
operadores mantenedores (cinco eletricistas
e cinco mecânicos) com treinamento interno
e curso de mecânica no Senai.

O Centro de Aprendizado da MCC reduz os riscos operacionais dos equipamentos
com uso de soluções de treinamento de simuladores

N

o centro de Aprendizado da MCC em
Johannesburgo, África do Sul, os
programas de treinamento com simuladores procuram melhorar o Retorno sobre Investimento (ROI) da sua crescente frota
de equipamentos, melhorando a produtividade dos operadores e reduzindo os índices de
manutenção não programada.
A competência de operadores é avaliada
apenas quando o aluno termina o programa completo de treinamento, que inclui o
processo de certificação pela Autoridade de
Qualificações da Mineração (MQA) do país,
uma que o Centro de Aprendizado MCC está
credenciado a conceder.
A MCC atualmente utiliza três Simuladores
Avançados de Equipamentos da Immersive
Technologies no seu centro de ensino, complementados com as unidades de módulos
de máquinas (kits de conversão) para caminhões mineiros de Caterpillar, pás e escavadeiras Liebherr.
“O Centro de Aprendizado MCC foi aberto
em janeiro 2011, com o objetivo principal de
desenvolver os operadores profissionais que
possam melhorar o uso da nossa frota e reduzir os custos operacionais através de um
programa estruturado, visando a princípios
chaves de produtividade, manutenção e segurança nas máquinas. Nós temos investido
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na tecnologia de simuladores mais avançada
do mundo hoje, com ganhos importantes e
mensuráveis, a identificação de “brechas”
no desempenho e capacidade de focar nossos esforços de treinamento nas deficiências
identificadas”, afirma Pieter Page, gerente
Organizacional do Grupo MCC.
Cinco grupos de operadores quase inexperientes já mostraram que o programa
permite melhorias notáveis, de 35% até
65% no perfil de risco dos operadores, que
foram atingidos em poucos meses entre a
avaliação inicial e final.
“Nós estamos felizes pela MCC ter aceitado
nossos serviços integrados de sistemas de
treinamento, com suporte para implementação dos processos, incluindo análise de
perfil de risco de operador. O foco no método
baseado em dados tornou possível para o
Softwares de treinamento
melhoraram o Retorno sobre
Investimento (ROI)

Foto: Immersive

Simulador

Simuladores podem corrigir
práticas dos operadores
Centro de Aprendizado MCC obter resultados
importantes”, afirma Peter Salfinger, o diretor
executivo da Immersive Technologies.
O Centro de Aprendizado agora está correlacionando os dados reais, obtidos em sistemas de monitoramento da produção das
máquinas em cada mina da MCC e comparando-os com dados de treinamento baseado
em simuladores. Isto permitirá a companhia
desenvolver um quadro mais claro da sua
força laboral de operadores e da melhoria
com o uso de simuladores.
Para Rian Scott, gerente de Programas, Treinamento de Operadores, do Centro de Aprendizado MCC, “os dados que temos analisado
atualmente em sistemas de monitoramento
mostram coincidência exata com os erros
dos operadores nos simuladores. A produção
segura é muito importante. Nós observamos
as medições dos ângulos de reversão, tempos de percurso e aumentos de velocidade.
Quando temos identificado os problemas,
podemos criar cenários de treinamento focados nos problemas individuais”.
A MCC, fundada em 1972, opera a maior frota de aluguel para terraplenagem na África do
Sul. Suas operações mineiras especializam-se
nas minerações a céu aberto, e é líder em mineração de rocha dura, projetos de terraplenagem e ambientais no continente africano.

Inclinômetro elimina riscos
de tombamento

T

endo em vista os possíveis riscos
de acidentes presentes no transporte de minérios em caminhões
rodoviários, como os tombamentos durante a descarga da caçamba basculante,
a Comlink Equipamentos Eletrônicos desenvolveu o inclinômetro. Ciro Spanholi,
engenheiro e Projetista de Hardwares, Tales Bolson, gerente do departamento Comercial, e Marcio Slomp, diretor técnico
e industrial da empresa, desenvolveram o
estudo técnico “Inclinômetro: Tecnologia
Anti-Tombamento”, que explica o funcionamento do dispositivo.
Devido à compactação natural da carga
e ao tamanho e capacidade das caçambas
dos caminhões tipo rodoviário, principalmente no transporte dentro da própria
mina, muitas vezes em terrenos irregulares
e pouco compactados, os riscos de tombamento se elevam. Sendo assim, para
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auxiliar a proteger o veículo contra estes
sinistros, pode-se utilizar o inclinômetro,
um dispositivo eficiente que mede automaticamente a inclinação do implemento e
detecta riscos para a operação, impedindo
o basculamento em condições inseguras.
As principais causas dos tombamentos
são os basculamentos em terrenos desnivelados ou mal compactados, que fazem
com que o peso da carga e da caixa basculante se desloque para um dos lados,
fazendo o caminhão ou implemento girar.
Após um determinado ponto, esse deslocamento do peso da carga é irreversível e o
tombamento inevitável. A percepção dessa
situação de risco não é tarefa fácil para o
operador, pois ele está frequentemente
dentro da cabine do veículo e a inclinação
ocorre no outro extremo, mais precisamente no eixo de basculamento da caçamba.
A inclinação pode também aumentar du-

rante a subida da caixa de carga se o terreno ceder mais de um lado. Outro agravante é que em implementos com caixa
de carga alongada, pequenos ângulos
laterais são críticos e imperceptíveis sem
o auxílio de instrumentos de medição.
As cargas mais aderentes e compactadas, como o minério de ferro, argila,
areia, calcário, entre outras, são especialmente perigosas, pois, se elevam mais
na vertical antes de começar a escoar.
Quanto maior a altura e o peso, mais fácil
é o tombamento. Nesse caso, o cilindro
hidráulico, estando mais longo e mais
fino, permite maior flexão lateral.
Os prejuízos gerados por um tombamento podem facilmente ultrapassar a cifra de
R$ 25.000,00 só em gastos com manutenção. Será necessário desempenar o chassis, recondicionar o cilindro hidráulico,
entre outros custos. Esses custos podem
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Frota

Dispositivo eletrônico aumenta confiabilidade no basculamento de minério por caminhões rodoviários

Frota

se estender aos bens sobre os quais a caçamba tombou, lucros cessantes e prejuízos ao meio ambiente (derramamento de
óleo, por exemplo). Se, por desventura,
ocorrerem danos pessoais ou fatais, os
prejuízos se tornam imensuráveis.
A solução para esses problemas é o uso
do inclinômetro. Com a instalação do dispositivo é possível monitorar os ângulos
frontal e lateral dos implementos e avisar ao
operador a situação do veículo. Através dessa informação, ele pode posicionar o veículo
de forma adequada antes de iniciar a subida
da caçamba; caso contrário, o basculamento
fica bloqueado. No caso de uma torção do
chassis ou afundamento do terreno e, por
consequência, aumento da inclinação e do
risco de acidentes, o dispositivo bloqueará
automaticamente a subida da caixa de carga.
Outras vantagens do uso do inclinômetro
são: apresentação contínua dos ângulos
frontal e lateral do implemento; alerta visual e sonoro indicando que a caixa de carga
está basculada (evita que o veículo gire
com a caixa alta); alerta visual e sonoro
indicando que a tomada de força está engrenada (evita desgaste da bomba e da tomada); registro de todos os basculamentos
e ângulos máximos; registro do operador,
data e hora dos basculamentos; horímetro
de funcionamento da bomba hidráulica; e
proteção contra danos no cilindro.

Existem duas versões do inclinômetro, a
caixa tipo rack para embutir no painel do
veículo ou a caixa com braço articulado,
para ser instalado sobre o painel. As principais características dos produtos são:
resolução de 0,1 grau; monitora ângulos
frontal e lateral; sensor de inclinação IP67
– resistente a pó e jatos d’água; display de
alto brilho e contraste, com ângulo de visualização de 160 graus, que permite melhor leitura das informações da tela; aviso
sonoro e visual de basculamento inseguro; bloqueio de basculamento inseguro;
alerta de báscula alta; pode acionar luzes
e sirenes externas; coleta de dados e relatório de eventos através de software; e
registro dos últimos 8000 eventos (com
data, hora e ângulos).
Bruno Monteiro, diretor da empresa
Rodominer, que opera nas minas da Serra Azul (Arcelormittal, MMX e Itaminas)
com minério de ferro, possui 20 unidades do inclinômetro instalados em sua
frota composta de veículos Scania G420
6X2 e Iveco Strallis 460 6X4, todos com
semirreboque deslizante. Ele analisou
a operação e percebeu que o tempo de
posicionamento do veículo para iniciar
o basculamento aumentou; entretanto, a
confiabilidade melhorou, além de se eliminar as manobras de reposicionamento
após começar a bascular.

O aparelho também interrompe o processo quando, por algum motivo, durante
o basculamento, haja alteração no nível
do solo ou no ângulo do veículo e, no
caso da Rodominer, que descarrega geralmente sobre solo pouco compactado,
muitas vezes sobre pilha de minério de
ferro, o inclinômetro é essencial.
Já Naziro R. Blaut, da empresa Embu,
que opera em pedreiras no Estado de
São Paulo, com mais de 40 caminhões
distribuídos entre os modelos 8X4 e 6X4
da Mercedes Benz, conta que o operador
consegue ter mais confiabilidade no serviço, reduzindo os riscos tanto para ele
quanto para o caminhão.
Os altos custos de reparos de um veículo tombado muitas vezes inviabilizam
a recuperação, podendo-se ter perda
total se os danos forem elevados. Vidas
humanas também podem ser subtraídas
em acidentes como esses, sendo assim,
uma reflexão sobre como evitá-los deve
ser feita. O inclinômetro vem ao mercado justamente para auxiliar o operador
do veículo no basculamento com segurança e sem danos ao seu equipamento
de trabalho. E o investimento inicial
na instalação do dispositivo reverte-se
em economia futura e incremento da
segurança do funcionário, segundo os
autores.
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Visite o estande
da revista Minérios & Minerales
na Exposibram 2013 (Nível Foyer)
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Alocação de capital
é o grande desafio para o
crescimento das mineradoras
Estudo da EY identifica os dez maiores riscos de negócios para o setor de mineração e metais
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do o valor do acionista no longo prazo”.
Os “dilemas de capital” afetam ainda
mais as mineradoras de pequeno e médio
porte. Essas empresas ficaram expostas
ao equilíbrio frágil entre a sede dos investidores e a baixa tolerância ao risco.
A situação se agrava ao avaliar a posição
de caixa e de capital do giro dessas empresas de menor porte do setor. Empresas
com valor de mercado inferior a US$ 2
milhões - cerca de 20% das mineradoras
listadas nas principais bolsas de valores
– possuem em média menos de US$ 1
milhão em caixa em seu balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2012.

Proteção de margem e
melhoria da produtividade
é essencial

Uma década de preços elevados camuflou
o impacto da alta acelerada dos custos, da
queda da produtividade e da má gestão de
capital no setor. O enfraquecimento dos preços das commodities em 2012, o legado da
fase de “crescimento a qualquer custo” do
superciclo, e o aumento dos custos criaram uma “tempestade perfeita”, que estreitou as margens e diminuiu a lucratividade.
Como resultado, a proteção de margem e
a melhora da produtividade saltaram para

Os 10 maiores riscos
de negócios globais para
o setor de mineração
e metais em 2013:
• Dilema de capital – alocação e acesso
(8º em 2012)
• Proteção de margens e melhora de produtividade
(4º em 2012)
• Nacionalização de recursos (1)
• Licença social para operar (6)
• Escassez de talentos (2)
• Volatilidade de preços e câmbio (7)
• Execução de investimentos (5)
• Partilha de benefícios (9)
• Acesso à infraestrutura (3)
• Ameaça de substitutos (citado esse ano)
Fonte: EY

o segundo lugar no ranking de riscos.
“A produtividade do setor está em declínio por quase uma década. O foco agora
é a otimização da produtividade, por meio
do uso mais criterioso da mão de obra e
de equipamentos”, comenta Assis.

A nacionalização de recursos
continua a ser difundido

A nacionalização de recursos continua a
ser uma questão crítica para as empresas
do setor. Impostos e royalties cada vez mais
altos, a posse pelo governo e as restrições
às exportações continuam a se propagar por
todo o globo.
“Na medida em que a nacionalização de
recursos tornava-se cada vez mais endêmica, as mineradoras e siderúrgicas aperfeiçoaram a gestão deste risco. Há sinais de que a
retração nos investimentos por empresas do
setor pode obrigar os governos a adotarem
uma abordagem mais cautelosa, mas o setor deve continuar a interagir com os governos para fomentar um melhor entendimento
sobre o valor que um projeto proporciona ao
governo, país e comunidade.”

Ameaça de substitutos

A expansão do gás xisto nos Estados
Unidos e a substituição do carvão pelo
gás na América do Norte ressaltam a
ameaça da substituição para empresas
que produzem uma única commodity, ou
para empresas em que uma commodity
domina o mix de produtos.
Outros exemplos dessa ameaça incluem: alumínio em lugar do aço; paládio
em vez de platina; alumínio, plástico, fibra
ótica ou aço e grafeno no lugar do cobre,
e o ferro gusa substituindo o níquel puro.
A primeira indicação da existência de
uma ameaça pode ser vista em fatores
como: mudanças regulatórias; custo das
commodities ou problemas de suprimento; produtos com margens de lucro baixas e menor dependência na qualidade e
desempenho; preocupações ambientais e
avanços tecnológicos. “Uma vez iniciada,
a substituição é potencialmente irreversível, pois pode causar mudanças estruturais nos hábitos dos consumidores”.
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Funding

A

alocação adequada do capital foi
alçada da oitava posição em 2012
para o topo da lista dentre os dez
principais riscos para as mineradoras e
siderúrgicas em todo o mundo neste ano,
segundo o relatório anual “Business risks
facing mining and metals 2013-2014” da
EY (antiga Ernst & Young).
Para o líder de Mineração e Metais da EY,
Carlos Assis, esses desafios ameaçam não
apenas as perspectivas de crescimento no
longo prazo das grandes mineradoras, mas
também a sobrevivência das pequenas empresas com problemas de caixa.
Os empresários consultados pela EY consideram que a proteção de margem de lucratividade e a melhora da produtividade é o segundo
maior risco para o setor. No ano passado, essa
questão constava na quarta posição da lista. Já
a ameaça de substitutos aparece pela primeira
vez no ranking, na décima posição.
“Nesse momento, a prioridade é gerenciar as expectativas de diversos públicos
de interesse, preservando ao máximo os
retornos. Esses resultados contrastam com
os de 12 a 18 meses atrás, quando a produção acelerada ainda era a pauta principal
e a limitação da capacidade definia as preocupações de negócios”, diz Assis.
Para as mineradoras de grande porte, o rápido declínio no preço das commodities em
2012, a elevação acelerada do custo e a queda no retorno criou um desequilíbrio entre as
perspectivas de investimento de longo prazo
das mineradoras e a expectativa de retorno
de curto prazo dos acionistas sedentos por
resultados que recém ingressaram no setor.
“Devido aos anos de alto crescimento
de receita e de valorização do capital, um
grupo diferente de investidores foi atraído à
mineração. Eles têm horizontes de investimento de curto prazo e não se sentem confortáveis com o cenário de desenvolvimento e retorno de longo prazo e normalmente
anticíclico do setor”, afirma Assis.
“Existe a possibilidade de outro período
de baixo investimento, gerando volatilidade de preço no futuro. Há ainda um grande
risco das decisões tomadas hoje por mineradoras e siderúrgicas prejudicarem suas
perspectivas de crescimento, arruinan-

Mega Máquinas distribui
John Deere em São Paulo

Clipping

Equipamentos irão abastecer todas as unidades
da Mega Máquinas no Sudeste e Nordeste

A Mega Máquinas, empresa do Grupo Veneza criada para representar a John Deere Construction no Brasil, expande seus negócios com a inauguração da sua 6ª unidade no País. Localizada em
Barueri, na Grande São Paulo, será a primeira e exclusiva revenda
John Deere Construction no Estado. Com 2.500 m² de área total,
além da comercialização de máquinas para construção, agricultura
e mineração, a revenda oferece peças, acessórios e serviços.
Com cobertura de cerca de 40% do mercado brasileiro da John
Deere Construction, a Mega Máquinas já nasceu em 2012 como
a maior distribuidora da marca na América Latina. Com aporte
inicial de R$ 20 milhões, a empresa tem forte presença no Nordeste, com filiais no Recife e Petrolina (PE), Fortaleza (CE), João
Pessoa (PB) e Salvador (BA). Para os próximos quatro anos, estão previstos mais R$ 35 milhões de investimentos, totalizando
R$ 55 milhões em apenas cinco anos. Até 2017, a Mega Máquinas com a John Deere almeja estar entre os três maiores distribuidores de máquinas de construção do País.
Além das motoniveladoras e dos tratores de esteiras comercializados pela empresa estão as retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e pás-carregadeiras. Juntos, esses três equipamentos
correspondem a mais de 70% do volume total de vendas da empresa. “Instalar-se em São Paulo significa entrar no maior mercado de equipamentos de construção. Abriremos outras filiais no
Estado, visando maior proximidade com nossos clientes, ampla
cobertura territorial e um serviço de peças e pós-venda diferenciados”, ressalta Marcos Hacker Melo, CEO da Mega Máquinas e
diretor-executivo do Grupo Veneza.
Os equipamentos são importados da Carolina do Norte e Iowa,
nos Estados Unidos, via Porto de Santos (SP), e vão abastecer todas as unidades da Mega Máquinas nas regiões Sudeste
e Nordeste. Em São Paulo, a John Deere está em processo de
construção de duas fábricas em Indaiatuba, com previsão para
início de produção em novembro deste ano, visando a ampliar
potencializar a comercialização das máquinas, que será realizada
via CDC bancário com taxa de Finame.

Errata
Na edição de Julho, No 352, na página 23, o software de gestão
citado no primeiro parágrafo se chama, “Shared Services Astrein
(SSA), da Astrein”, e não “Sare Services Estriem (SSA), da Estriem”, como publicado.
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A Alvenius promoveu em agosto, em Belo Horizonte, o 1º
Workshop de Mineração, destinado às mineradoras, empresas de
engenharia e projeto, instaladoras e EPCistas que trabalham no
setor de mineração. O evento teve como palestrantes Alexandre
Lima, gerente Comercial, Luis Fernando dos Santos, gerente de
Engenharia e Ian Januska, coordenador de Assistência Técnica
da empresa. Estiveram presentes cerca de 30 profissionais que
atuam em diferentes etapas da cadeia de mineração, como engenheiros das mineradoras, projetistas de tubulação, técnicos de
montagem e consultores.
O objetivo do workshop foi promover o conhecimento sobre as
diversas soluções tubulares que a empresa oferece sob uma ótica
técnica e prática, como os Sistemas K10, Ranhurado, Ring Joint
e tubulações revestidas; além de demonstrar com produtos as
aplicações e facilidades de cada linha.
Além da explicação técnica sobre os sistemas mencionados,
aplicados em numerosos projetos já realizados no Brasil, foi dedicado um tempo específico para simulação prática de montagem dos acoplamentos e execução de ranhura, contando com a
interação dos participantes. Os participantes puderam presenciar
todas as etapas de montagem dos sistemas, desde a execução de
ranhuras até a instalação final das tubulações. Essa experiência
prática fez com que eles visualizassem os benefícios do uso dos
acoplamentos mecânicos, especialmente em termos de rapidez
na montagem, facilidades, limpeza, praticidade.

ThyssenKrupp vende
cinco viradores de vagões
para minério
Com mais de 10 unidades de viradores de vagões já fornecidos
no Brasil, a ThyssenKrupp assinou contrato para a instalação de
mais cinco unidades, com capacidade de projeto de 10.000 t/h.
Os sistemas entrarão em operação em 2015 e a ThyssenKrupp
Industrial Solutions será responsável pelo projeto, engenharia,
fornecimento, montagem e comissionamento dos equipamentos.
Com mais de 18.000 colaboradores e presença em cinco continentes, no Brasil a empresa possui destaque no desenvolvimento
de plantas e sistemas para cimento, mineração, processamento e
manuseio de matérias primas e minerais.
ThyssenKrupp já entregou mais de uma
dezena de viradores de vagões no Brasil
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Sobre tubulações

