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Crédito da capa: mina de carvão nos Estados Unidos
(Foto: Ferguson & Katzman Photography/Halo Images).
No detalhe, peneiras vibratórias e transportadores de
correia protegidos da abrasão, na Samarco.

anto os países ricos como os emergentes respiraram aliviados com as resoluções tomadas
pela recente assembleia do Partido Comunista chinês, onde aparentemente a linha pró-reforma venceu os conservadores e radicais. As empresas estatais ganharam uma sobrevida,
mas serão mais exigidas em produtividade e as deficitárias poderão ser fechadas. Haverá maiores
incentivos para os negócios privados. A economia vai depender menos dos investimentos públicos
em infraestrutura, e mais da expansão do consumo popular. O governo aposta no poder aquisitivo
crescente da população e do padrão de vida como elemento estabilizador do regime político vigente.
Os analistas econômicos já ousam fazer previsões de que com estas reformas econômicas, a China
poderá sustentar o seu crescimento a taxas anuais de 7% a 8% na década atual.
Esses mesmos analistas procuram adivinhar quando a China vai ultrapassar os Estados Unidos
em termos econômicos. Se analisarmos a participação percentual do PIB nacional desses países no
PIB global, a trajetória dos Estados Unidos, estimada em 18% este ano, e da zona do euro, projetada em 13%, são descendentes nas décadas recentes, enquanto a China está em ascensão, tendo
ultrapassado a zona do euro em 2011 e deve cravar quase 16% em 2013.
A China hoje é o maior parceiro comercial da África — cerca de US$ 200 bilhões de mercadorias foram
transacionados em 2012. Se houve uma época em que empresas chinesas compravam freneticamente depósitos minerais no continente africano, estudo do Banco Mundial em 2011 já revelava que apenas 29% dos
investimentos diretos oriundos da China foram para mineração. O restante foi para o comércio e indústrias.
Comparado aos países da África, o Brasil não tem mostrado uma política comercial consistente com
relação à China, nem mesmo para atrair mais investimentos daquele país, o que se reflete no fluxo de
comércio entre os dois países. Difícil de se explicar porque o Mercosul, em particular a Argentina, e
Cuba têm merecido mais atenção da diplomacia brasileira.
A expectativa de um crescimento medianamente elevado na China pós-reformas nesta década, salvo
algum cataclismo imprevisto, traz alguma tranquilidade à mineração global — hoje pressionada pelos
preços: o índice de preços dos metais da revista The Economist mostra uma queda de 14,2% em dezembro com relação a um ano atrás, tendo o ouro perdido 27,9% do seu valor neste período.
No cenário global, o Chile mostrou sua força mais uma vez quando a Rio Tinto e a BHP deram
sinal verde para a implantação de um projeto de dessalinização de água marinha no valor de US$
3,4 bilhões, para abastecer a mina de cobre de Escondida. Este país continua sendo o principal
destino de investimentos externos à mineração na América Latina, a despeito de alta substancial nos
custos de energia e da escassez d’água.
Na Austrália, o governo conservador recém-eleito deve manter uma atitude mais amigável à mineração,
setor que recebeu quase A$300 bilhões de investimentos nos últimos nove anos. Mas esse ciclo de
bonança acabou. A arrecadação do governo australiano caiu de forma dramática juntamente com a baixa
das commodities. Críticos apontam que o país não investiu quanto podia na alta e está despreparado para
a economia global que emerge da crise. A saída será corte de despesas e aumento de impostos.
Curiosamente, países avessos à mineração estão mudando de postura. A Groenlândia, ao norte da Europa,
revogou uma proibição antiga sobre exploração de urânio e já se prepara para se tornar competidor da China
no mercado de terras raras, monopolizado na prática por esta nos anos recentes. Enquanto isso, o congresso
brasileiro já jogou para 2014 a aprovação do novo Marco Regulatório, esquecendo-se que bons projetos de
mineração levam 10 anos ou mais para entrar em produção. O mundo, certamente, não vai esperar por Brasil.
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Editorial

Foto: komarjohari.wordpress

Fábrica de motores Mercedes-Benz, em Beijing

China pós-reforma
econômica liderará
expansão global
T

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

Sustentabilidade: já
pensou em escolher um
selo para seu produto?

T

Coluna do Mendo

endo em vista, como bem sabemos e tenho sempre enfatizado, que, cada dia mais, será a percepção e a
ação das partes interessadas, no que respeita a seu produto, processo, desempenho e visão com relação
à sustentabilidade, que irá manter – ou não! – a sua “licença social para minerar”, vale a pena refletirmos
sobre o tema “certificação ecológica”, como o fez, recentemente a conceituada revista “HSM Management”, em
matéria intitulada “Como escolher o selo certo para seu produto”.
Lembra esta matéria da HSM, que “o número de programas de certificação ecológica cresceu de pouco mais
de uma dúzia nos anos 1990 para mais 455 hoje, em 197 países e 25 setores industriais, segundo o catálogo
Ecolabel Index – e este não lista todos”. (...) Mesmo assim, não há como negar que esteja crescendo o valor de
produtos certificados e que certos selos ecológicos estejam realmente se tornando conhecidos”.
E os autores da matéria – Magali Delmas, Nicholas Nairn-Birch e Michaela Balzarova – destacam, entre
outros, os seguintes aspectos no que respeita ao tema:
1. Compreensão e consciência do consumidor
As empresas devem: (a) preferir selos ecológicos com mensagens simples e valiosas; (b) escolher selos
que destinam recursos para sua própria comunicação; (c) escolher selos multi-produtos e (d) preferir selos
endossados pelo governo e por grandes empresas de varejo.
2. Confiança do consumidor
As empresas devem: (a) preferir selos com multiparceiros; (b) checar a credibilidade dos associados; (c)
evitar conflitos de interesses; (d) escolher certificadoras transparentes; (e) fazer sua própria avaliação ambiental
e (f) garantir a cadeia de fornecimento;
3. Propensão a pagar
O selo escolhido deve: (a) enfatizar o ganho de qualidade e os benefícios para a saúde; (b) apoiar a pressão
dos consumidores sobre os pares e (c) associar-se com outras organizações para divulgar – e classificar –
adeptos;
4. Decisão importante
“Um selo verde implica riscos, como a confusão com a greenwashing (“maquiagem verde”). Mas pode trazer
benefícios em diferenciar produtos. Então, merece sua atenção”.
5. Os selos mais comuns no brasil
Segundo Carlos Piazza, da HSM Educação, “eis alguns dos selos verdes mais divulgados:
• Ecocert – Organisme de Contrôle & de Certification;
• FSC (Forest Stewardship Council);
• IBD – Associação de Certificação Instituto Biodinâmico;
• Leed (Leadership in Energy and Environmental Design);
• Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica);
• RAC (Rainforest Alliance Certified);
• Ruído (Inmetro e Ibama).”
Caroleitor, a seu ver, isso se aplica à realidade da Mineração, seja no Brasil ou no exterior? Como você tem
se posicionado a respeito?
Lembre- se, sempre, que o nosso maior desafio é convencer a sociedade que a Mineração é essencial ao desenvolvimento sustentável e que uma “certificação ecológica” pode ser uma excelente aliada no convencimento.

*Engenheiro de Minas e Metalurgista, EEUFMG, 1961. Ex-Aluno Honorário da Escola de Minas de Ouro Preto.
Presidente da J.Mendo Consultoria Ltda. 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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200 Minas 2013

Em sua 9ª edição especial, revista
Minérios & Minerales premia 24 minas

Oscar da mineração premia
minas que se destacaram
em investimentos realizados
Pesquisa anual da revista Minérios & Minerales faz o retrato da mineração brasileira em 29 substâncias

B

elo Horizonte (MG) sediou mais
uma vez a solenidade de premiação das 200 Maiores Minas
Brasileiras, em sua 9ª edição, reunindo cerca de 200 convidados, dentre eles
autoridades setoriais, mineradoras, instituições de governo e fornecedores de
produtos e serviços do setor.
Realizada pela Revista Minérios &
Minerales, o evento nesse ano premiou
24 minas levando em conta investimentos realizados e a posição no ranking por
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produção em 2012 dos respectivos bem
minerais, além de fatores como produtividade, segurança e meio ambiente. A
solenidade também foi palco, pela 2ª vez
consecutiva,da homenagem especial da
MSA do Brasil à mina que mais se destacou noquesito segurança, concedendo
o Troféu John T. Ryan, criado em 1942
pela companhia e o Instituto Canadense
de Mineração (CIM), para premiar as em-

presas com menores taxas de acidentes
no mundo. A Metso foi co-patrocinadora
da solenidade.
Em seu pronunciamento de abertura da
solenidade, o diretor Editorial da Revista
Minérios & Minerales, Joseph Young,
ressaltou o lançamento da campanha
institucional, iniciada na edição da 200
Maiores Minas Brasileiras, que promove
a importância dos minerais e metais na

Esq. para dir.: Paulo Sérgio Machado Ribeiro, Subsecretário de Política Mineral e Energética
de Minas Gerais; José Marcos, gerente de Negócios - Mineração/siderurgia da MSA do Brasil;
Geraldo Jesus, global Key Account Manager da Metso; Carlos Maurício Trubbianelli, vicePresidente da Abimaq/CSCM; Paulo Ribeiro de Santana, Ouvidor do DMPM; Cristiano Parreiras,
diretor Administrativo do Sindiextra/; Joseph Young, diretor Editorial da Revista Minérios &
Minerales; Marco Antônio Fonseca, superintendente Regional de Belo Horizonte da Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM); e Marcelo de Souza e Silva, secretário Municipal
Adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte

200 Minas 2013

Cristiano Parreiras, diretor
Administrativo do Sindiextra

Paulo Sérgio Ribeiro,
Subsecretário de Política Mineral
e Energética de Minas Gerais

qualidade de vida da população. “Lembramos que os minerais estão presentes
no cotidiano de todos nós, da casa onde
moramos ao automóvel, do celular ao
notebook, e até no cultivo de alimentos
como matéria-prima de fertilizantes. A
proposta da revista é, entretanto, mais
ambiciosa e faz parte do projeto Minérios 40 anos, que comemoraremos em
2016”. Ainda conforme Joseph, o foco é
conscientizar a sociedade da importância
da mineração para a qualidade de vida e
de que sem os suprimentos de minerais e
metais, a civilização atual recuaria à Idade
Média.
“Vale lembrar também que, a atividade produz e gera empregos, cumpre a
legislação ambiental, reduz continuamente o consumo de água nova captada
dos rios e recupera as áreas já lavradas
com vegetação nativa. Isso grifa o fato
de que sua produção assegura não só
a qualidade de vida da população, mas
também abastece uma vasta base indus-

trial no país, a qual fornece desde equipamentos industriais a eletrônicos. Além
disso, as minas pagam impostos, como,
por exemplo, a Compensação Financeira
sobre Produtos Minerais (Cefem), geram
renda nas comunidades e movimentam
uma extensa cadeia de fornecedores e,
tal como o agronegócio é lembrado pelas exportações de grãos e a criação de
riqueza nas fronteiras agrícolas, a mineração é o exemplo notório de uma atividade industrial que sustenta a qualidade
de vida da sociedade e deve ser lembrada por essa contribuição”, finaliza.
Já o diretor administrativo do Sindiextra,
Cristiano Parreiras, na ocasião representando José Fernando Coura, presidente
da entidade e diretor-presidente do Ibram,
abalizou as afirmações de Joseph Young
e ressaltou em seu discurso que, “a mineração preserva áreas importantes e dá
contribuições e passos firmes no sentido
da sustentabilidade, procurando mitigar
os impactos das suas atividades, poten-

Mineradoras de 21 Estados, mais
Distrito Federal, participaram da
edição especial e premiação
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cializando os reflexos positivos das suas
ações”.
“Imprescindível para o crescimento
econômico da nação, a mineração brasileira tem grande potencial, possibilitado
principalmente pelas reservas minerais
volumosas disponíveis”, afirmou Paulo
Sérgio Machado Ribeiro, subsecretário de
Política Mineral e Energética da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, representando o governador de Minas
Gerais, Antônio Augusto Anastasia. Ele
reforçou o posicionamento do governo
mineiro a respeito da observância de três
pontos fundamentais no novo marco regulatório do setor: estrita observância da
segurança jurídica, respeito aos direitos
adquiridos, manutenção das atratividades
para os investimentos do setor mineral,
além de promover o desenvolvimento
sustentável.
Estavam presentes no evento e compondo a mesa diretora, além de Joseph
Young, Cristiano Parreiras e Paulo Sérgio
Machado Ribeiro, o ouvidor do DNPM,
Paulo Ribeiro de Santana, representando o diretor geral Sérgio Dâmaso, Marco
Antônio Fonseca, superintendente Regional de Belo Horizonte da CPRM, Carlos
Trubbianelli, vice-presidente da Abimaq/
CSCH, Marcelo de Souza e Silva, secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Geraldo
Jesus, Global Key Account Manager da
Metso, e José Marcos de Lima, gerente de
Negócios e Mineração da MSA do Brasil.
Considerada o Oscar da mineração brasileira, a Premiação das 200 Maiores Minas
Brasileiras em 2013 contou com o patrocínio das empresas Metso e MSA do Brasil.
Teve ainda apoio das empresas Fibraztech,
Laboroil, Sandvik e Potencial Seguradora;
e apoio institucional do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais
(Sindiextra), Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg), Governo
de Minas, Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério
de Minas e Energia, Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e a Associação Nacional das Entidades de Produtores
de Agregados para Construção Civil (Anepac), também do Sindicato das Indústrias
Minerais do Estado do Pará, (Simineral)
e da Câmara de Cimento e Mineração da
Associação de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq).

200 Minas 2013
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mina Buriti, e Geraldo Jesus, global Key Account Manager da Metso
17 - Esq. para Dir.: Carlos Eduardo Paraizo Borges, gerente Geral da mina
Chapada, e Carlos Maurício Trubbianelli, vice-Presidente da Abimaq/CSCM
18 - Esq. para Dir.: Joselito Dásio Silva, gerente de Operações de Nióbio da Anglo
American, e Joseph Young, diretor Editorial da Revista Minérios & Minerales
19 - Esq. para Dir.: Nilmã Vital, gerente de Mina da Imerys RCC/PPSA, e
Geraldo Jesus, global Key Account Manager da Metso
20 - Esq. para Dir.: Scharmack Alessandro Dias Vieira, coordenador
de Segurança do Trabalho da Vallourec Unidade Mineração, e Cristiano
Parreiras, diretor Administrativo do Sindiextra
21 - Esq. para Dir.: Eduardo Caixeta, gerente de Mina e Geologia da Anglo
American Níquel Brasil, e José Marcos, gerente de Negócios - Mineração/
siderurgia da MSA do Brasil
22 - Esq. para Dir.: Jota Júnior José de Azevedo, gerente Geral da mina Mineração
Apoena, e Joseph Young, diretor Editorial da Revista Minérios & Minerales
23 - Esq. para Dir.: Edmilson Freitas, gerente de Mina, Rômulo Bastos,
gerente Segurança do Trabalho, ambos da Samarco, e José Marcos, gerente
de Negócios - Mineração/siderurgia da MSA do Brasil
24 - Esq. para Dir.: José Marcos, gerente de Negócios - Mineração/siderurgia
da MSA do Brasil, Edmilson Freitas, gerente de Mina, Rômulo Bastos,
gerente Segurança do Trabalho, ambos da Samarco
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Fábricas acreditam em 2014
com demanda mais sólida
Empresas ouvidas pela Revista Minérios & Minerales divulgam
alguns de seus próximos lançamentos que devem chegar ao mercado brasileiro

S

mais forte dos investimentos em mineração, sobretudo pela prestação do crescimento da economia chinesa.
Além da expectativa quanto à recuperação
da atividade de mineração, as fornecedoras
também avaliaram seus desempenhos em
2013, ano em que muitos equipamentos e
serviços foram lançados no mercado brasileiro. Para 2014 não é diferente. Diversas marcas já adiantaram à Minérios &
Minerales seus principais lançamentos,

além de projetos em estudo, inauguração
de novas fábricas e serviços que devem
estrear em território brasileiro.
As fornecedoras falaram ainda sobre
planos de ampliação de serviços de pós-venda, como pacotes de manutenção e
sistemas remotos de monitoramento de
suas frotas. Novas tecnologias e projetos
de ampliação das fábricas no mercado
nacional também são temas das matérias
a seguir.

Komatsu programa testes
dos caminhões autônomos

E

specialistas em máquinas para mineração e construção, a Komatsu detém
14 % do mercado brasileiro para o
setor. Embora 2013 tenha sido um ano de retração relativa no volume de vendas, a companhia deve continuar investindo no Brasil.
“Atualmente, possuímos uma grande
frota nas principais minas em operação no
país, sendo os caminhões fora de estrada,
escavadeiras e tratores de esteiras os mais
representativos em volume e faturamento”,
diz Marcos Costa, gerente de Vendas e de
Marketing da companhia no Brasil.
Na mina de ferro de Carajás, no Pará,
operada pela Vale, a empresa está presente com caminhões fora de estrada, tratores
de esteiras e pneus, motoniveladoras, escavadeiras e carregadeiras. No total, são
76 equipamentos da marca na mina. Em
cobre de Salobo, mina também operada
pela Vale no Pará, são 50 equipamentos
da Komatsu trabalhando.
A empresa também já marca presença em um grande projeto para o ano de
2014. A companhia foi escolhida, recentemente, como fornecedora de 100 % dos
equipamentos do Minas-Rio, projeto de
minério de ferro da Anglo American que
terá o maior mineroduto do mundo quan16 | Novembro/Dezembro 2013

Caminhões autônomos da
Komatsu devem ser testados
no Brasil no primeiro
semestre de 2014, mas já
circulam em minas da Rio
Tinto na Austrália, como
Yandicoogina, Nammuldi e
Downs 4

Foto: Komatsu

Equipamentos

e 2013 foi um ano de ligeira queda
nos investimentos em mineração,
2014 deve trazer um novo fôlego
ao setor. É o que acreditam empresas fornecedoras de equipamentos para o segmento.
Diversos representantes de fornecedoras
de máquinas para a indústria mineradora,
entrevistados pela Revista Minérios &
Minerales, disseram que a procura por
equipamentos deve voltar a crescer em
2014 acompanhando um esperado ritmo

do estiver pronto. Serão fornecidos 50
equipamentos da marca para transporte,
carregamento e infraestrutura da mina,
que vai produzir 26,5 milhões de t/ano.
De acordo com Marcos, um dos focos da
empresa é a relação de pós-venda com os
clientes e serviços de manutenção. “Temos
contratos de manutenção e reparos, contratos de aluguel, além de contratos atrelados a
metas de desempenho que possuem estrutura de suporte customizada para atender a
demandas de clientes específicos”.

Com esse objetivo, a empresa inaugurou, em junho de 2013, sua sede de operações em mineração no Brasil. A base,
que fica em Lagoa Santa (MG), possui
uma área total de 20.000 m², com cerca
de 2.000 m² reservados para armazenamento de peças. Existe ainda uma estrutura de 860 m² para reforma de componentes (RemanCenter).
Também em 2013, a empresa inaugurou
dois novos espaços para estocagem de
peças: em Parauapebas, no Pará, e em

Suzano, em São Paulo, onde já existe um
centro de remanufatura da empresa.
Marcos Costa diz que um dos desenvolvimentos mais importantes da Komatsu
é o Autonomous Haulage System (AHS),
um sistema que permite que caminhões
fora de estrada sejam operados sem condutores a bordo. O sistema começou a ser
desenvolvido ainda na década de 1990.
Sua comercialização, no entanto, começou a ser feita somente em 2011.

“O principal objetivo do AHS é aumentar a segurança dentro das operações das
minas, minimizando o número de trabalhadores expostos a riscos. O ambiente
se torna 100 % controlado e previsível,
sendo possível uma melhor administração do custo total de propriedade dos caminhões, pois os equipamentos operam
dentro dos parâmetros ideais de projeto,
reduzindo consideravelmente os gastos
com combustíveis e pneus, e aumentan-

do a produtividade horária”, diz Marcos.
Para 2014, o objetivo da empresa é trazer o
AHS dos caminhões fora de estrada e os sistemas de operação remota para o Brasil. De
acordo com Marcos, os estudos preliminares
já estão sendo feitos e uma frota piloto deve
ser testada ainda no primeiro semestre do
ano. Além disso, a Komatsu também está desenvolvendo o mercado para os caminhões
HD605-7 e HD785-7, do tipo fora de estrada
de 63 t e 91 t métricas, respectivamente.

Caterpillar tem mais de mil máquinas
operando nas minas brasileiras
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Lançamento da
escavadeira 6020B
aconteceu na Bauma,
na Alemanha

Foto: Maxresdefault

Equipamentos

A

Caterpillar apresentou em 2013, na
Feira Bauma, na Alemanha, a escavadeira hidráulica 6020B. A máquina, com motor de 1.403 HP, caçamba com
capacidade de 12 m³ e peso operacional de
240 t, será lançada ao mercado em 2015. A
empresa acredita que 2014 será um ano melhor para os equipamentos para a indústria
mineradora, após uma ligeira retração em
2013.
“O mercado global de mineração apresenta
ciclos sazonais de demanda e produção que
se refletem na demanda de equipamentos”,
diz Othon Diógenes, gerente Regional para
o Sul da América Latina da Caterpillar, sobre
2013. “Para os próximos anos existe uma
expectativa de recuperação, principalmente
como reflexo do crescimento das taxas de
urbanização dos países em desenvolvimento,
primordialmente o mercado chinês.”
A marca possui uma extensa gama, como
escavadeira elétrica a cabo, escavadeira hidráulica, trator de esteira, carregadeira, motoniveladora, perfuratriz, sistema transportador
de correia, equipamentos para mineração
subterrânea e caminhões de 26 t a 400 t. “A
Caterpillar é hoje o fornecedor com o portfólio mais amplo de equipamentos para atender
a mineração, além de dispor de equipamentos auxiliares para as operações dos nossos
clientes”, diz Diógenes.
Segundo ele, a frota da empresa operando
em minas brasileiras atualmente ultrapassa
mil unidades. Parte da produção das fábricas
de Piracicaba (SP), Campo Largo (PR) e Sete
Lagoas (MG), inclusive, abastece mercados
internacionais.
Diógenes também diz que, no Brasil, “quase a totalidade das mineradoras de grande
porte tem utilizada pacotes de manutenção

da marca”. Entre os planos de pós-venda, a
Caterpillar oferece contratos de manutenção e
reparos (Maintenance and Repair Contracts),
contratos com base em horas operadas ou
em PBTH (power by the hour), contratos de

reparação de componentes, entre outros. A
companhia, presente em mais de quarenta
localidades no País, também atua com operações de suporte de campo, ao lado de mineradoras parceiras.

Carregadeiras da série K são montadas no Paraná
As novas carregadeiras de rodas de pequeno porte da Série K Cat 924K, 930K e 938K já
estão sendo produzidas na fábrica da Caterpillar Brasil, em Campo Largo (PR). Os modelos
foram reprojetados, incorporando um novo motor que atende aos requisitos de emissões
EU Stage IIIA / EPA Tier 3, com novas funcionalidades como o sistema de transmissão hidrostática controlado eletronicamente, a articulação otimizada do braço de levantamento no
conceito de barra Z, a cabine do operador aprimorada, a facilidade na escolha das ferramentas
de engate rápido e caçambas apropriadas ao tipo de aplicação.
O motor Cat C7.1 Acert impulsiona as três novas carregadeiras da Série K e trabalha de
forma a oferecer economia de combustível de até 25 %, comparado aos modelos da Série
H. Um novo sistema composto por dois filtros de combustível com alta capacidade em reter
contaminantes reduz a sensibilidade ao diesel de baixa qualidade. A configuração de rotação
nominal do motor C7.1 Acert é de 1.800 rpm, comparada com a de 2.415 rpm para a Série-H,
e contribui significativamente para reduzir o consumo.
Os modelos Série K são equipados com sistema de transmissão hidrostática contínua, com
quatro faixas de velocidade, que permite controle independente da velocidade de solo e da rotação de motor para um funcionamento eficiente das ferramentas que utilizam a força hidráulica.
As carregadeiras da Série K também receberam amortecimento eletrônico para a função
de fim de curso dos cilindros e desengate automático, o que reduz o estresse de operação. Os intervalos de manutenção do filtro hidráulico foram ampliados para duas mil horas.

Liebherr lança caminhão de 218 t
projetado para operar em minas profundas
Foto: Liebherr

o sistema de basculamento, o ciclo de
trabalho do T264 é um dos mais rápidos
da classe. A combinação do motor e do
ótimo ciclo de basculamento oferece uma
solução mais produtiva para o minerador”, diz Machado.
Para o pós-venda, a empresa oferece
um Contrato de Manutenção e Reparo
(MARC), pelo qual o cliente tem suporte
para previsibilidade de custos e disponibilidade das máquinas. “É possível reduzir
os custos de manutenção e operacionais
dos equipamentos cobertos pelo contrato,
além de garantir alta disponibilidade, que,
consequentemente, levam a um ganho na
produtividade da mina“, diz Jair Machado.
Ele acredita que 2013 foi um ano em que
as mineradoras seguraram os investimentos. Para a divisão de mineração da empresa, os resultados foram estáveis. “Foi
possível perceber otimismo no mercado
neste final do ano. Para 2014, esperamos
que os investimentos voltem a ser feitos
com maior intensidade”, afirma.

Caminhão T264, de 218 t,
deve vir ao Brasil em 2014

com as escavadeiras da Liebherr R966B
e R9800, com escavadeiras elétricas com
implemento shovel e pás carregadeiras.
O T264, que foi desenvolvido para trabalhos em minas profundas, utiliza motor de
2.013 kw (2.700 HP) para atingir maiores
velocidades em subidas íngremes. “Com

JCB prevê nacionalizar a carregadeira 426ZX

A

JCB do Brasil está presente no setor
de mineração com diversos modelos de escavadeiras, pás carregadeiras e manipuladores telescópicos. De
acordo com Nei Hamilton, diretor Comercial
da empresa, as escavadeiras são o destaque
nas vendas para mineradoras, em função de
suas aplicações.
Dois modelos de escavadeiras são mais procuradas: a JS330LC e a JS200LC, produzida
no Brasil. Os equipamentos podem trabalhar
com implementos, explica Hamilton, como
martelo rompedor e caçamba trituradora.
“Tanto as escavadeiras hidráulicas quanto
as pás carregadeiras incorporam a evolução
tecnológica da indústria, que vão desde o
processo fabril, com a tecnologia de materiais estruturais, até os sistemas de eletrônica embarcada, que controlam os principais
sistemas da máquina, como o motor, por
exemplo”, afirma Hamilton.
No início de 2013, a JCB conseguiu melhorar o sistema regenerativo do sistema hi20 | Novembro/Dezembro 2013

dráulico de suas escavadeiras. Também foi
adicionado um sistema de segurança duplo
que neutraliza todas as funções hidráulicas
da máquina, que previne acidentes.
Para 2014, a empresa deverá iniciar a produção no Brasil da pá carregadeira 426ZX,
modelo reconhecido pelo baixo consumo
de combustível e alta produtividade. A máquina tem potência de 152 HP, caçamba
com capacidade para 2,3 m³ e peso operacional de 13.180 kg.
Segundo Nei Hamilton, um importante
cliente da JCB é a Extração de Areia Fundão, com sede no Paraná. A mineradora
conta com sete máquinas trabalhando nas
minas de Campo Alegre (SC) e Pién (PR):
uma escavadeira JS130 e três JS200, uma
pá carregadeira 416HT e uma 426ZX, além
de uma retroescavadeira 3C.
Nas minas, as escavadeiras atuam no
processo de escavação e carregamento de
areia e pedra. Já as pás carregadeiras fazem
o deslocamento do material da lavra para

os depósitos e carregam os caminhões, enquanto a retroescavadeira atua na limpeza e
manutenção das áreas.
No Brasil, a JCB possui 16 distribuidores,
com mais de 30 pontos de atendimento espalhados por todos os estados. Para o pós-venda, a empresa oferece planos de manutenção preventiva. “Estamos conquistando
novos clientes a cada ano e tendo crescimento de 10 % na nossa participação no
segmento de mineração”, afirma Hamilton.
Mineradora Extração de Areia Fundão
possui sete pás carregadeiras 426ZX
da JCB em operação

Foto: JCB
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s divisões de mineração e de movimentação de terra da Liebherr
oferecem as linhas de escavadeiras de 100 t a 800 t, além de modelos
destinados a trabalhos de 40 t a 90 t. A
empresa também atua no setor de caminhões para mineração. No País, o principal modelo é o T282C, com capacidade
de carga de 363 t.
De acordo com Jair Machado, gerente
para a Área de Mineração da empresa, a
escavadeira R9250, de 250 t, e o caminhão
T282 são os modelos da Liebherr mais vendidos no País. O diferencial dos caminhões
é o sistema de tração, que dá ao operador
controle mais firme sobre o equipamento e
mais estabilidade, explica Machado. Tanto
nos caminhões como nas escavadeiras, a
Liebherr utiliza sistema de gerenciamento
eletrônico de dados, que monitora as funções vitais visando ao melhor desempenho.
A empresa deve lançar no Brasil em 2014
o caminhão de mineração T264C, de 218
t. O modelo foi projetado para trabalhar

de poluentes e ruídos do País. A partir de
2015, todo produto novo deverá atender
às novas normas. No caso de produtos já
disponíveis no mercado, o prazo de adequação vai até 2017.
Outro destaque das máquinas da companhia são tecnologias que favorecem o aumento de produtividade. As carregadeiras
possuem um sistema de amortecimento que
evita o derramamento do material no transporte. As máquinas também contam com
um ventilador reversível que consegue limpar os trocadores de calor dentro do próprio
equipamento, evitando um período de parada para a manutenção dos componentes.
Já as escavadeiras possuem um sistema que reconhece quando a escavação
precisa de mais força. Automaticamente,
a máquina aumenta em 10 % a força de
escavação sem interferência do operador.
Para o pós-venda, a empresa disponibiliza o sistema Case Care. O pacote de
soluções é formado por análise de óleo e
fluídos dos equipamentos, ferramenta de
monitoramento remoto via satélite, plano
de manutenção programado e acesso a
um site em que o cliente pode monitorar
toda a sua frota e receber análises sobre a
performance das máquinas.

Pá carregadeira 82IE com
peso operacional de 18 t

No Brasil, a empresa americana é representada por seis concessionárias que administram 34 lojas, em todos os Estados.
Embora o setor de mineração tenha enfrentado uma ligeira retração em 2013, a
Case conseguiu aumentar a sua participação no segmento. “Conseguimos expandir nossa marca no setor tendo um foco
maior em mineradoras de grande porte.
Agora temos um responsável direto pelas
grandes contas de mineração”, diz Carlos
França, se referindo a Maurício Moraes,
gerente de vendas da Case. Para 2014, a
empresa esperar crescer 14 % nos negócios do setor no Brasil.

“Fora de estrada” com transmissão
automatizada e sensor de greide

O

setor de mineração foi responsável por 20 % das vendas de
veículos extrapesados fora de
estrada da Mercedes-Benz no Brasil em
2013. Os responsáveis por isso foram os
caminhões das linhas Axor e Actros.
Especificamente para mineração, um dos
modelos de destaque é o Axor 4144 K. De
acordo com Cláudio Gasparetti, gerente de
Marketing de Caminhões da Mercedes-Benz, o caminhão basculante 6x4 foi
desenvolvido para atividades de produção
e lavra. O veículo comporta caçambas de
16m³ quando utilizado em lavras de minério de ferro. Para substâncias de menor
densidade, o fora de estrada trabalha com
22 | Novembro/Dezembro 2013

caçamba de 18m³. A linha Axor também
conta com os modelos 3344 K e 3131 K,
que são veículos para operações de produção e apoio à atividade de mineração.
Em termos de inovação tecnológica, o destaque da Mercedes é o caminhão Actros 4844
K. O veículo 8x4 usa caçambas de até 20m³
para minério de ferro e de até 22m³ para minerais de menor densidade. “O Actros 4844
K carrega em seu DNA toda a robustez, confiabilidade e disponibilidade requeridas por
seus usuários no setor”, disse Gasparetti.
O Actros 4844 K possui transmissão
totalmente automatizada e um sensor de
inclinação da via que auxilia na troca de
marcha. “O software da caixa de trans-

Desenvolvido para
mineração, o Axor 4144 k
comporta caçambas de 16 m³

Foto: Mercedes-Benz
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s destaques da Case para o setor
de mineração são as máquinas
de grande porte. De acordo com
Carlos França, gerente de Marketing da
Case Construction, esses equipamentos
são preferidos pelas mineradoras pelo
ganho de produtividade.
França diz que os principais modelos de escavadeiras são os da linha CX: CX220B (com
peso operacional de 22 t), CX350B (35 t),
CX470B (47 t) e CX800B (80 t), a maior maquina da série. No caso das pás carregadeiras,
as mais vendidas também são as de grande
porte, com peso operacional a partir de 14 t:
721E (14 t), 821E (18 t) e 1021F (24 t).
Os modelos mais vendidos são a pá
carregadeira 821E e a escavadeira CX350.
“Temos máquinas em algumas das principais mineradoras do País, como a Vale, a
Kinross, a Mineração Curimbaba, a Mineração Serras do Oeste e a Mineração
Bodoquena”, diz França.
Já as motoniveladoras, produzidas na
planta mundial da companhia em Contagem (MG), são o principal produto
exportado pela Case, principalmente os
modelos 845B, 865B e 885B.
França diz que os equipamentos da empresa já atendem as normas de emissão

Foto: Case

Máquinas de grande porte
são as mais vendidas da Case

missão também possui uma programação
desenvolvida especialmente para trabalho
fora de estrada e mineração, o que garante um desempenho excepcional do caminhão no seu deslocamento pelas estradas
de serviço na mina. O resultado de tudo
isto é um ótimo desempenho do caminhão no trabalho e muito mais conforto
para o motorista, que deixa de se preocupar com a troca de marchas para se
concentrar na segurança da condução”,
afirma Cláudio Gasparetti.
Os caminhões dessa linha também contam com um módulo eletrônico que avalia
constantemente a operação. O sistema indica ao operador o melhor intervalo para
manutenção, mesmo com a mudança de
perfil da mina.
Depois de um ano repleto de desafios
para o setor, a Mercedes acredita que 2014
deverá ser um ano melhor para as fornecedoras de equipamentos para a indústria de
mineração, de acordo com Gasparetti. “Até
aqui, parece ser um ano positivo do ponto de vista de investimentos, o que inclui
aquisição de novos equipamentos.”
www.revistaminerios.com.br

Volvo aposta na demanda
crescente por caminhões
articulados na América Latina

A

Volvo está presente no mercado
brasileiro de mineração com uma
série de equipamentos: caminhões
articulados, escavadeiras, pás carregadeiras, minicarregadeiras, retroescavadeiras,
motoniveladores. Atualmente, a empresa
consegue fornecer 95 % dos equipamentos necessários para operações na lavra,
de acordo com Agnaldo Silva, gerente
Comercial da Volvo Construction Equipment Latin America.
Segundo Silva, as mineradoras têm
interesse por máquinas de maior porte,
normalmente a partir de 20 t. A escavadeira de peso operacional de 60 t é um
dos destaques da marca. “É uma máquina
que traz consigo toda a tecnologia da Volvo, com baixo consumo de combustível e

alta produtividade”, diz. Ao lado das escavadeiras, as pás carregadeiras aparecem
entre os produtos mais vendidos da Volvo
para o setor.
Uma aposta da companhia é a crescente
demanda por caminhões articulados. “Na
América Latina, os clientes notaram o que
os articulados podem fazer recentemente.
Acreditamos que a procura deve crescer,
tanto para clientes grandes como médios”, afirma Silva.
Em 2014, a empresa lançará um sistema de pesagem para caminhões. O
objetivo é evitar sobrecarga e garantir
que o caminhão opere com toda a sua
capacidade. “Normalmente, atua em 6x4.
Se precisar de mais força, o caminhão se
torna 6x6. Isso economiza combustível e
Novembro/Dezembro 2013 | 23
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Escavadeira Volvo EC380D
é um dos equipamentos
de maior porte destinado
à atividade mineira

em suas máquinas é um sistema de monitoramento do operador. A ferramenta serve para treinar e acompanhar o operador

Iveco tem linha fora de estrada
para transporte na mineração

E

specificamente para a área de mineração, a Iveco possui dois produtos para transporte dentro das
minas. São os caminhões fora de estrada
das linhas Trakker e Tector.
Enquanto o semipesado Tector funciona
como veículo de apoio nas versões 4x2 e
6x4, o pesado Trakker é mais recomendado para o transporte de minério, com modelos 6x4 e 8x4. Ambos possuem como
itens de séria transmissão automatizada,
freio auxiliar Intarder com potência de frenagem de até 910 cv, eixos traseiros com
redução nos cubos e relação de redução
de 6,57:1, ideal para trabalho interno nas
minas. De acordo com Marluz Cariani,
gerente de Vendas Off-Road da empresa,
a linha Trakker, de veículos de 440 cv e
480 cv, ganhará em 2014 um modelo de
360 cv.
Atualmente, mais de 100 veículos da
série Trakker estão em operação no transporte e apoio para a extração de minério
de ferro da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) - Namisa em Minas Gerais,
afirma Cariani. “Os produtos da Iveco no
segmento off-road trazem como principais inovações o desenvolvimento focado
em robustez e, consequentemente, disponibilidade da frota”, diz.
O chassi feito com aço especial FeE490
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e dotado de transmissão automatizada forma uma configuração que faz com que o
veículo suporte peso bruto total (PBT) de
até 50 t. Já o motor fornece um torque de
até 2.250 Nm, o que permite o uso do caminhão em condições adversas de terreno.
O destaque do pacote de pós-venda da
Iveco é a instalação de oficinas dentro das
minas para dar suporte aos veículos. O
serviço tem sido utilizado pela CSN - Na-

misa. No Brasil, a Iveco conta com 110
concessionários espalhadas por todos os
Estados.
Segundo Marluz Cariani, a Iveco deve
fechar o ano de 2013 com 8,7 % de market share no segmento fora de estrada
“Para 2014, teremos muitas novidades
para o segmento, em que temos como
objetivo alcançar uma fatia de mercado na
casa dos 10 %”.

Linha Trakker tem veículos
de 360 cv até 440 cv

Foto: Iveco
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diminui o desgaste de pneus”, explica o
gerente da empresa.
Outra tecnologia que a empresa utiliza

durante o trabalho na lavra. Além disso, o
sistema verifica se a operação foi efetiva e
gerencia a performance do equipamento.
De acordo com Agnaldo Silva, no pós-venda, a empresa atua com diversos
planos de manutenção preventiva e uma
unidade de extensão dentro da mina, em
que mecânicos acompanham as operações da mineradora contratante. No Brasil, a Volvo está em todos os estados e
os equipamentos produzidos na planta
de Pederneiras (SP) são exportados para
diversos países.
Silva diz que 2013 foi um bom ano para
a companhia e espera que 2014 seja ainda
melhor no setor de mineração. “Observamos que o setor tende a voltar mais forte
no ano que vem em função de mudanças
que o governo promete introduzir no mercado chinês”, afirma.

A

Sany atua no setor de mineração
no Brasil com suas escavadeiras
para minas de pequeno porte e
pedreiras. Os modelos SY335C (35 t),
SY365H Mine (35 t) e SY465C (46 t) são
os produtos mais comercializados pela
empresa no País, segundo Elton Lima,
diretor Comercial responsável por mineração da Sany do Brasil.
Entre os equipamentos, Lima diz que a
escavadeira SY365H Mine tem agradado
aos usuários. Lançada em 2013, a escavadeira tem estrutura reforçada para trabalhos
pesados em mineração, força de escavação
6 % superior e capacidade de economia de
combustível de até 15 %. Os outros modelos também são procurados pelas mineradoras. Unidades da escavadeira SY465C,
por exemplo, atuam na mina de Niquelândia (GO), operada pela Votorantim.
Lima afirma que em 2013 a empresa rewww.revistaminerios.com.br

estruturou seu SAC (serviço de atendimento ao cliente) e implantou uma estrutura de
pós-venda em todas as regiões do Brasil.
“Recentemente, a empresa inaugurou a
filial em Vitória (EP) para check-up
dos equipamentos, suporte técnico e
peças de reposição.”
Para 2014, o objetivo da companhia é lançar no mercado brasileiro
a escavadeira SY700H, com capacidade de até 70 t. Também estão nos
planos da empresa o lançamento
de uma linha de caminhões fora de
estrada SRT, com capacidades de 33
t, 45 t, 55 t e 95 t, além do modelo SET,
com capacidade para 230 t.
A Sany é a maior empresa chinesa fabricante de equipamentos de construção
e mineração. De acordo com o relatório
anual Yellow Table, realizado pela International Construction, a empresa ficou

Foto: site Delta-Auto

Sany deve lançar escavadeira de 70 t
e caminhões fora de estrada

Caminhão fora de estrada SRT 95 t,
que deve ser um dos destaques da
Sany no Brasil em 2014

em quinto lugar entre as principais fabricantes do setor no mundo. No Brasil, a
companhia possui uma unidade fabril em
São José dos Campos (SP), uma de suas
seis fábricas espalhadas pelo mundo.
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Hyundai oferece escavadeiras e pás
carregadeiras à indústria mineradora

Equipamentos

A

Hyundai, representada na área de
equipamentos pesados no País
pela Brasil Máquinas de Construção (BMC), atua na área de mineração com
escavadeiras e pás carregadeiras.
Os equipamentos que mais têm atraído a
atenção das mineradoras são as pás carregadeiras de 2,3 m³ e 3,2 m³. Em termos
de inovação tecnológica, porém, o grande
destaque da empresa coreana são as escavadeiras hidráulicas da linha 9S. “A nova
linha de escavadeiras incorporou aprimoramento do sistema hidráulico, que permite a máquina ser personalizada ao tipo
de serviço e estilo do operador“, diz José
Couto, gerente de Treinamento da BMC.
Recentemente, a BMC-Hyundai anunciou
a inclusão da pá carregadeira HL740-9SB
no acesso à linha de crédito Finame, um
tipo de financiamento realizado por instituições financeiras para produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos
de fabricação nacional. Este é o segundo
equipamento da companhia que recebe o

sele de homologação do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) para essa linha de crédito.
A máquina tem peso operacional de 11.500
kg e comporta 2,3 m³ na caçamba. O motor
gera potência máxima de 150 HP a 2.200
RPM. O equipamento é de baixa emissão de
poluentes e injeção direta. Oferece também
transmissão multifuncional Power Shift, que
reajusta a pressão aplicada ao pacote de

embreagem, facilitando a troca de marchas
sem alterar a velocidade, evitando paradas
da máquina, mudanças repentinas de carga
e picos de torque sob todas as condições,
mesmo em terrenos escorregadios.
Couto diz que a empresa tem trabalhado
no pós-venda com plano de manutenção
preventivo, para aumentar o desempenho
e a durabilidade das máquinas. O serviço
está presente em todos os Estados do País.

BMC anuncia criação de corretora de seguros
para equipamentos da linha amarela
A Brasil Máquinas de Construção (BMC), empresa do setor de equipamentos pesados e
representante da Hyundai Heavy Industries no Brasil, anunciou, no final de novembro, a
criação de uma corretora de seguros cativa. Pela BMC Seguros, a empresa passa a oferecer
a seus clientes pacotes de proteção de bens.
“Nosso foco inicial será no mercado de equipamentos da linha amarela, como escavadeiras
hidráulicas e pás carregadeiras”, diz Dario Ferraz, diretor administrativo da BMC Seguros. As
ofertas da seguradora incluem cobertura contra roubo, danos elétricos, proximidade de água,
perda do pagamento do aluguel, danos materiais e corporais.

Escavadeira da Link-Belt atinge
potência máxima a 1.800 rpm

A

Link-Belt Excavator (LBX do Brasil),
empresa especializada em escavadeiras hidráulicas de 8 t a 80 t, aposta na linha X2 para aumentar sua participação no mercado de mineração brasileiro.
O equipamento carro chefe da companhia
é a escavadeira com peso operacional de
21,5 t. Cerca de 70 unidades da máquina
foram vendidas até novembro de 2013.
Segundo Gustavo Totina, gerente regional
de Vendas da LBX, o modelo 210X2 tem a
importante característica de gerar potência
máxima de 157 HP a 1.800 RPM.
“O motor, em sinergia com as bombas hidráulicas Kawasaki, faz com que o nosso
equipamento tenha consumo econômico e ao
mesmo tempo proporcione ciclos de trabalho
muito rápidos, elevando de maneira considerável a produção e diminuindo em cerca de 15
% a 20 % o consumo de combustível quando
comparado aos outros equipamentos de mes26 | Novembro/Dezembro 2013

ma categoria dos concorrentes”, diz Totina.
Outra máquina de destaque da companhia é
a escavadeira de 35,9 t. O equipamento, modelo 350X2, é de médio-grande porte e atende a trabalhos de mineração, principalmente
em jazidas de ferro.
A série de equipamentos X2 foi desenvolvida levando em conta o aumento da vida útil
das máquinas e um sistema de recirculação
de gases que permite que os compostos sejam reaproveitados no motor. De acordo com
Totina, esses fatores permitem que os equipamentos trabalhem com “sobras”, o que ajuda
a reduzir desgastes.
Atualmente, duas escavadeiras modelo
210X2 e uma 350X2 atuam na mina de Bom
Sucesso (MG), operada pela MMX. Para
atender projetos de grande porte, a LBX diz
que vai lançar no Brasil os modelos de escavadeira 290X2, com peso operacional de
30 t, e 460X2, de 48 t. Para melhorar o pós-

-venda, a empresa terá como distribuidora
em Minas Gerais a Semep Equipamentos. “A
intenção desta parceria é exatamente atender
de maneira diferenciada o cliente mineiro, um
mercado carente em pós-venda de qualidade,
velocidade de atendimento e preço justo”, diz
Totina. O serviço deve atingir todo o território
brasileiro até meados de 2014.
No Brasil, a LBX conta com sete distribuidores, que atendem 15 Estados. Em 2014, a
companhia espera desenvolver parcerias no
Nordeste e, com isso, cobrir 85 % do território nacional.
Segundo Totina, 21 % das vendas da empresa no Brasil em 2013 foram destinadas ao
setor de mineração. “Para 2014, pretendemos
manter algo perto deste percentual, isso porque entendemos que o número absoluto de
equipamentos irá crescer, fazendo esse percentual representar um número maior de máquinas destinadas ao mercado de mineração”.

Joy Global promove
palestras técnicas

A

Foto: Joy Global Brasil

Joy Global Brasil, empresa de soluções para
a indústria mineradora, promoveu entre os dias
24 e 26 de setembro, em Belo
Horizonte (MG), um ciclo de
palestras técnicas para profissionais do setor de mineração.
Nos três dias de evento fo- Cerimônia do Prêmio Centurion durante
ram apresentadas 20 palestras. ciclo de palestras da Joy Global
Entre os temas expostos, estão
atualizações tecnológicas dos equipamentos fabricados pela Joy Global, lançamentos de
novos produtos, sistemas de monitoramento, ferramentas de penetração no solo, sistemas
anticolisão de equipamentos móveis, serviços de pós-vendas, entre outros.
“Foram mais de 400 participantes em três dias e pudemos trocar experiências e discutir
oportunidades para tornar a mineração brasileira ainda mais produtiva, competitiva e
segura”, disse Carlos Henrique de Paula, gerente Comercial da Joy Global Brasil.
No último dia do evento, houve a cerimônia de entrega do II Prêmio Centurion, oferecido pela fabricante às pessoas que contribuem para o desenvolvimento da mineração no
Brasil. A premiação foi recebida por Luciano Clades de Oliveira, que atua no mercado de
mineração há mais de 25 anos.

Linha de caminhões fora
de estrada da Randon vai até
100 t de carga útil

O

Foto: Magrão Scalco

destaque em 2013 da Randon Veículos, divisão da Randon Implementos e Participações, foi um modelo com motor eletrônico de seis cilindros do caminhão
RD 430M. De acordo com Celso Santa Catarina, diretor da Randon Veículos, o
mercado de mineração tem buscado mais produtividade, optando por equipamentos de
maior capacidade, embora modelos menores ainda tenham espaço.
Para projetos de grande porte, a fabricante tem em seu portfólio os caminhões fora de
estrada com capacidade de 30 t até 100 t.
“A linha de produtos da Randon Veículos de caminhões fora de estrada está contemplada com componentes de última
Caminhão RD 430M, com motor
geração na parte de motorização,
eletrônico de seis cilindros
transmissão, eixos, suspensão e
controles”, diz Celso Santa Catarina. “Dessa forma, os equipamentos se destacam por ter o custo
operacional baixo para aumentar a
rentabilidade do usuário.”
As 18 distribuidoras que trabalham com a empresa administram
35 pontos de vendas no País. As
distribuidoras também oferecem
pacotes de manutenção para o
pós-venda.
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s modelos de escavadeiras XE210 e XE370 e de carregadeiras ZL30H e
ZL50G são os destaques da chinesa XCMG para o setor de mineração no
Brasil.
Distribuídas no País pela Êxito, as escavadeiras são equipadas com motores Isuzu
e sistemas hidráulicos Kawasaki, ambos de origem japonesa. Os equipamentos
têm peso operacional de 21.500 kg (XE210) e 37.000 kg (XE370). Já as carregadeiras, ambas equipadas com motor Cummins, pesam 10.600 kg (ZL30H) e 17.500
kg (ZL50G).
“A XCMG tem um centro de tecnologia de 20.000 m² e, junto com a Êxito, que tem
expertise no mercado brasileiro, vem adaptando seus produtos dentro das especificidades e exigências nacionais, com inovações contínuas”, diz Lacy de Freitas
Júnior, diretor Comercial da Êxito.
Segundo Freitas, o ano de 2013 foi “de acordo com o esperado, tanto em faturamento como em venda de equipamentos”. Ele acredita em boas perspectivas para
2014, em função do novo Marco Regulatório da Mineração no Brasil.
A empresa distribuidora, que possui escritório comercial em São Paulo (SP) e
centro de logística e administrativo em Recife (PE), tem fornecido equipamentos
principalmente para mineração de calcário, granito, areia e argila. No Brasil, a rede
de atendimento está distribuída em 24 revendas em 17 estados.

Foto: XCMG

Escavadeiras e carregadeiras da XCMG
usam motor e hidráulica japoneses

Escavadeira XE370, um dos
destaques da XCMG

LiuGong introduzirá novos modelos
no Brasil em 2014

A

LiuGong ampliará sua oferta de
produtos no mercado brasileiro
nos próximos anos. Segundo Yan
Orellana, diretor executivo da BHM Equipamentos, concessionária autorizada da
companhia chinesa no Brasil (exceto nos
Estados do Nordeste, onde o distribuidor é a
empresa local Conterrânea), a LiuGong, que
já comercializa caminhões fora de estrada e
perfuratrizes em quase todo o mundo, deve
trazer esses equipamentos ao Brasil entre o
final de 2014 e o início de 2015.
Atualmente, a empresa comercializa no
País escavadeiras hidráulicas de 6 t a 70
t; pás carregadeiras de 1m³ a 5m³ de capacidade; motoniveladoras de 12 t e 15
t, com 150 e 201 HP, respectivamente;
compactadores de solo e de asfalto; retroescavadeira versão 4x4; tratores de esteiras de 17 t a 25 t; skid sterr loader com
peso operacional de 2950 kg e capacidade de 0,4m³; empilhadeiras com combustão interna (GLP, diesel) e elétrica de 1,5
t a 7,0 t; e bombas de concreto de 60 pol.
As novas gerações dos equipamentos
da LiuGong, que tem feito constantes in28 | Novembro/Dezembro 2013

vestimentos em sua linha de produção, e
adquirido outras empresas do setor em
recentes anos, estão em fase de testes.
“São testes severos para serem aprovados pelos mais rigorosos processos
industriais de controle de qualidade e
durabilidade, antes de serem comercializados nos mercados internacionais”,
afirma Entre os produtos já disponíveis
no território brasileiro, a escavadeira hidráulica 922 D é o mais procurado pelas
mineradoras. “Nossa linha trabalha com
famosos fornecedores globais de componentes, como Cummins, KPM, Kawasaki,
Kayaba, Sauer-Danfos e Berini. A escavadeira é de fácil manutenção, baixo custo
operacional, robustez e de comprovada
produtividade, com igual desempenho
aos de seus concorrentes diretos nacionais, porém com menores custos de manutenção”, diz Orellana.
Na indústria da mineração, além das escavadeiras, outro produto que se sobressai são os modelos das pás carregadeiras
856, 862 e 888, com 220, 240 e 310 HP,
respectivamente.

No pós-venda, a distribuidora tem investido desde a entrega técnica, quando
técnicos e mecânicos visitam o local em
que as máquinas vão operar para instruir
o cliente como aproveitar todo o potencial
dos equipamentos, até a oferta de planos
de manutenção preventiva (PMP) de 1 a 2
anos, com elementos de análise de fluídos
preditiva, que permitem a segura extensão
dos prazos de garantia convencionais.
Em 2013, a BHM conseguiu manter o
número de vendas da marca em todos os
segmentos de mercado. A empresa espera
que a companhia chinesa inaugure uma fábrica no Brasil entre 2014 e 2015. Embora
o local ainda não esteja definido, Orellana
diz que a estrutura está sendo avaliada com
um comitê da LiuGong no País.
Com a inauguração da futura fábrica,
máquinas da companhia fabricadas no
Brasil serão exportadas para toda a América Latina.
Hoje, a BHM conta com 16 unidades no
País e uma central de atendimento disponível aos seus clientes em todas as regiões
de sua responsabilidade de distribuição.

Scania destaca modelo 8X4

A

Foto: Scania

Scania acredita que 2014 será um ano melhor do que o de 2013 para a mineração
e, consequentemente, para o segmento de caminhões fora de estrada, é o que
afirma Victor de Carvalho, gerente de Vendas de Caminhões da Scania do Brasil.
“Consideramos 2013 um ano satisfatório para o segmento de off-road, mas 2014 deve
ser um ano melhor para a mineração. O mercado tende a se recuperar e aumentar os
investimentos”, conta o gerente.
A empresa tem muito a ganhar com a expansão dos investimentos no setor, já que
possui caminhões para todas as fases do processo de mineração, desde a abertura da
mina até o processo de extração e escoamento do minério.
O destaque da fabricante no momento é o modelo G440 8X4, específico para operações de lavra e transferência de minério. O caminhão tem peso bruto total (PBT) de 50 t
e capacidade máxima de tração (CMT) de 150 t. “Ele se mostra cada vez mais indicada
para operações em que a disponibilidade física e o custo operacional são fatores preponderantes para a produtividade das mineradoras”, diz Fabrício de Paula, engenheiro
de Produto Off-Road da Scania do Brasil.
Modelos com redução nos cubos para operações de suporte, também são oferecidos
pela empresa, como caminhões pipa, comboio e munck (P310 6X4), para operações de
suporte e de lavra, com PBT de 35 t e capacidade líquida para 23 t (P360 6X4); para PBT
de 41 t e capacidade de carga líquida de 27 t (G440 6X4); e para operações de lavra e
transferência de minério com PBT de 66t, CMT de 150 t e capacidade de carga líquida
de 50 t (G480 10X4).
Segundo Victor de Carvalho, mais de 100 caminhões da empresa operam na extração e
movimentação de minério de ferro da Vale, no Complexo de Alegria, na região de Mariana
(MG). Outra frota significativa da empresa atua na região de Porto Trombetas (PA), com
mais de 70 veículos trabalhando na Mineração Rio do Norte (MRN) na extração e transporte
de bauxita.
Para aumentar a segurança, a Scania incorporou tecnologias para os sistemas de
câmbio e freio de seus veículos. A montadora disponibiliza um sistema de câmbio
automatizado para veículos fora de estrada. O Scania Opticruise é uma tecnologia que
faz a leitura da carga de motor e a topografia do terreno para selecionar a marcha mais
apropriada para cada trecho da operação. Para o sistema de frenagem, os caminhões
fora de estrada utilizam o sistema Retarder, que tem potência 25 % maior que a de
modelos rodoviários.
Além disso, a empresa desenvolveu um programa de treinamento de motoristas. O sistema, instalado no painel, serve como um tutor eletrônico que auxílio a quem dirige com

Caminhão P310, para
operações de suporte na mina
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dicas de condução. “Esses diferenciais da
Scania permitem que o motorista realize
uma operação com menor consumo de
combustível, maior vida útil dos componentes, além de maior segurança”, diz
Carvalho.
Para o pós-venda, a montadora que
está presente em todos os estados brasileiros, trabalha com um programa de

manutenção que oferece entrega técnica do equipamento no local de operação, treinamento dos operadores dos
veículos e de funcionários do cliente,
disponibilidade de uma equipe técnica,
fornecimento de peças e componentes,
análise de dados operacionais e sugestão de melhorias.
“Os programas de manutenção da

Scania sempre visam a redução do
custo operacional, o aumento da disponibilidade do veículo para a operação e a redução do consumo de
combustível, melhorando a segurança
e performance do veículo”, afirma Carvalho. Segundo ele, empresas como
Vale, Yamana Gold, MRN e Ferrous
utilizam estes serviços.

ETF vende caminhão multieixos para a Vale
Caminhão da ETF com design
diferenciado e facilidade
para troca de pneus e motor
está chegando ao Brasil

Foto: ETF Trucks

completa de eixo em menos de 25 minutos, segundo a fabricante, um recorde

inédito neste tipo de equipamento.
Fonte: International Mining

MAN acredita em demanda maior

A

MAN Latin America, fabricante dos caminhões Volkswagen, trabalha com dois modelos de caminhões específicos para o setor de
mineração: o Constellation 31.330 e o Constellation
31.390. Ambos utilizam o motor Cummins ISL de
8,9L, com potência de 330 cv e torque de 1450 N.m
no ISL 330 e potência de 400 cv e torque de 1700
N.m no ISL 390. Os dois modelos possuem caixa ZF
de 16 velocidades e peso bruto total técnico de 30,5
t. Com a instalação de um segundo eixo direcional,
transformando o modelo em 8x4, o veículo consegue transportar mais carga em menos viagens.
30 | Novembro/Dezembro 2013

Foto: Volkswagen
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European Truck Factory (ETF) parece estar chegando a um estágio
comercial no Brasil. O primeiro
caminhão, um modelo MT-240 (218 t),
estará pronto para ser transportado ao
Brasil em janeiro de 2014, comprado
pela Vale, de acordo com informações
da “International Mining”, parceira editorial da Minérios & Minerales.
A ETF também tem grande interesse
no mercado indiano, onde uma carta
de intenções para um projeto com seis
caminhões MT-500 (450 t) e duas pás
carregadeiras WL-125 (112 t) já foi assinada. A previsão de entrega destes
equipamentos é o segundo semestre de
2014.
A empresa acredita ter reelaborado o
design do caminhão de transporte incorporando as vantagens de uma máquina
rígida. Na etapa de design técnico, a
empresa focou na redução do volume
e frequência de manutenção e reparos.
Além disso, as máquinas continuam
com a possibilidade de troca de pneus
e motores em 15 minutos e uma troca

Caminhão Constellation
31.330 utiliza motor
Cummins ISL de 8,9L

Doosan nacionaliza
escavadeira de 21,5 t

De acordo com João Herrmann, supervisor de Marketing e Produto da MAN Latin America,
entre janeiro e outubro de 2013,foram comercializadas 907 unidades do modelo Constellation 31.310. O veículo se tornou o mais vendido no segmento de 31 t com 330 cv de potência.
Os dois modelos do Constellation atuam nas operações de apoio e transbordo dentro
das minas, como nas operações da MMX em Itatiaiuçu (MG), da Itaminas em Sarzedo
(MG), e da Vale nos projetos Córrego do Feijão em Brumadinho (MG), Fábrica de Congonhas (MG) e Complexo de Alegria em Mariana (MG).
Segundo Herrmann, o ano de 2013 foi um pouco abaixo do esperado para a companhia. “A intenção da empresa é ter uma postura mais agressiva em 2014 e conquistar
uma fatia maior deste mercado”, diz o supervisor da MAN.
No Brasil, a MAN possui 113 postos de vendas e demais serviços e 43 postos de assistência técnica. A empresa está presente em todos os estados, exceto no Acre.”As concessionárias da marca realizam um trabalho bastante próximo aos clientes do segmento de
mineração, suportando a operação com as devidas manutenções preditivas, preventivas e
corretivas, evitando que os caminhões tenham paradas não programadas”, diz Herrmann.
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Escavadeira DX225LCA de
Doosan Infracore South Ame21,5 t terá produção nacional
rica anunciou a nacionalização
de sua escavadeira de 21,5 t.
O modelo DX225LCA é um dos mais
utilizados no mercado brasileiro, principalmente nos setores de mineração
de areia, terraplenagem e agregados.
Segundo a empresa, o objetivo de produzir a máquina na planta de Americana
(SP) é manter o nível de desempenho
do modelo importado, mas adequá-lo à
realidade no Brasil.
A empresa informou algumas mudanças entre o modelo nacional e o importado. A escavadeira é a única produzida
no País com revestimento interno no
tanque contra oxidação causada pelo
presença de água no diesel. A porta traseira também foi modificada, para melhorar a ventilação e minimizar as possibilidades de aquecimento do motor.
A máquina também ganhou reforço
frontal no braço e na lança, com aumento de 20 % de durabilidade da parte dianteira. Já
a caçamba Heavy Duty de 1,24’’ (standard) possui mancal fundido e ganhou seis novos
suportes para áreas de risco.
As modificações também incluem reforço para a estrutura do radiador e troca do sistema
tubular para o de placa barra, que deu a máquina melhor capacidade de arrefecimento. De
acordo com a Doosan, a escavadeira economiza entre 10 % a 20 % de combustível comparada às máquinas da mesma categoria disponíveis no mercado. A máquina utiliza motor
de fabricação da própria Doosan, com 150 HP a 1900 RPM.
Além das escavadeiras, a Doosan Infracore trabalha com pás carregadeiras, caminhões
articulados, empilhadeiras, motores, compressores de ar, geradores, martelos rompedores
e ferramentas para maquinários. A fábrica em Americana é a única na América do Sul.
A empresa é proprietária das marcas Doosan, Bocat, Montabert, Geith, Moxy e Doosan
Portable Power.

Novos projetos da
Votorantim Metais priorizam
zinco e bauxita
Diretor de exploração geológica expressa preocupação quanto ao novo marco regulatório
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m 2013, a Votorantim Metais está
investindo R$ 90 milhões em projetos de exploração mineral e é
uma das empresas brasileiras que mais
aportam recursos em pesquisa de novas
jazidas no Brasil. Com a mira no mercado
nacional e internacional, a companhia, em
2013, aportou recursos em pelo menos
três grandes projetos de zinco e bauxita,
são eles Alumina Rondon (PA), Aripuanã
(MT) e Santa Maria (RS).
A ser operado por caminhões rodoviários em mina a céu aberto, sem uso de explosivos devido às características friáveis
do terreno, o principal investimento da
empresa está sendo realizado no projeto
de bauxita Alumina Rondon, em Randon
do Pará (PA). A mineradora prevê a construção da mina e refinaria integrada, um
dos principais diferenciais da operação
quando comparada a outros empreendimentos da cadeia do alumínio no estado.
A operação, prevista para início em 2017,
tem o investimento de R$ 6,6 bilhões e gerará durante a fase de implantação cerca de
6.000 postos de trabalho e 1.600 quando
for iniciada a etapa de produção, isso entre empregados próprios e contratados. A
contratação, capacitação e qualificação da
mão de obra e de fornecedores priorizará
a população e empresas locais, como explica Jones Belther, diretor de Exploração
Mineral da empresa. “Nossos projetos têm
foco na capacitação da mão de obra local,
em Alumina Randon, por exemplo, já estamos trabalhando junto ao Senai e outras
instituições e esse ano capacitaremos 100
profissionais”, afirma.
Na primeira fase do projeto, aguardada
para 2017, a produção inicial será de 3
milhões t de alumina por ano, refinadas
na segunda maior planta do mundo e
chegando ao dobro após sua conclusão,
quanto à extração anual, essa será de 7,7
milhões t de bauxita. A planta será autossuficiente em energia, pois, nas caldeiras
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da fábrica, produz-se vapor a alta pressão, o qual aciona as turbinas e tem sua
pressão diminuída. Já com baixa pressão,
o vapor será enviado para o processo de
aquecimento do licor que contém a bauxita e soda cáustica para depois retornar às
caldeiras, onde, por fim, volta a ser aquecido. As caldeiras de vapor poderão utilizar diferentes combustíveis, como coque
de petróleo, carvão mineral ou biomassa.
Até o momento, as pesquisas apontam
vida útil de 50 anos e recursos minerais medidos de 1,5 bilhão t de bauxita, sendo sua
produção escoada por meio do porto Vila
do Conde, em Barcarena (PA), chegando no
porto por caminhões em rodovias federais.
Contudo, na segunda fase do empreendimento, a alumina deverá ser levada até o
porto pela ferrovia Norte-Sul em seu último
trecho que se encontra em projeto e deverá
ser construída pelo governo brasileiro.
Outro projeto da empresa está localizado
a 900 quilômetros de Cuiabá (MT) e trata-se de um dos maiores depósitos de zinco do Brasil. Situado em Aripuanã (MT),
a área possui além de zinco, os commodities chumbo, cobre, ouro e prata como
subprodutos. O início da produção está
previsto para 2018 e é uma joint venture
entre Votorantim Metais e Karmin Resources para explotar cerca de 35 milhões de t
em recursos minerais, com potencial para
extensões lateral e em profundidade. A
mina, a qual terá operação subterrânea
com frota rodoviária e de mineração, produzirá 70 mil t de zinco, processadas em
Juiz de Fora (MG), 20 mil t chumbo e 6 t
de cobre. No projeto, estimado em média
de R$ 500 milhões de investimento total,
estima-se vida útil acima de 20 anos e
cerca de 700 funcionários.
Por fim, o terceiro projeto destaque da
Votorantim Metais no País é o de zinco
de Santa Maria, nas minas do Camaquã,
em Caçapava do Sul (RS), o projeto é uma
joint venture com a Mineração Iamgold

Brasil. O depósito tem recurso mineral de
14 milhões t e está localizado em uma área
fértil para zinco, chumbo e cobre, numa
região com boa infraestrutura inicial para
investimentos. No caso de Santa Maria a
produção, inicialmente estimada em 20 mil
t/ano de chumbo e 20 mil t/ano de zinco
em concentrado ao ano, será transportada
por caminhões até Juiz de Fora, ou por de
navio através do porto de Rio Grande (RS).
Esse se trata de um projeto menor se comparado aos outros dois, e a mineradora irá
investir por volta de R$ 300 milhões na
mina a céu aberto de vida útil estimada em
20 anos com 600 funcionários.
Questionado sobre as incertezas que a
indefinição do novo marco regulatório
ainda levanta, o diretor de Exploração Mineral conta que a visão da empresa sobre
o mercado ainda não é das melhores, mas
a expectativa é de que nos anos a virem,
isso mude e a Votorantim Metais consiga
ter seus produtos em uma situação mais
adequada em relação as commodities.
“Nossa visão é que o marco regulatório
vigente já é muito bom e ele proporcionou
o crescimento do setor mineral brasileiro
de forma excelente, o que levou ao volume
total de investimentos previstos nos próximos cinco anos de US$ 75 bilhões. Sobre
o novo código, temos muitas preocupações, uma delas é a sua característica altamente discricionária que dá muito poder
ao gestor do órgão regulador, há também
a falta de descrição do código, o que não
deixa expressamente claro como ele deve
funcionar, ocasionando insegurança jurídica. Por fim, existe seu caráter taxatório,
que vai contra à atuação de investimentos,
pois, como é gerido por contratos, irá elevar o nível de burocratização, atrasando
projetos e investimentos, contudo, o mais
preocupante para o o setor é o que tange os
direitos adquiridos, pois o código não deixa ainda claro muitos pontos, e isso passa
insegurança ao mercado”, finaliza.

Mineradora reduz montante investido e prioriza negócios existentes

A

www.revistaminerios.com.br

Britador secundário e
peneiramento do projeto
Conceição Itabiritos, em
Itabira (MG)

Foto: Marcelo Rosa/Vale

Vale anunciou no último dia 2 de
dezembro seu orçamento para
2014, o qual contempla dispêndios de US$ 9,3 bilhões para a execução
de projetos, sendo que cerca de 80 %
desse valor está destinado para financiar a
expansão da produção de minério de ferro
e sua rede de distribuição, o desenvolvimento da operação integrada mina-planta-ferrovia-porto de carvão em Moçambique
e o projeto Salobo de cobre e ouro. Cerca
de US$ 4,5 bilhões irão para manutenção
das operações existentes, bem como US$
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Vale divulga orçamento
previsto para operações
globais em 2014

Investimentos e P&D 2014 – alocação por área de negócio
Execução de projetos
US$ milhões

%

P&D

%

Total
%

%

Bulk materials

8.017

86,2

3.075

67,6

465

51,4

11.557

78,4

Minerais ferrosos

5.416

58,2

2.897

63,7

414

45,8

8.727

59,2

Carvão

2.601

28

179

3,9

51

5,6

2.830

19,2

Metais básicos

790

8,5

1.023

22,5

239

26,5

2.052

13,9

Fertilizantes

52

0,6

400

8,8

80

8,8

531

3,6

Energia

177

1,9

12

0,3

49

5,4

237

1,6

Siderurgia

264

2,8

-

-

-

-

264

1,8

-

-

37

0,8

71

7,9

109

0,7

9.299

100

4.547

100

903

100

14.750

100

Outros
Total
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Manutenção das operações
existentes

0,9 bilhão para pesquisa e desenvolvimento (P&D), valor em declínio desde 2011,
quando chegou a ser US$ 18 bilhões.
A empresa tem optado por um portfólio
composto de projetos menos arriscados
e de maior retorno financeiro. Contudo, a
Vale deve fazer a compra do Run of Mine
de empresas terceiras para processar em
suas plantas, adicionando 9 milhões t
de produto final de minério de ferro para
sua oferta ao mercado e, ou, plantas de
pelotização.
O foco da empresa em 2014 está em projetos com grandes reservas, baixos custos
e alta rentabilidade. No Brasil, os principais
planos de ação, como Carajás S11D, CLN
S11D e Conceição Itabiritos, já obtiveram
as licenças requeridas para as execuções.
Por volta de 83 % dos US$ 9,299 bilhões, orçados para o desenvolvimento
de projetos em 2014, serão investidos em:
expansão das operações integradas de
minério de ferro de alta qualidade de Carajás (US$ 3,283 bilhões), envolvendo os
projetos S11D, CLN S11D, Serra Leste e a
conclusão do Adicional 40 milhões t e CLN
150; construção e ramp-up de Moatize/
Nacala, operação integrada de carvão de
classe mundial (US$ 2,573 bilhões); Itabiritos, englobando reposição e aumento de
capacidade com melhoria de qualidade do
minério de ferro dos sistemas Sul e Sudeste (US$ 1,067 bilhão), incluindo os projetos Conceição Itabiritos II, Vargem Grande
Itabiritos e Cauê Itabiritos e a conclusão do
Conceição Itabiritos; rede de distribuição
global de minério de ferro (US$ 436 milhões) que compreende investimentos na
construção do centro de distribuição de Teluk Rubiah (US$ 278 milhões), em navios
(US$ 155 milhões) e em barcaças (US$ 3
milhões); Salobo II (US$ 332 milhões), ex34 | Novembro/Dezembro 2013

pandindo o negócio de cobre e ouro. Por
fim, há o foco na construção da planta de
pelotização Tubarão VIII, planta de placas
de aço CSP e do biodiesel, assim como
a finalização de projetos em processo de
start-up, como Long Harbour e Totten, que
serão responsáveis pelo restante do aporte.
Além disso, a empresa orçou projetos
menores, como o de aumento de produtividade das minas de ferro dos sistemas
Sul e Sudeste, dentre elas, o que inclui a
construção da estrada Pico-Fábrica e a expansão do terminal ferroviário do Andaime
de 37 milhões t para 65 milhões t de capacidade de transporte no segundo semestre
de 2015.
Sobre despesas pré-operacionais com
implantação de projetos esperados para
2014, a Vale orçou o montante de US$ 262
milhões em planos como: CLN S11D (US$
72 milhões), S11D (US$ 38 milhões), Corredor Nacala (US$ 26 milhões), Vargem
Grande Itabiritos (US$ 19 milhões), Salobo II (US$ 17 milhões), Moatize II (US$ 16
milhões), Teluk Rubiah (US$ 16 milhões) e
Cauê Itabiritos (US$ 14 milhões).
Em relação aos investimentos para manutenção das operações existentes, a mineradora orçou US$ 4,547 bilhões para
2014, valor destinado para operações,
na sua maioria substituição de equipamentos; construção e expansão de pilhas
e barragens de rejeito; saúde e segurança;
responsabilidade social corporativa; e administrativo e outros.
Em comparação ao ano de 2013, o Capex
para essa atividade está 0,2 % inferior a
média dos últimos três anos, sendo que o
reservado somente para o negócio de minério de ferro chega aos US$ 2,9 bilhões,
direcionados para operações (US$ 1,4 bilhão), pilhas e barragens de rejeito (US$

507 milhões), saúde e segurança (US$ 365
milhões) e responsabilidade social corporativa (US$ 174 milhões).
Para metais básicos, a Vale totalizará
US$ 1,0 bilhão do Capex, quanto a operação de fertilizantes, são mais US$ 400
milhões, o que inclui a manutenção de
Uberaba (US$ 101 milhões), já o orçado
ao negócio de carvão, são totalizados US$
179 milhões, compostos, sobretudo, por
US$ 156 milhões para operações.
Em relação à pesquisa e desenvolvimento (P&D), a mineradora desde 2012
mantém investimento reduzido gradativamente, sob a alegação de minimizar os
riscos geológicos e geográficos, tendo
em vista a política de injetar fundos priorizando reservas com potencial para produção em larga escala e com baixo custo,
explorar o potencial de áreas existentes e
suporte a projetos e operações. O aporte para 2014 está dividido em, US$ 384
milhões para financiar o programa de exploração mineral, US$ 356 milhões para
estudos conceituais, de pré-viabilidade e
de viabilidade e US$ 163 milhões a serem
investidos em novos processos, inovações e adaptações tecnológicas. Quanto
à destinação dos recursos por negócio
mineral, a Vale anunciou que para ferro
serão US$ 123 milhões, níquel mais US$
53 milhões, cobre US$ 80 milhões, fertilizantes US$ 47 milhões e, por fim, carvão US$ 20 milhões em desenvolvimento
e pesquisa.
Tendo em vista responsabilidade social
e coorporativa, a companhia pretende investir em 2014 cerca de US$ 975 milhões,
em maioria na proteção e conservação ambiental (US$ 787 milhões), sendo o restante destinado aos programas sociais da
empresa (US$ 188 milhões).

Quebra de paradigma
trouxe ganhos
Por Luciano Alves de Almeida, da Votorantim Metais*

www.revistaminerios.com.br

Gráfico 01 - Indicador de Eficiência da Estação 297

*Índice utilizado para medir a eficiência do sistema de bombeamento representa a quantidade de kWh necessários para bombear 1 m³ de água
até a superfície. Quanto menor o indicador, melhor será o resultado de performance.

de 12.375 m³/h nesta estação. Durante
o projeto de especificação e montagem
das bombas na estação de bombeamento EL. 297 m, muitas dificuldades foram
encontradas pela equipe de engenharia
de projetos da Unidade de Vazante devido
às características da mina, percentual de
sólidos existente na água subterrânea e
volume real de água a ser bombeado para

a superfície. Para seleção das bombas
Hazleton 12-4STG-MS, várias pesquisas
foram realizadas, além de consultorias
com empresas especializadas e busca de
casos similares em outras minas brasileiras, até a definição por estes equipamentos.
Em 1998, iniciou-se a operação da estação de bombeamento EL. 297. Do startEstação de bombeamento nível EL. 297 m
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V

azante, município localizado no
noroeste do Estado de Minas Gerais, conta com uma das maiores
reservas nacionais de zinco. A mineralização ocorre em meio a seqüências dolomíticas/metapelíticas, sendo a maior
parte da jazida explotada por meio de
lavra subterrânea. Devido ao fato da mina
se localizar em uma área cárstica com
intensos fluxos hídricos subterrâneos, se
fez necessária a construção de estações
de bombeamento em níveis inferiores
da mina. Durante a atividade de lavra,
o rebaixamento do nível freático ocorre
por meio da interceptação das estruturas
geológicas condutoras de água, pelas
galerias da mina em desenvolvimento, e
adução por gravidade da água até a cota
inferior da mina, sendo bombeada até a
superfície (EL. 630 m), através de estações de bombeamento.
Atualmente, a Votorantim Metais possui três estações de bombeamento em
operação, sendo as mesmas instaladas
nos níveis EL. 297 m, EL. 300 m e EL.
496 m da mina subterrânea. Durante os
meses de estiagem das chuvas, onde o
afluxo de água da superfície para mina é
menor, a Votorantim Metais opera somente a estação de bombeamento localizada
no nível EL. 297 m, onde estão instaladas nove bombas Hazleton 12-4STG-MS,
com motor de 2.300 cv. As outras duas
estações, localizadas nos níveis EL. 300
m e EL. 496 m, possuem 14 e 9 bombas
Goulds modelo 3405 L, respectivamente,
que operam somente em casos extremos
e risco de inundação da mina.
Originalmente, as bombas Hazleton
12-4STG-MS foram dimensionadas para
recalcar, no PMR (ponto de máximo rendimento), 1.375 m³/h, o que possibilita
uma capacidade total de bombeamento

Foto: Votorantim Metais

Projeto de repotenciamento das bombas
da EB-297 proporcionou troca dos
rotores e anéis de vedação das bombas

-up da estação até o ano de 2012, acreditava-se, inclusive pelo
próprio fabricante das bombas, que cada bomba recalcava o volume máximo permitido, ou seja, 1.375 m³/h. No entanto, o time de
engenharia e manutenção da Votorantim Metais acreditou que algo
poderia ser feito para melhorar o desempenho das bombas. Com
este intuito, vários estudos de engenharia foram realizados, onde
foram analisadas as tubulações de sucção e recalque das bombas,
válvulas e acessórios montados nas linhas, diâmetro dos rotores,
materiais empregados nos anéis de vedações dos equipamentos,
mancais de rolamentos e motores de acionamento.
Finalizados os estudos, a equipe de Engenharia e Manutenção da
Unidade de Vazante realizou, através do Projeto de Repotenciamento das Bombas da EB-297, a troca dos rotores e anéis de vedação
das bombas, além de realizar ajustes em mancais de rolamentos e
válvulas de recalque da linha, buscando assim, melhorar o rendimento dos conjuntos moto bombas. Feitas as modificações e passado o período de testes, conseguiu-se elevar o volume bombeado
de 1.375 m³/h para 1.650 m³/h, com a mesma potência instalada e
de forma contínua, isto é, um ganho real de 20%, reduzindo o índice* de consumo específico da estação de bombeamento de 1,31
kWh/m³ para 1,20 kWh/m³ por bomba.
Segundo o engenheiro Dierne Franc, engenheiro eletricista
responsável pelo controle energético de toda planta, a estação
de bombeamento é responsável pelo consumo de 60% da demanda de energia elétrica da Unidade de Vazante. Todo o time de
engenharia e manutenção tem como meta aumentar a eficiência
da estação de bombeamento do nível EL. 297 m, garantir a estabilidade operacional das plantas de mineração e beneficiamento,
conseguindo assim, assegurar a perenidade do negócio.
Os estudos para melhorias no sistema, buscando novos ganhos
em performance e redução do consumo energético na estação de
bombeamento, continuam, além da busca pela redução do número de intervenções para manutenção.
De acordo com o gerente de engenharia e manutenção da Unidade de Vazante, José Sérgio Fraga, este ganho na capacidade de
bombeamento da estação EL 297 m é fundamental e estratégico
para a empresa, pois em períodos chuvosos consegue-se retirar
um volume maior de água da mina, evitando-se a inundação dos
níveis inferiores da lavra, e, em período de estiagem das chuvas,
pode-se operar a estação com duas ou três bombas desligadas,
dando confiabilidade ao sistema e economia de energia elétrica.
*Luciano Alves de Almeida é engenheiro mecânico do departamento de Engenharia de
Manutenção da Votorantim Metais
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Efeitos da motivação
profissional no processo produtivo
Elison Batista Lopes*
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Empresas também
precisam investir
em motivação de
funcionários para
melhorar produção
Foto: Jaguar Mining

T

odo empreendimento tem em comum os objetivos de redução
de custos, melhorias nos processos e facilidade na manutenção.
Esses pontos são essenciais para a viabilidade dos processos.
Quando as empresas fazem seus orçamentos para possíveis investimentos, todos esperam que tenham retorno positivo. Máquinas
mais econômicas e produtivas, processos mais enxutos que consomem menos energia, melhor rendimento, facilidade nas manutenções corretivas e preventivas. Esses aspectos são fundamentais para
justificarmos os investimentos.
No entanto não adianta toda essa tecnologia, eficiência energética e
outros benefícios se as organizações não fizerem o básico. Esse básico é a essência de tudo, o princípio do sucesso dos investimentos,
a chave mestra que abre todas as portas - “ Motivação”.
As empresas, organizações gigantescas investem milhões de dólares
em equipamentos mas esquecem que quem vai operar e controlar esses
equipamentos são trabalhadores, pessoas que pode não ter um salário
que eles considerem talvez justo e nem treinamentos suficientes.
Muitas das vezes esses colaboradores estão totalmente desmotivados, com problemas pessoais e profissionais e nem sequer recebem
acompanhamento do RH . Muitas das vezes esses profissionais mal
recebem um simples “bom dia” no início da jornada de trabalho, o
que pode causar situações indesejáveis.
Aquele equipamento de milhões de dólares está nas mãos de um
colaborador que recebe pelo seu trabalho pouco mais de 1 salário
mínimo. E ainda cobram dele um trabalho espetacular com 100 % de
eficiência. Em alguns casos o gestor mal sabe o nome dos membros
de sua equipe.
Ainda bem que nessas organizações há pessoas capazes de gerar
o combustível chamado “Motivação”, que apesar de todas as dificuldades ainda conseguem obter o melhor de cada colaborador. E
não é necessário muitos investimentos, tudo começa com uma boa
educação, respeito, carisma, afinidade, reconhecimento e elogiar
quando um trabalho é realizado com sucesso. E mesmo quando os
resultados não saírem como o esperado, saber dar um feedback positivo com o intuito de não baixar a autoestima do colaborador.
Quando um colaborador está desmotivado, tudo é motivo para ele
descarregar suas angústias nos equipamentos, nas máquinas e nos
sistemas operacionais. Esses itens são as válvulas de escape para a
situação desmotivadora.
Já quando o efeito é inverso, com a equipe totalmente motivada,
as condições mudam totalmente. Aumento de produtividade, mais
organização nos locais de trabalho, melhor gerenciamento dos recursos, menos danos operacionais, menos estresse.
Um bom gestor conhece os membros da equipe, as dificuldades
de cada um, participa dos méritos do grupo. Ele motiva todo tempo,
mesmo que a situação não seja favorável. Um gestor é o capitão do
time, tem que motivar a todo custo pois não há meta perdida.
Tem que fazer parte da equipe totalmente, como um motor de um
equipamento, como uma engrenagem que toca todo um sistema.

Motivação é a principal matéria prima de um processo produtivo.
Invistam que o retorno é certo.
Investimentos em treinamentos, premiações, comemorações quando se bate recorde, reconhecimento, não são tão caros que sejam
inviáveis. Vale a pena investir na mão de obra, pois os colaboradores
da empresa são pessoas que têm “Coração e também uma Alma”.
*Elison Batista Lopes é estudante de Engenharia de Produção Unifor – MG

Recursos Humanos

Elison Batista Lopes

Que tal ganhar 5% todo dia
na mina? No final do mês,
essa conta pode surpreender
Cuidados e aprimoramentos no manuseio dos equipamentos
no carregamento aumentam a produtividade na lavra

A

ré para se emparelhar com a escavadeira, o
tempo perdido nas trocas de turno e no almoço, a demora provocada pela sistemática
de abastecimento da frota de máquinas e caminhões, a manutenção regular das estradas
de serviço na mina, incluindo a aspersão de
água por caminhão pipa, enfim, são aspectos operacionais que envolvem planejamento e disciplina por parte dos gerentes das
minas e suas equipes. São os profissionais
de mineração, começando pelos operadores
dos equipamentos, passando pelo encarregados das frentes de produção, os geólogos
que fazem o planejamento da lavra, o chefe
da manutenção da frota, passando pelos vários escalões até chegar no gerente da mina,
que podem tornar uma mina produtiva e
eficiente, ou o contrário, fazer uma gestão
burocrática e ineficaz que trará prejuízo ao
longo dos turnos, podendo atingir um valor
exorbitante ao final de um ano.

Segundo os estudos de campo realizados
pelos especialistas da Caterpillar Global Mining, os custos de lavra se dividem na média
conforme o Gráfico 1, onde se somarmos os
45 % de transporte com os 14 % do suporte
ao transporte, vamos ter 59 % dos custos
referentes unicamente a esta etapa do ciclo.
Entretanto, os 4 % da perfuração podem
influenciar de forma decisiva nos 6 % do
desmonte com explosivos, encarecendo
sobremaneira a fase de carregamento, aumentando seu tempo, que por sua vez vai
repercutir na etapa de transporte. São os
elos de uma mesma cadeia de produção.
No fim das contas, o que importa é o prejuízo na receita gerada pela operação ineficaz. Considerando uma carga útil efetiva
por caminhão, cada equipamento pode provocar uma perda horária estimada de US$
21.500 em minério de ouro até um prejuízo
de US$ 490/hora no caso de mineral de co-

Segundo o estudo, no caso de escavadeiras elétricas
a cabo, a caçamba consegue de 80 % até 110 % de
enchimento em material bem detonado, sendo uma
combinação ideal trabalhar com um caminhão que
receba uma carga total em três a quatro passadas

Foto: Cat
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lguns detalhes aparentemente pequenos dentro de determinadas
operações na mina podem parecer
não impactar na produtividade, contudo,
considerando o cenário atual de preços
moderados dos commodities minerais no
mercado global, eles significam a diferença entre lucro ou prejuízo ao final do ano.
Tendo em vista a otimização operacional, a Caterpillar realizou em setembro
de 2013, em seu centro de treinamento e
demonstração em Tinaja Hills, no Arizona,
EUA, um workshop para mineradoras de
diversos países, com foco em carregamento e transporte. No seminário é importante
citar a tônica das palestras dadas pelos
instrutores da empresa, tomando por base
estudos de campo e diagnósticos realizados nas minas em diferentes continentes.
Alguns detalhes, como o posicionamento
inadequado do caminhão quando entra de
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Imagem 1
Foto: Cat

Gráfico 1

bre, conforme Tabela 1. O Gráfico 2 indica
que a sensibilidade do custo por tonelada é
influenciada essencialmente pelo tempo de
ciclo, a eficiência do operador dependendo
da sua experiência, e a carga útil transportada pelo caminhão, além de outros fatores
como consumo de combustível e pneus.

As condições mutantes
do sítio da mina

Há diversas variáveis em jogo na frente de
lavra cabíveis que um planejamento cuida-

doso pode melhorar, como, por exemplo, a
possibilidade de se carregar dois caminhões
ao mesmo tempo, as condições do piso, a
qualidade do desmonte e da fragmentação,
altura e ângulo da face, espaço de manobra
dos equipamentos e a necessidade de máquinas auxiliares na área de carregamento.
Se a opção for a utilização de carregadeira de rodas, a altura da bancada deve ser
a mesma do pino da caçamba quando levantada ao máximo. O tempo de ciclo pode
variar entre 28” a 42”, numa média de 35”,
já a rocha, sendo bem desmontada, permite

Tabela 1 - Receita perdida estimada por caminhão
MODELO DO CAMINHÃO

797

Payload alvo (toneladas)

793

789

785

394

250

198

151

OURO Receita/h

US$ 21.500

US$ 13.700

US$ 10.800

US$ 8.300

AREIA BETUMINOSA Receita/h

US$ 17.500

US$ 10.900

US$ 8.600

US$ 6.600

CARVÃO MINERAL Receita/h

US$ 3.450

US$ 2.200

US$ 1.750

US$ 1.300

COBRE Receita/h

US$ 1.280

US$ 815

US$ 645

US$ 490

Operações ineficientes resultam em perda de receita

Gráfico 2

Ângulo ótimo para
enchimento com carregadeira
de rodas é de 45°

fator de enchimento da caçamba entre 90 %
a 110 %, e ciclos de quatro a seis passadas.
As condições favoráveis se caracterizam por
um piso nivelado, seco e firme; boa drenagem em épocas de chuva para reduzir desgaste do pneu; material bem fragmentado
para diminuir o tempo de enchimento da
caçamba; frentes múltiplas para carregar.
As condições se tornam negativas quando
o piso é molhado e irregular; ou quando há
espaço físico restrito na área de carregamento e fragmentação insuficiente do material.
No caso da carregadeira de rodas, a Caterpillar sugere algumas dicas para melhorar o
ciclo como: a carregadeira entra reta na pilha,
com o fundo da caçamba paralelo ao piso, em
1ª marcha e aceleração total; deslocamento
limitado a 1,5 volta do pneu; manter o piso
limpo e suave; segurar o tempo de ciclo abaixo de 12”; deixar bem ajustado o kickout da
caçamba e do levantamento; manter o movimento de carregamento em V e a frente escavada igual a 1,5 a largura da caçamba; ajustar
a tração (Rim Pull Control). (Imagem 1)

Escavadeira hidráulica tipo
front shovel comparada à
escavadeira tipo backhoe

No caso da utilização de escavadeira hidráulica tipo front shovel, considera-se a
altura ideal da bancada equivalente a 75 %
do alcance vertical da shovel e ciclos de 23”
a 30”. Um material bem detonado permite
enchimento de 90 % a 100 % na caçamba
e carregar um caminhão de três a seis passadas. Dentre as condições que favorecem esse
tipo de equipamento, estão a escavação seletiva, alturas variadas na face, carregamento
numa única face e em espaço apertado, esforço severo de escavação e piso ruim.
As condições prejudiciais ao trabalho da
front shovel começam por deslocamentos
excessivos, passam por bancadas baixas,

www.revistaminerios.com.br
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Escavadeira elétrica a cabo

Este tipo de escavadeira, incorporado
da antiga Bucyrus e que vem recebendo
melhorias técnicas, tem melhor eficiência
produtiva quando a altura máxima da bancada está no terço superior da lança fixa,
quando consegue executar ciclos de 28” a
44”, conforme o modelo. (Imagem 2)
A caçamba consegue de 80 % até 110 %

Imagem 4
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Imagem 2

Condições ótimas
para escavadeira
elétrica a cabo
operar em uma
única face da
bancada

Foto: Cat

falta de limpeza do piso e diversas faces
para carregar. Alguns pontos que auxiliam
no aumento da produtividade são: encher a
primeira caçamba na base do material empilhado, em ângulo largo de giro, enquanto
o caminhão ainda está manobrando; com
ele parado, manter ângulos de giro pequenos e escavar mais alto possível para obter
ciclos menores.(Imagem 4 e 5)
Já a escavadeira hidráulica tipo backhoe
opera melhor quando a bancada tem a
mesma altura do comprimento da lança,
podendo fazer ciclos de 21” a 31”, dependendo do modelo. O desmonte adequado
permite encher 90 % a 100 % da caçamba
em ciclos de três a cinco passadas.
As condições ideais para esse modelo são bancadas de altura média a baixa,
caminhões posicionados no topo ou no
piso, espaço restrito, giro abaixo de 60º e
desmonte eficiente. As condições adversas
começam por bancada alta, deslocamentos
frequentes, bancadas múltiplas e instáveis,
e falta de equipamento de apoio para arrumação da pilha e limpeza.
Segundo os estudos da Caterpillar, algumas ações conferem mais eficiência na
produção na ordem de 10 % a 15 %, quando as bancadas são da altura correta, de 15
% a 20 % na medida em que os caminhões
estão no piso abaixo da backhoe, mais de
5 % se a escavadeira puder girar 60º ao invés de 90º. Além disso, posicioná-la mais
perto possível da borda, dentro do limite
seguro, também gera aumento na produtividade. (Imagem 6)

de enchimento em material bem detonado,
sendo uma combinação ideal trabalhar
com um caminhão que receba uma carga
total em três a quatro passadas.
As condições ótimas para escavadeira
elétrica a cabo seriam operar em uma única face da bancada, com altura adequada,
piso sólido e plano, largura suficiente
na bancada para facilitar as manobras
do caminhão, material bem fragmentado, equipamento auxiliar para limpeza e
apoio, e manuseio correto do cabo elétrico de alimentação. Logo, as condições
prejudiciais a esse equipamento são em
relação ao piso precário, faces baixas na
bancada, material mal detonado, e a necessidade de efetuar escavação seletiva
em múltiplas faces.

Qualidade das estradas
de serviço é primordial
para caminhões

Segundo os estudos da Caterpillar, os custos
do transporte podem ser divididos em reparos
27 %, combustível 45 %, pneus 12 %, operador 13 %, entre outras despesas menores.
Como a sobrecarga de um caminhão tem
um alto custo na sua vida útil, a empresa

Imagem 5

elaborou uma regra batizada de “ Política
Cat 10-10-20”, representada pela curva
dos gráficos 3 e 4.
Segundo o estudo, 90 % das cargas devem incidir na zona verde da curva, tendo
no máximo 50 % das cargas acima de 100
% da carga-alvo. As cargas que excederem 110 % da carga-alvo devem se limitar
a 10 % dos ciclos. Nenhuma carga deve
ultrapassar 120 % de seu alvo, sob risco
de causar danos estruturais ao caminhão.
(Imagem 7)
As estradas de serviço na mina têm um
peso enorme nesta equação, podendo vir
a afetar todos os fatores que compõem os
custos do transporte. Há três pontos chaves nesta questão: Projeto da estrada (que
pode ser permanente, semi ou provisória,
material utilizado e sua manutenção). Os
dois últimos tópicos determinam a resistência ao rolamento “RR” oferecido pela
estrada, que, preferivelmente, deveria ter
um greide constante. (Gráficos 5 e 6 )
A Caterpillar comparou o melhor cenário,
com greide constante e RR de 3 %, com a
pior situação quando o greide não é constante e RR de 6 %, e os tempos de ciclo e
consumo de diesel resultantes.(Gráfico 7)

Imagem 6

Tempo de troca
entre caminhões

Gráfico 3

Regra prática para avaliar o tempo ocioso que decorre quando o caminhão carregado recebe a última caçamba de material
até o próximo caminhão posicionado receber a primeira caçamba:
Bom = 42” ou menos
Razoável = 54”
Ruim = acima de 1 minuto

Gráfico 4

Um greide constante na estrada - que
precisa ser previsto na fase de projeto pode diminuir o tempo de transporte em
8,2 % e o consumo de diesel de 3 % a 4
%, além de reduzir as mudanças de marcha em 50 %, lembrando que a vida do
motor depende da queima do combustível
e a da transmissão é proporcional à frequência de trocas.
No projeto da estrada, em termos de ele-

Gráfico 5
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vação vertical, é necessário dimensionar
as curvas e cristas de rampa de modo em
que o operador do caminhão tenha ampla
visibilidade à velocidade média de trafego,
considerando sempre os piores cenários,
ou seja, chuva, neblina, etc.(Imagens 7 e 8)
As curvas devem ter o raio maior possível

(no limite prático); largura suficiente para
dar amplo campo de visão; a superelevação pode ser adotada para permitir maior
velocidade do caminhão - limitando-se a
10 % e considerando ambos os fluxos caminhão vazio num sentido e carregado
no outro. O ideal que estes possam trafegar
a velocidades constantes.
Em termos de largura, quando o fluxo é
num só sentido, a estrada deve ter de duas
a duas vezes e meia a largura do caminhão.
Se houver tráfego nos dois sentidos, a largura deve ser de três a três vezes e meia
nos trechos retos e de três vezes e meia a
quatro vezes nas curvas.
Para combater a deterioração das estradas de serviço é necessário manter as
valetas e canaletas limpas para escoamento da água, reduzindo assim a erosão;
controlar a poeira com aspersão de água
usando caminhões pipa e aspersores fixos; ter equipamentos de apoio suficientes
para remover material derramado pelos
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Gráfico 6

A shovel a cabo de acionamento
elétrico 7495 foi a primeira dessa
linha a ser integrada no modelo de
produção originário de Peoria

Imagem 8
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Gráfico 7

Integrando a tecnologia
das extintas Bucyrus,
O&K e Unit Rig
caminhões, corrigir o greide das rampas
e sobre-elevação, preencher/nivelar/compactar as depressões do piso.
Um teste prático sobre o estado da estrada de serviço é passar com veiculo leve
a 60 km/h para que o motorista possa
sentir como está o terreno, no caso, sem
solavancos e confortável para direção. As
estradas de serviço começam na face de

Imagem 7
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carregamento e seguem até a borda da área
de descarga, sendo que nestas duas áreas
o piso deve ser mantido limpo e nivelado.
É comum a necessidade frequente de manutenção nas estradas, porque, uma vez
deterioradas por danos graves, os reparos
podem ser demorados e de custo significativo. Enquanto isso, o tempo de ciclo da
frota irá aumentar.

Para quem conhece a cultura da Caterpillar, foi uma constatação surpreendente. A
shovel a cabo de acionamento elétrico 7495
foi o primeiro modelo dessa linha a ser integrada no modelo de produção originário de
Peoria e implementada na fábrica antiga da
Bucyrus, em Milwaukee, EUA. Dependendo das especificações, pode custar a partir
de US$ 24 milhões, contudo, sua vida útil
consegue chegar a mais de 20 anos
A soma das duas culturas tecnológicas
possibilitou desenvolver esse novo modelo que mantém suas características de
alta produção e durabilidade. O sistema de
Hidrocoroamento acelera o enchimento da
caçamba que comporta 80 t de material, podendo carregar um caminhão de 200 t em
três passadas. A divisão de equipamentos
elétricos, comprada da GM há poucos anos,
fornece os dois bancos de capacitores que
armazenam a energia elétrica não utilizada
em parte do ciclo, disponível sempre quando necessário nos picos de demanda de potência. Com essa inovação, uma mina que
trabalha a base de geradores diesel precisa
produzir apenas 4 MW para a operação da
shovel, ao invés dos 8 MW exigidos por
equipamentos de porte similar.

PMLP – Planejamento de Médio
e Longo Prazo
Por Fernanda Avelar, da CSGM*

N
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Imagem 1
falhas, causando paradas e custo elevado nos
reparos, devido às compras de materiais em
emergência, horas extras e ainda o custo da
fábrica inoperante.
O PMLP vem propor a solução para o problema acima, vejamos como: desse grupo de
equipamentos críticos, estabelecemos alguns
itens que são base para o PMLP. São eles:
- Histórico de manutenções;
- Catálogos e manuais técnicos;
- Rotinas de inspeção sensitiva;
- Rotinas de inspeção preditiva;
- Revisão de planos preventivos;
- Revisão de sobressalentes em estoque;
Aplicando e garantindo efetividade dos itens
acima, temos como estabelecer controles eficazes que vão garantir a previsibilidade que
desejamos. Nesse patamar, temos as informações necessárias como: necessidades de
intervenções e quanto tempo para tal, materiais
a disposição de acordo com o necessário,
preventivas executadas no período e qualidade
necessários, uma preditiva que nos direciona
quanto à falha e tempo para ocorrer. Agora, vamos colocar tudo no papel, ou melhor, em uma
planilha em Excel.
Desenhamos utilizando a metodologia de
Mapa de 52 semanas, inserimos na planilha
52 colunas, cada uma representa uma semana
do ano, na primeira linha inserimos o nome/

tag do equipamento e nas linhas abaixo seus
componentes mais críticos; em seguida inserimos as preventivas ao longo do ano, com base
nos laudos preditivos e sensitivos; inserimos
as atividades chamadas “corretivas planejadas”. Desenhamos um modelo de planilha
(Imagem 2)
Com esse modelo temos tempo hábil para
compra dos materiais, temos como nos preparar para as atividades de manutenção e com
isso estaremos automaticamente reduzindo as
corretivas imediatas e o custo do equipamento,
garantindo assim disponibilidade e confiabilidade. A planilha pode ser adequada às necessidades de cada empresa. Por exemplo, pode-se complementar com informações de custo
e homem-hora em cada intervenção, assim
teremos uma gestão de custo mais assertiva.
Note que o trabalho para implantar essa metodologia de PMLP não é algo tão complexo.
Experimente iniciar com apenas um equipamento, sendo o mais crítico; a partir do
primeiro implantado, inicie gradativamente a
implantação nos demais; o retorno para a empresa é garantido e a qualidade dos trabalhos
pode elevar seu planejamento para um nível
mais preventivo.
*Fernanda Avelar atua como Consultora Planejamento da Consultoria e Soluções em Gestão de Manutenção (CSGM)

Imagem 2
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as minhas visitas a empresas, especialmente no setor de extração mineral, tenho percebido o quanto o PCM
– Planejamento e Controle da Manutenção é
corretivo. Na maioria dos casos há desvio de
funções, responsabilidades e os fluxos não estão claros para o PCM, isso gera uma equipe
sem norte, sem objetivos claros e, principalmente, o colaborador não tem conhecimento
do quanto suas atividades são críticas considerando todo o processo produtivo.
Classificamos os PCM’s nas seguintes categorias:
- PAE – Planejamento Ausente de Estrutura,
infelizmente a maioria dos PCM’s está classificada nesse item, não tem estrutura alguma,
nem a rotina, muito menos itens que exigem
maior desenvolvimento, cabe aqui um grande
trabalho de estruturação, nesta categoria os
colaboradores não sabem o que, nem como
fazer, ficam a mercê das críticas dos clientes
para definir seus trabalhos.
- PR – Planejamento de Rotina, ou seja, o
potencial máximo que a equipe pode atingir
é um planejamento mediano que está focado
apenas na rotina.
- PIE – Planejamento Inteligente Eficiente,
nessa categoria enquadram-se os PCM’s, que
têm a rotina estruturada e ainda têm atuações
preventivas, predizem acontecimentos e se estruturam da melhor forma possível para que os
impactos sejam mínimos.
Nesse instante pode surgir o seguinte questionamento, como fazer para que o PCM tenha
a capacidade de predizer acontecimentos de
manutenção? É obvio que a resposta não é tão
simples que possa ser escrita em um artigo de
duas páginas, mas o importante é ter um norte,
conhecer o segredo para iniciar os trabalhos.
O grande modificador de categorias de PCM
é o PMLP, Planejamento de Médio e Longo
Prazo, que consiste em acompanhar efetivamente os equipamentos estabelecendo intervenções dentro de um período mínimo de um
mês e máximo de acordo com o possível, essa
atuação deve ser precisa, ou seja, “o funcionário tem o conhecimento do que fazer, quando e
como”. (Imagem 1)
Vamos entender melhor com um exemplo:
na nossa fábrica temos um grupo de equipamentos críticos, suas quebras/falhas são de
grande impacto no processo produtivo, logo
toda a manutenção tem especial atenção a eles,
porém, de tempos em tempos eles apresentam

Abrasão é inimigo letal
da produção
Mineradoras utilizam cada vez mais revestimentos de materiais nobres para proteger equipamentos
da abrasão e, consequentemente, obter ganho de produtividade e redução de custos com manutenção

Foto: Samarco

Revestimentos

D

urante a atividade de mineração, é
muito comum a incidência da abrasão, um desgaste causado pelo
contato do equipamento com partículas sólidas. Isso acontece quando essas partículas
entram em atrito com a superfície da máquina, provocando danos ao equipamento.
O dano causado pela abrasão é um dos
principais motivos para a diminuição da
vida útil das máquinas. Para evitar perdas indesejadas, as mineradoras têm
procurado, cada vez mais, produtos que
minimizem os impactos da abrasividade.
O revestimento antiabrasão é uma espécie de material de sacrifício: em vez de
as partículas sólidas terem contato direto
com o equipamento, o revestimento sofre
os impactos da abrasividade. Após o desgaste, o revestimento pode ser substituí-
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do, mantendo a integridade e vida útil dos
equipamentos revestidos.
Para escolher o revestimento, as mineradoras levam em conta alguns aspectos,
como adequação do material ao equipamento, durabilidade, custo de implantação, manutenção e vida útil da máquina. A
escolha do material, inclusive, passa por
análises que verificam a resistência do
revestimento à abrasão conforme o caso.
Um material bem aplicado pode não
apenas preservar a vida útil do equipamento, como também diminuir o número de horas paradas para manutenção e,
consequentemente, aumentar a produtividade da mina.

Boa Vista / Ouvidor

De acordo com Eduardo Moraes, gerente

de Manutenção de Nióbio da Unidade de
Negócio Nióbio e Fosfatos da Anglo American, a mineradora utiliza revestimento
antiabrasão em equipamentos de britagem,
moagem e deslamagem, como chutes,
caixas de bombas, chapa de desgaste e
tubulações. A unidade opera as minas de
nióbio em Catalão (Mina Boa Vista) e de
fosfato em Ouvidor, ambas no Estado e
Goiás, além de uma planta de beneficiamento de fosfato em Cubatão (SP).
“Os materiais são poliuretanos nas tubulações, HMW em calhas de separadores magnéticos e chapa dura em caixas
de desgaste”, diz. Segundo ele, todas
a tubulações da moagem, deslamagem
e flotação estão sendo substituídas por
canos com revestimento de poliuretano.
Isso porque esse tipo de revestimento tem
Dois britadores cônicos
primários, peneiras
vibratórias 11PN09 e 11PN10
e transportadores de correia
11CV48, 11CV43 e 11CV44
protegidos da abrasão, em
unidade da Samarco

apresentado maior durabilidade nas aplicações da Unidade de Nióbio e Fosfatos
da mineradora, conta.
Moraes diz que os revestimentos passam por manutenções preditivas (inspeção visual) e preventivas (horímetro).
Quando desgastes são identificados, uma
equipe da mineradora realiza os reparos
necessários. “Sempre que é realizada
uma manutenção em um equipamento,
uma equipe de inspeção faz uma avaliação quanto ao nível de desgaste. Caso o
equipamento esteja em condições de funcionamento, é liberado para partida. Caso
contrário, são feitos reparos e registros
do desgaste”, explica.
Atualmente, a Anglo American está realizando estudos para identificar melhores materiais de revestimento. A empresa
espera aumentar a vida útil dos equipamentos e aplicar mais revestimentos em
suas operações, como material cerâmico
em bombas.

Morro do Ouro

A Kinross, que opera a mina Morro do
Ouro, em Paracatu (MG), utiliza material
antiabrasão em diversos equipamentos
nas áreas de beneficiamento e lavra, como
moinhos de bola, moinhos SAG, chutes e
calhas de transferência de minério, caixas
de polpa, tubulações de transporte de
polpa de minério, bombas de polpa, britadores de rolos e impacto, caçamba de
caminhões fora de estrada, entre outros.
Para escolher o material mais adequado
para cada componente, a mineradora coleta dados por meio de acompanhamento
preditivo, realiza inspeções e ações nas
manutenções preventivas, check list baseado nas condições operacionais e avaliação da forma de desgaste do equipamento, explica Fernando Martins Ferreira,
engenheiro de Materiais da Kinross Brasil
Mineração. “Com base nessas informações realizam-se avaliações e testes de
campo com novos materiais antiabrasivos, que podem proporcionar aumento de
durabilidade e eficiência operacional dos
equipamentos, em conjunto com fornecedores de classe mundial”.
A mineradora usa a técnica de análise
termográfica para identificar danos em tubulações de transporte de polpa, que são
revestidas internamente em borracha natural, de dureza de 40 a 45 Shore A. Com essa
técnica, é possível detectar um gradiente de
temperatura na peça, que indica pontos de
maior desgaste no componente. No caso

dos moinhos, Ferreira diz que a empresa trabalha com as fornecedores de revestimentos
para realizar simulações do comportamento
de cargas dentro do equipamento. Isso permite avaliar qual material proporciona melhor performance de revestimento.
Ferreira conta que a Kinross conseguiu
elevar a eficiência de chutes desviadores
de fluxo utilizando material cerâmico, a
base de alumina com teor de 92 %. Na
área de britagem, a mineradora utilizava
revestimentos em ligas de aço-carbono,
temperada e revenida, com dureza em torno de 400 HB e espessura de 25,4 mm.
Em função da agressividade da abrasão, o
revestimento tinha sua vida útil reduzida,
ficando em torno de 376.000 t de minério
transportada no local. Com a mudança de
material, a mineradora conseguiu elevar a
vida útil dos revestimentos do desviador
de fluxos de 376.000 t para 8.376.000 t,
uma diferença mais de 22 vezes superior.
“Outro ponto importante foi a minimização de riscos com acidente dos colaboradores envolvidos na manutenção destes
chutes, pois o número de manutenções
foi reduzido significativamente.”
Além do revestimento cerâmico, a mineradora elevou a durabilidade de outros
equipamentos utilizando liga de ferro fundido branco alto cromo (liga ASTM A532 classe IID e IIIA) e carboneto de tungstênio.
A empresa faz a manutenção dos componentes revestidos com planos preventivos, análises preditivas e inspeções, além
de avaliar a eficiência operacional dos
equipamentos. “Estudar novos materiais
antidesgaste abrasivo auxilia na especificação adequada dos revestimentos,
resultando num melhor desempenho dos
equipamentos e redução de custos com
manutenção”, afirma Ferreira.

Vazante

Segundo José Sérgio Fraga, gerente de
Manutenção da Unidade de Vazante da Votorantim Metais, a empresa utiliza materiais
antiabrasivos em calhas de britagens, revestimento lateral de britadores da linha HP e
omnicone, fundo de células de flotação e
caçambas de carregadeiras. O processo usa
material CDP (CastoDur Diamond Plate)
4666, disponível em placas parafusadas de
390 x 3900 mm e chapas de 2000 x 1200
ASTM A 36, além de barras de desgaste “Infinity Bars” em caçambas de carregadeiras
LHD da mina subterrânea.
“Com a aplicação do revestimento antiabrasivo é possível prolongar a vida útil
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das estruturas dos equipamentos instalados na planta industrial e realizar manutenções preventivas quinzenalmente na
britagem”, diz Fraga. “O processo facilita
a troca das peças de reposição e eleva a
produtividade da mão de obra.”
Fraga diz que, sem os revestimentos, as
estruturas da planta industrial teriam baixa vida útil e os danos causariam furos
nas calhas, o que exigiria horas de manutenção corretiva para sanar os pontos
de desgaste. Já na área de equipamentos
móveis, ele diz que a mineradora “obteve
um retorno positivo com o ganho de durabilidade das caçambas” ao experimentar
barras de desgaste nas bordas de contato
do equipamento com material abrasivo.
Atualmente, a companhia tem buscado
opções de ligas, tratamentos térmicos e
outros compostos com fornecedores para
serem aplicados nas áreas de desgaste
dos equipamentos. “Procuramos garantir
maior disponibilidade dos equipamentos
e, por consequência, a entrega do zinco
para o cliente”, diz Fraga.

Bela Cruz / Bacaba /
Saracá W / Saracá V

A Mineração Rio do Norte (MRN), responsável pela minas Bela Cruz, Bacaba,
Saracá W e Saracá V, em Oriximiná (PA),
trabalha com revestimento antiabrasão
principalmente nos chutes. De acordo
com Willison Marinho, gerente de Departamento e Mecânica Industrial da
mineradora, os revestimentos são feitos
de chapas de aço de 5 x 16 polegadas.
“Colocamos revestimento para não trocar o chute inteiro conforme o desgaste
abrasivo.”
Além de preservar a vida útil dos equipamentos, um dos objetivos da mineradora é reduzir o número de paradas para
manutenção. Segundo Marinho, a empresa realiza, em média, nove paradas para
manutenção no ano. “Desenvolvemos
revestimentos para diminuir a frequência
de manutenção, que leva em torno de 12
horas com os equipamentos parados. A
cada 45 dias mobilizamos as equipes de
limpeza e de manutenção e paramos a
produção”, diz Marinho.
Para a escolha do material mais adequado para o componente, a mineradora
leva em consideração a relação custo-benefício do revestimento, incluindo gastos
com manutenção e mão de obra. “Quanto
mais dureza, mais custo. Então sempre
analisamos se o material está reduzindo
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o tempo parado e despesas da troca de
componentes”, explica.
O material mais utilizada pela MRN é a
chapa de aço SAE 1345. Para avaliar a vida
útil do material, a mineradora acompanha
o desgaste de suas medidas e espessura.
A empresa também utiliza cerâmica como
revestimento. Este material é três vezes
mais caro, porém, tem uma vida útil dez
vezes maior que as chapa 1345, diz Marinho. “Uma chapa entre a 1345 e a de cerâmica é a bimetálica, que permite escolher
as medidas de metal base e de material de
revestimento duro.”
Segundo ele, a mineradora tem priorizado materiais mais nobres em função
da redução do número de manutenções.
“Também diminuem o custo para a empresa, o consumo de água e o impacto
no meio ambiente, por soltarem menos
resíduos.”

Alegria

Para evitar a degradação que a exploração de minério de ferro pode causar nos
equipamentos, a Samarco usa revestimentos em suas máquinas de processamento e transporte que têm contato direto
com a substância. A mineradora, que
opera a mina Alegria, em Mariana (MG),
utiliza chapas de desgaste no interior dos
chutes de transferência, revestimentos
de tambores de correias transportadoras,
grelhas, caçambas, britadores, calhas de
peneiras, revestimentos de moinhos e tubulações de polpa.
O processo de aplicação do revestimento
mais adequado passa por etapas de análise físico-química. “O minério, por ser heterogênio na sua granulometria, contendo
partículas mais finas e mais grossas, requer esse estudo detalhado. Dependendo
do local, passam ambos os materiais e,
normalmente, os revestimentos que suportam a abrasão não suportam o impacto e
vice-versa”, diz Eduardo Giffoni, gerente de
Manutenção da Samarco. “Materiais que
obtiveram boa performance em uma determinada aplicação em uma planta podem
não ter o mesmo sucesso em outras, devido às características diferentes do minério
transportado e tratado.”
Giffoni diz que a mineradora tem buscado novos produtos e soluções para aplicação em suas instalações industriais,
equipamentos móveis e semimóveis. A
aplicação de chapas de desgastes nos
chutes transportadores é um dos casos
mais bem-sucedidos da empresa. Neste

caso, a Samarco utiliza placas revestidas
em CDP, de cerâmica e do mesmo material com borracha. A escolha entre os
revestimento depende da granulometria
e características físico-químicas do material. Nos pontos de maior incidência
de impacto, a mineradora instala chapas
com alta resistência ao impacto. Já nos
locais em que há forte desgaste por abrasão, as chapas utilizadas são específicas
para resistir a essa degradação.
“Esta distinção proporciona maior vida
útil aos revestimentos, aumentando a
disponibilidade dos equipamentos e a
produtividade das equipes de manutenção, que não necessitam substituir, com
tanta frequência, as chapas de desgaste
na área”, afirma Giffoni.
Outro exemplo da mineradora é o revestimento de tambores com insertos de
cerâmica. A vantagem desse material,
segundo o gerente de Manutenção da
empresa, é a redução no lastro do contrapeso, que, consequentemente, melhora a
condição operacional da correia e aumenta a vida útil dos rolos.
“Já nos concentradores, onde o minério de ferro é beneficiado, a aplicação
de revestimento em borracha natural em
caixas e tanques de polpa aumenta a
vida útil dos equipamentos. A borracha
é largamente utilizada no beneficiamento,
sendo um excelente material para resistir
à abrasão”, diz Giffoni. Segundo ele, a mineradora tem feito estudos para desenvolver aplicações de PEAD nos processos de
beneficiamento, como para revestimento
em tubulações, que não se adequam à
aplicação de poliuretano ou borracha.
Para identificar a vida útil dos revestimentos, a Samarco realiza manutenções
preventivas, que garantem menos custo e
menos tempo de parada. Giffoni diz que
as inspeções são, normalmente, sensitivas e, em alguns casos, a empresa utiliza
ultrassom para analisar o grau de desgaste do material.
“Há uma tendência de aumento da dureza do minério à medida que a mina é
lavrada. Portanto, existe o desafio de
desenvolver e aplicar materiais com crescente resistência à abrasão”, afirma Giffoni. “ O resultado aparece com o aumento
de vida útil dos equipamentos, melhora
do seu desempenho, redução de custo
com materiais, menor geração de resíduos, redução das perdas de produção e
ganho em produtividade das equipes de
manutenção.

Substituição mais rápida
dos revestimentos de moinhos
Metso lança Megaliner para moinhos SAG (semi-autógenos)
e ainda anuncia um novo sistema de posicionamento dos revestimentos

O

Megaliner, revestimento Poly-Met da Metso, agora se encontra disponível para moinhos
Semi-Autógenos (SAG), além de outros
moinhos de grande porte que já eram
revestidos com o Poly-Met convencional. O sistema patenteado, segundo a
empresa, comprovou que é capaz de reduzir o tempo de realização da troca de
revestimentos entre 30% e 40%.“Com o
lançamento do Megaliner para moinhos
SAG, a Metso agora pode oferecer este
sistema de revestimentos para todas as
aplicações de moagem em grande escala que utilizam modernos equipamentos
manipuladores de placas de revestimento de 7 e 8 eixos de movimentação,” diz
TageMöller, vice-presidente da área de
Mill LiningSolutions (Soluções em Revestimentos de Moinhos), Metso Mineração e Construção.
Os moinhos SAG estão entre os maiores moinhos existentes – e estão cada
vez maiores –, atualmente chegam a
apresentar um diâmetro de 42 pés (12,8
metros) e 28 MW de potência instalada. Seu tamanho e potência os tornam
escolhas preferenciais para moagem
primária, na qual o revestimento é regra
fundamental para a proteção contra o
desgaste. Os revestimentos de moinhos
SAG requerem manutenção frequente.
Por isso, é essencial que tais revestimentos possam ser substituídos com
um mínimo de tempo de parada do equipamento.
O sistema de fixação do Megalinersignifica que as trocas ocorrem de maneira rápida e contínua. Os parafusos de
fixação são inseridos e removidos pelo
lado externo do moinho - o que também
aumenta muito a segurança, pois os trabalhadores não precisam permanecer na
zona de queda das placas de revestimento suspensas.
O Megaliner é fabricado em borracha
e metal, e pesa entre 30% e 60% menos do que revestimentos metálicos de
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tamanho semelhante. Isto significa que é
possível aumentar o grau de enchimento de bolas, melhorando a eficiência de
moagem do moinho.

Mais segurança

A Metso também está lançando um
conceito totalmente novo – o patenteado “LinerPositioning System”, isto é, o
‘Sistema de Posicionamento de Revestimentos’. É a primeira ferramenta deste tipo, consistindo de um sistema que
permite ao operador do manipulador de
revestimentos posicionar este material
utilizando câmeras para visualizar as
operações de instalação remotamente. A

nova tecnologia dá ao operador do equipamento manipulador de revestimentos
pleno controle sobre o processo. Este
produto é exclusividade da Metso e somente é oferecido aos clientes usuários
de seus revestimentos de moinhos.
“O LinerPositioning System foi desenvolvido para dar ao operador do
manipulador de revestimentos melhor
visibilidade e controle quando estiver
instalando os revestimentos da Metso.
Este sistema oferece níveis mais altos de
segurança para as equipes de instalação,
enquanto melhora, também, a eficiência
das operações, aumentando a disponibilidade do moinho” observa TageMöller.

Revestimento de borracha
aumenta disponibilidade
na planta de Vazante

Segundo o gerente de Manutenção da
Unidade de Vazante, engenheiro José
Sérgio Fraga, “a Votorantim Metais tem
como objetivo atingir o novo plano de
produção”, onde a taxa de alimentação
necessária da usina deve ser de no mínimo de 125 t/h, que representa um incremento de 10.500 t Zn C, em relação à
capacidade anterior instalada.
O projeto consiste na troca do revestimento metálico do moinho de willemita
para um revestimento de borracha tipo
Polygrid, promovendo um aumento na
velocidade do moinho (de 69,62 % para
74 % da Vc) e redução no tamanho dos
corpos moedores (de bolas com diâmetro
de 90 mm para 70 mm).
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:Moinho de Bolas “Zanini-Humboldt”

Dimensões

:Ø 4.400 x 6.110 mm

Minério

:Zinco (Willemita)

Wi

:16,1 kWh/st

Top size do minério

:9,0 mm

F80

:5 mm

P80

:0,1 mm

Carga circulante

:500%

Corpos moedores

:Bolas Forjadas 30% Ø90mm + 70% Ø90mm

Fonte: Weir Minerals

Equipamento

Descrição

Anterior

Projeto Weir Minerals

Velocidade

14,28 rpm

15,18 rpm

Consumo de Energia

15 kWh/t

14,1 kWh/t

Taxa de alimentação nova

90 t/h

140 t/h

Corpos moedores

162 t - Ø 90mm

175 t – Ø 70mm

Projeto Anterior

Fonte: Weir Minerals

Comparativo com aplicação do revestimento Weir Minerals

Projeto Weir Minerals

Análise Comparativa dos Revestimentos
Comparação dimensional dos revestimentos - Metálico Anterior x Atual Polygrid Weir Minerals
Descrição

Altura Total
da Onda

Tipo

Altura Total da
Base (Vale)

Altura
do Lifter

Revto Atual Metálico para Bolas 90 mm

Onda Simples

160 mm

70 mm

90 mm

Revto Weir Borracha/Metal para Bolas 70 mm

Onda Simples

120 mm

60 mm

60 mm

Fonte: Weir Minerals

Objeto do projeto

Polygrid - Perfil de Borracha com caps metálicos
Empresa: Votorantim Metais Zinco, Vazante/MG
Moinho de Bolas “Zanini-Humboldt” Diam 4.400 x 6.110 mm (TAG: 033-MB-01)

Resultados Obtidos
Vida útil atingida do Revestimento Weir Minerals

16.996 h de operação

Carga processada

2.379.440 Ton

Media processada

140 ton./h

Incremento na taxa de Alimentação

+25%

Tempo de montagem anterior ( Metalico)

60 h

Tempo de montagem projeto Weir Minerals

36 h (- 40 %)

Custo Revestimento Weir Minerals x Metálico

- 30%

Consumo de corpos moedores

Reduzido para 0,18 kg/ton.

Redução do peso do revestimento

- 77%

Consumo de energia

- 12%

Fonte: Weir Minerals

Revestimentos

A

Weir Minerals Brasil obteve bons
resultados com o revestimento
de borracha para moinho fornecido para a Unidade de Vazante da Votorantim Metais, localizada em Minas
Gerais. Além dos projetos customizados
para revestimentos Polygrid e diafragma
de descarga de borracha para moinhos,
a Weir Minerals usa compostos de borracha de alta performance especialmente formulados com base na experiência
da empresa no mercado mundial, que,
quando combinados com ligas de alto
cromo e/ou laminados especiais, permite ampliar as aplicações dos revestimentos de borracha em operações mais
agressivas.
A engenheira Silvana de Campos, da
Votorantim Unidade Vazante, que acompanha o processo desde a instalação do
revestimento, relata: “Ganhamos em agilidade na troca do revestimento do moinho
de willemita (033-MB-01) e performance
do equipamento. Outro ponto positivo é
o acompanhamento constante feito pela
Weir e equipe de manutenção de Vazante
durante as manutenções programadas do
moinho, avaliando periodicamente o desgaste no revestimento Polygrid”.

Cerâmica supera a borracha
em camisa cilíndrica de
separador magnético

O

revestimento cerâmico para camisas
cilíndricas de separadores magnéticos foi desenvolvido com o objetivo
de prolongar a vida útil do equipamento e minimizar o tempo de parada para manutenção.
Atualmente, o revestimento de borracha
para este tipo de equipamento torna-se inviável em determinados casos, devido à
pouca durabilidade. A principal causa dos
danos nesta modalidade de revestimento
deve-se aos rasgos da borracha motivados
pelas condições severas de operação no
processo de separação magnética, causado
principalmente por problemas na britagem,
e não pelo desgaste por abrasão. Com base
nestas ocorrências a engenharia da Rubber-Flex desenvolveu o RCR FLEX 3.4 com o
objetivo de solucionar tais problemas. Tendo
em vista que a cerâmica Alumina (AL2O3) 92

% possui maior resistência à abrasão e ao
rasgo, reduziu-se as ocorrências descritas,
aumentando a vida útil do revestimento.
Outra consideração importante é a praticidade de aplicação e troca do revestimento.
Fornecido em placas de 300 x 400 mm, o
material torna possível a troca por meio do
processo de colagem a frio apenas do local
desgastado ou danificado, reduzindo o tempo
de parada da planta.
Com testes aprovados em plantas de cobre no Chile, o revestimento cerâmico para
camisas cilíndricas de separador magnético
atualmente é avaliada pela engenharia da Ferrous na mina Viga, e pela Vale nas minas de
Brucutu e do Pico.
Embora a aplicação de cerâmica seja novidade para revestimento de camisas de separador magnético, os testes realizados até o

momento são muito satisfatórios, visto que
em nenhum dos casos houve isolamento
magnético após aplicação do produto. Um
dos motivos da manutenção da qualidade
de trabalho do equipamento se deve ao fato
de a placa apresentar espessura de 6 mm.
Vale ressaltar também a facilidade de manuseio do produto que possui uma fina camada de borracha no espaçamento entre as
pastilhas e base de borracha para absorção
de impacto.
Em princípio não é possível fazer um comparativo de durabilidade do revestimento cerâmico com o de borracha para separadores
magnéticos. No entanto, ao comparar a cerâmica com a borracha em outras aplicações
como chutes, tambores de correias transportadoras e tubulações, os resultados obtidos
são altamente satisfatórios.

Têmpera direta cria
aços resistentes

E

m 2001, a Ruukki notou que o método de direct-quenching (têmpera direta) poderia criar aços de alta resistência mecânica e resistentes ao desgaste.
Nesse processo, o aço laminado a quente é
rapidamente resfriado para criar uma microestrutura dura e forte. A economia de energia já é alcançada no estágio de produção,
desde que o processo de aquecimento após
o aço ser laminado a quente seja eliminado.
Da mesma forma, a eficiência energética
de um produto feito de aço de alta resistência também melhora, como o aço Optim,
que é mais forte e mais fino. Isso significa
que o peso geral de um equipamento, por
exemplo, feito de Optim, torna-se mais leve.
Já os produtos feitos usando o aço resistente ao desgaste Raex, prolonga sua vida
útil do produto. “O trabalho de desenvolwww.revistaminerios.com.br

vimento começou em 2002 e funcionou
a todo vapor em 2005. Isso foi quando a
Ruukki decidiu focar em aços de alta resistência”, diz o gerente de desenvolvimento de
produtos, Jukka Kömi.
No mesmo contexto, uma nova maneira de trabalho foi construída por meio da
produção, do desenvolvimento de produto,
serviços técnicos a marketing integrados.
A Ruukki construiu uma rede de parcerias
com universidade e pesquisadores. As pesquisas exploram as propriedades físicas –
resistência ao desgaste e fraturas do aço,
por exemplo – em condições extremas.
A Univeridade de Oulu, na Finlândia, foi a
principal parceira da Ruukki na pesquisa de
aços de alta resistência. A colaboração também contou com as universidades técnicas
de Tampere e Lappeeenranta, VTT Techinical

Research Centre of Finland e com pesquisadores parceiros na Alemanha e na Polônia.
A pesquisa também se concentrou em desenvolver novas aplicações para os clientes.
Os gerentes de aplicações para aços de alta
resistência Kari Salin e outros membros
da equipe viajaram o mundo conhecendo
clientes e trabalhando junto a eles para criar
novas aplicações para esses aços. A colaboração é benéfica e as ideias alimentam umas
às outras. “Nós modelamos produtos com
clientes e realizamos análises de força. Antes do início da produção, o consumidor faz
um protótipo para testes. Uma vez iniciado o
processo de produção, a Ruukki é capaz de
entregar aos clientes aços de alta resistência
não apenas em forma de chapas, bobinas e
tubos, mas como componentes dobrados e
prontos para soldar”, explica Salin.
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O aço feito pelo método de têmpera direta
é usado, por exemplo, em equipamentos
de elevação, caminhões, ônibus, vagões
de trem, assim como em várias aplicações
de proteção. “É graças ao aço de alta resistência que reduções podem ser feitas no
consumo de combustível e nos custos com
manutenção do produto. Além disso, esses
aços melhoram o desempenho. Finos, os

aços de alta resistência permitem projetar
plataformas aéreas mais altas”, diz Salin.
Os dois tipos de aços de alta resistência são
usados em corpos basculantes e estruturas
de caminhões.
Para evitar quebras e o desgaste prematuro dos equipamentos de mineração, a Soldamax oferece o aço Ruukki,
por meio de sua parceira certificada no

Brasil, a PCP Produtos Siderúrgicos.
Os aços Raex 450 e Raex 500, utilizados pela Soldamax na lâmina frontal,
no bojo e seus reforços, e nas placas
segmentadas, aplicados nas caçambas
dos equipamentos para mineração, têm
alta resistência ao desgaste, o que evita
fissuras e torna o equipamento mais resistente, aumentando sua vida útil.

Caçamba com o aço
de alta resistência
da SSAB utilizada na
operação da CBMM

Foto: SSAB

A SSAB, fabricante sueca de aços de alta resistência, completou dez anos no
Brasil, mercado estratégico para a expansão do uso de aços de alta resistência.
Desde o início de sua operação no Brasil, a SSAB conquistou clientes em mais
de 15 segmentos, incluindo o de fabricantes de equipamentos para mineração,
guindastes e para o setor de energia.
Os aços produzidos permitem que seus clientes fabriquem produtos mais leves, duráveis e resistentes do que produtos feitos em aço comercial. A empresa
já lançou no Brasil seis linhas de produtos, sendo elas de aços Hardox, Domex,
Weldox, Toolox, Docol e Armox.
Visando incentivar aplicações inovadoras do aço de alta resistência, anualmente a empresa promove uma premiação mundial na Suécia aberta a todos
que utilizam aços de alta resistência em seus projetos.

Tecnologia reduzindo custos

A

preocupação com a redução de
custos em minas e plantas de
seus clientes também chegou à
Martin Engineering, empresa ligada ao
fornecimento de sistemas para manuseio
de materiais a granel.
Fundada em 1944, e operando no Brasil
desde 1987, acaba de trazer para o Brasil
seu mais novo produto, a Martin Arcoplate fabricada pela Aloy Steel International.
Trata se de uma chapa de desgaste revestida com uma liga metálica desenvolvida
para aplicações em que o desgaste causado por abrasão extrema ou impacto precisa ser controlado.
As chapas com Arcoplate, normalmente usadas em locais de alta abrasividade
e que necessitem de baixa manutenção,
como silos, britadores, peneiras, misturadores, transportadores e chutes, têm,
segundo o gerente de Contas Especiais,
José Adriano Emenegildo, durabilidade
garantida superior em até duas vezes as
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placas similares de seus concorrentes.
Mas testes realizados em mineradoras no
Brasil mostram muito mais.
“A Arcoplate foi pensada para durar até
duas vezes mais, mas temos placas revestidas que apresentaram vida útil muito
maior. Chapas instaladas no transportador de sínter de uma grande siderúrgica
no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já apresentam vida útil superior em
ate 10 vezes quando comparadas as
placas utilizadas anteriormente. A economia gerada para a empresa em razão
de menor necessidade de manutenção é
incomparável”, avalia Emenegildo.
Para construção da chapa Arcoplate, a
Martin / Aloy Steel utilizam uma tecnologia exclusiva que permite a sedimentação
da liga metálica com passe único de 4
mm a 20 mm, isentando de rachaduras
ou fragmentação embaixo dos cordões,
como ocorre em chapas com vários
passes de solda. Entre os benefícios do

Foto: Arcoplate
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SSAB completa 10 anos no Brasil

Chapas com Arcoplate
são utilizadas em locais
de alta abrasividade

produto estão a variedade de chapas com
diferentes espessuras, instalação em
qualquer direção, acabamento polido
ou pré-polido, tensões residuais baixas
e facilidade de corte e conformação em
praticamente qualquer formato.
Hoje, além da siderúrgica, já são aplicadas chapas Arcoplate em pontos de transferências, grandes mineradoras de ferro
no Estado do Pará e Minas Gerais, além
de em diversas plantas de cimento.

Peneiras que operam em
temperaturas extremas

Abaixo de zero

O primeiro desafio de extrema temperatura enfrentado pela HBL foi em 2003, na
venda, até então, da maior peneira vibratória do mundo para a petrolífera canadense
Syncrude, maior produtora mundial de
petróleo proveniente da areia betuminosa
(oilsand).
A areia betuminosa é uma mistura de
areia com petróleo bruto. A Syncrude extrai
a areia a céu aberto e injeta água para formar uma polpa. Esta polpa que protege as
bombas para o transporte do material até
o PSV (vaso de separação primária) onde
a água, a areia e o betume são separados.
Este material tem grandes variações de
suas características sendo que no inverno
o material pode se aglomerar formando
grandes blocos congelados de até 1m3, e
no verão se torna um material pastoso, dificultando ainda mais o seu peneiramento.
Denominada R-TE4000x11000, a peneira
tem uma largura de 4 m por 11 m de comprimento. Conta com mais de 200 molas
helicoidais e uma potência de 260 KW,
pesando 115 t. Até essa ocasião, a média
de peso de uma peneira de grande porte
fornecida, era em torno de 15 t.
Com capacidade para processamento de
15 mil t/h, a peneira vibratória foi adquirida
pela empresa canadense para a classificação de areia betuminosa e foi instalada
no nordeste do estado de Alberta, a onde
www.revistaminerios.com.br

a temperatura ambiente chega a menos de
45º C. O equipamento foi todo montado
no Brasil e transportado por navio para o
Canadá.
O frio intenso do local exigiu que
a peneira fosse construída com
chapas de aço de ligas especiais com alto teor de cobre e
alumínio, que confere maior
tenacidade às baixas temperaturas. Além do material
foram adotados processos
especiais de fabricação tais
como: processos de soldagens
especiais, alívio de tensões de todo o corpo vibrante, shotpeening nas soldas mais
críticas, usinagem em todos os componentes, montagem por Huckbolts e revestimentos especiais em Hardox. As molas
foram fabricadas com um aço inoxidável
especial que lhe dá uma vida útil elevada.
Devido à variação do material processado, que durante o inverno pode se aglomerar, foi necessário o desenvolvimento
de telas especiais através de chapas perfuradas de abertura de até 5” (127mm) e
depósitos de carbetos de tungstênio em
toda a área de contato com o material. Outro fator importante foi a pintura aplicada
para um ambiente extremamente corrosivo
com tintas especiais ricas em zinco.
A peneira permitiu com que a Syncrude
chegasse a uma produção de cerca de 250
mil barris de petróleo por dia, o que, na
época, representou um faturamento diário
acima de US$ 9 milhões. Hoje, a produção
já atingiu o patamar de 350 mil barris.
Para eliminar problemas existentes na
mina Aurora (train1), o fabricante utilizou
os mais modernos recursos, como a simulação numérica através do método dos
elementos finitos (FEA). “É importante registrar que a peneira é um dos equipamentos fundamentais neste processo, e cada
hora ou dias parados representam milhões
de dólares de prejuízo”, afirma Oswaldo
Delfim, gerente de Mineração da Haver &
Boecker Latinoamericana.

Peneira RTE 4000x11000 tem
capacidade de processamento de
15 mil t/h e suporta temperaturas
extremamente baixas

Este projeto superou a expectativa de
performance e disponibilidade exigida para
esta aplicação e como consequência, após
este fornecimento em 2003, a HBL já forneceu mais 13 peneiras para esta aplicação
tanto para a Syncrude, como também para
Imperial Oil (Kearl Lake).

Calor extremo

Em 2009, o desafio da HBL foi o calor
extremo. A empresa desenvolveu para a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
no Estado do Rio de Janeiro, uma peneira
vibratória especial para o peneiramento de
sinter quente, a uma temperatura demais
de 900ºC.
Este desafio também exigiu cálculos e
projetos especiais, como também materiais específicos, tal como no caso anterior.
Para essa peneira, no entanto, foi utilizado
um aço diferente, o cromo-molibdênio,
que proporciona elevada resistência mecânica e proteção contra corrosão em altas
temperaturas. Neste caso, a lateral pode
chegar a 400ºC, o que exige também treinamento específico para os técnicos que
operam a máquina.
Foram necessários cuidados especiais
no projeto em função da grande dilatação
dos componentes, devido à variação da
temperatura, como por exemplo: o sisteNovembro/Dezembro 2013 | 51
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o longo dos seus 40 anos de existência, a Haver & Boecker Latinoamericana (HBL) adquiriu grande experiência no fornecimento de soluções em
peneiras vibratórias, pelotização e lavagem.
Dois projetos ilustram bem a capacidade
da empresa em prover a seus clientes as
melhores soluções, conforme suas necessidades: uma peneira vibratória para o processamento da areia betuminosa no norte
do Canadá, que no inverno chega a 45ºC
negativos, e outra peneira vibratória para a
classificação do sinter siderúrgico a mais de
900º C, em uma siderúrgica no Brasil.

Foto: Haver & Boecker

Peneiras fornecidas para areia betuminosa no Canadá e para siderurgia no Brasil
operam a temperaturas extremas de 45ºC negativos ou a mais de 900ºC

atualmente 350 t por hora de sinter à mais
de 900ºC, podendo chegar ao máximo de
450 t por hora. Sua função é a retirada de
finos (menor que 5 mm) que retorna em
circuito fechado ao forno de sinterização.
De acordo com Delfim, o fato de ter sido
produzida com atenção aos mínimos detalhes faz com que a exigência de manutenção da máquina seja menor.
“O projeto ganhou muito em termos de
disponibilidade e confiabilidade do equipamento. Os dados deste ano mostram
uma redução de 40% nas horas de manutenção corretiva, e foi necessária apenas
uma manutenção preventiva, em comparação a uma média de quatro intervenções
por ano anteriormente, com outro equipamento”, informa.
Estes dois projetos credenciaram tecnica-

mente a HBL no âmbito internacional, consolidando sua expertise para desenvolver
máquinas especiais e de grande porte com
ótimo desempenho em temperaturas extremas. “Com certeza estes dois projetos nos
abriram um mercado potencial de negócios
em operações complexas, customizadas e
de alta capacidade”, salienta Delfim.
Desde então, a empresa vem sugerindo a
seus clientes do setor de mineração a troca
de suas peneiras atuais por equipamentos
maiores. “A ideia é mostrar que eles podem
trabalhar com menor número de linhas de
maior porte, ganhando melhor qualidade de
processamento em tempo menor, além de
ter um ganho de layout que gera economia
nos custos do projeto da planta”, diz Adrian
Norberto Gamburgo, diretor-geral da Holding Haver & Boecker Latinoamericana.

Pinça hidráulica elimina
"engaiolamento"

P

ara aumentar a produtividade e
eliminar acidentes no britador
primário, pedreiras têm adotado
um equipamento desenvolvido pela Guindaumec, empresa especializada na fabricação, manutenção e peças de reposição
de guindaste veicular. A pinça hidráulica
foi desenvolvida para evitar a descontinuidade da produção e a interrupção
prolongada da fase de britagem, por “engaiolamento” ou entupimento de pedras.
Geralmente, a produção é interrompida
quando uma rocha de dimensão superior
à da grade do britador é despejada no
equipamento. A obstrução também pode
ocorrer com pedras menores, causando o
chamado “engaiolamento”.
Além da produção parada, a desobstrução
do britador primário, em algumas pedreiras,
é realizada por um funcionário manualmente. Dessa maneiras, não são poucos os casos de acidentes em função dessa prática.
Também há a opção de uma escavadeira
realizar a desobstrução do equipamento.
Neste caso, porém, aumenta-se o tempo
inativo na mina, por causa do deslocamento da escavadeira até a britagem. Para
diminuir o tempo parado e evitar acidentes , a Galvani Engenharia tem utilizada a
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pinça hidráulica para esta tarefa no britador primário. “Com a pinça hidráulica da
Guindaumec, reduzimos aproximadamente
70 % o tempo de parada” afirma o diretor
de Produção da empresa, José Manoel da
Silva. “Além disso, fazemos toda a manutenção pesada no britador com a pinça hidráulica, principalmente as trocas e viradas
de mandíbulas”, completa.
De acordo com a fabricante, a pinça hidráulica, além de aumentar a produtividade e eliminar acidentes na desobstrução
do britador, reduz o consumo de energia
e possibilita a manutenção e içamento de
peças em toda a área do britador primário e alimentador. A Guindaumec também
afirma que, pela redução do tempo arado
por entupimento, o equipamento garante
retorno em cerca de três meses.
“Antes [de utilizar a pinça hidráulica],
acusávamos uma perda de 20 % a 25 %
em nossa produção em virtude das paradas”, diz Roberto Pimenta, diretor de Produção da Pedreira Contem. Pimenta destaca a diminuição de consumo de energia
na pedreira, em função de não ser mais
necessário desligar e ligar o britador para
realizar a desobstrução do equipamento.
“O consumo de energia nessa caso equi-

Foto: Guindaumec

Britagem

ma de fixação das telas (inox fundido) não
pode ter contato com o material incandescente e a concepção de telas sobrepostas
que permitem a grande dilatação.
“A envergadura deste projeto exigiu a
criação de treinamento específico, o que
nos dá imensa expertise para o trabalho
com temperaturas extremas”, informa
Delfim. Também foi fornecidopara CSN,
em conjunto com a primeira, uma peneira
“stand-by”, que substitui a principal para
maior disponibilidade de operação, em
casos de pintura, manutenção e substituição dos componentes sujeitos ao desgaste
causados pelo material a alta temperatura.
Para atender a essa necessidade de substituição foi projetado na peneira um sistema
motorizado para facilitar sua locomoção.
A máquina instalada na CSN processa

Pinça hidráulica da Guindaumec faz a
desobstrução do britador primário e
reduz o tempo de parada

vale a aproximadamente cinco horas de
trabalho contínuo”, diz Pimenta, sobre o
procedimento manual.
A pinça hidráulica pode ser utilizada em
britadores de mandíbulas, unidades de
britagem móveis e britadores cônicos,
nas explorações de ouro, calcário, minério de ferro e pedreiras.

3.000 kW de potência; dez detritores Stirred Media SMD-355
E de nova geração; e dois filtros
VPA 1530-60 para o desague de
concentrados de zinco e chumbo.
Para o novo sistema da planta de
britagem terciária, a entrega inclui
os projetos básico e detalhado de
engenharia; o sistema completo
de britagem, com montagem; e
comissionamento.

Metso oferece sistema
de britagem e peneiramento
para pedreira da Monier

A Metso fechou uma parceria estratégica
com a Monier Limited para melhoria na
capacidade da Pedreira Nebiri, em Papua-Nova Guiné, que atualmente fornece mais
de um milhão de toneladas de materiais
rochosos processados por ano. A ação
incluirá o desenho, fabricação, instalação
e comissionamento de um sistema de britagem de peneiramento.
A solução da Metso em sistemas de britagem permitirá a produção simultânea de
produtos de especificações múltiplas e
proporcionará para a Monier flexibilidade
para produzir materiais sob medida, sem
impactar seus volumes de produção ou
qualidade.
A melhoria na pedreira foi projetada para
ter uma vida operacional mínima de 20
anos, assegurando que a Monier tenha

Metso anuncia a aquisição da espanhola Sabo
A Metso concluiu a aquisição da fornecedora de corpos moedores espanhola, Santa Ana
de Bolueta (Sabo) em ação que complementará a oferta atual de peças de reposição para os
clientes de mineração da fabricante.
A Sabo é uma fornecedora de corpos moedores conhecida no mercado e a aquisição se
encaixa na estratégia da Metso em se tornar um parceiro pleno em serviços de cominuição
para os clientes.
Ao agregarmos expertise em corpos moedores aos seu portfólio, a empresa ganha maior
controle sobre o desempenho do moinho. A fabricante pode oferecer valor completo e geral
através do acréscimo de pacotes de serviços que melhoram, sensível e materialmente, a
produtividade dos processos dos clientes e seu desempenho geral.
Os produtos oferecidos pela Sabo abrangem corpos moedores para aplicações de cominuição em moinhos SAG (semi-autógenos), moinhos de bolas e Vertimil (moinhos verticais),
bem como barras para moinhos de barras. Estes produtos são disponibilizados em diversos
tamanhos e materiais para garantir o melhor desempenho com o minério a ser processado.
www.revistaminerios.com.br

Metso adquiriu fabricante
de corpos moedores

condições e capacidade para atender à futura demanda por materiais rochosos que
serão produzidos por sua mina.
Em preparação para a conclusão do projeto de britagem e peneiramento, a Monier
realizou um investimento significativo
em máquinas e equipamentos móveis de
processamento para assegurar que não
existam gargalos que possam restringir a
capacidade de produção quando o novo
sistema estiver instalado.”
Com conclusão prevista para 2014, o
sistema de britagem e peneiramento tem o
objetivo de produzir 350 t/h de agregados
para concreto e asfalto, bem como materiais de base para a construção rodoviária.
A finalização do projeto compreende a entrega de um britador de mandíbulas C125
para britagem primária, um britador de impacto NP 1213 para britagem secundária,
um britador cônico HP 200 para o estágio
terciário e um impactor VSI Barmac B6150
para o último estágio de britagem e formatação do produto. O sistema também inclui
várias peneiras TS e CVB de alta eficiência,
um equipamento de escalpe e transportadores. Além disso, a Metso fornecerá mídia
de peneiramento e mecanismos de controle e vedação contra pó para as peneiras.
A Monier Limited é a maior fabricante e
fornecedora de materiais e produtos para
construção em Papua-Nova Guiné e possui
mais de 350 funcionários. Localizada além
da divisa com Port Moresby, no Distrito
da Capital Federal Nacional do país, a Pedreira Nebiri da Monier atualmente fornece
mais de um milhão de toneladas de materiais rochosos processados por ano.
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Metso fornecerá equipamentos de
britagem, peneiramento, moagem
e filtragem para a mina de Aguas
Teñidas - parte integrante do ‘Trafigura Mining Group’ - no sudoeste da Espanha.
A mina subterrânea e concentradora produz concentrados de cobre, zinco e chumbo contendo quantidades limitadas de ouro
e prata. O Trafigura Mining Group planeja
investir mais de 300 milhões de euros neste ativo ao longo dos próximos dois anos,
com objetivo de criar uma das maiores
operações mineradoras na Espanha. Como
resultado desta expansão, espera-se um
aumento na vida útil da mina para 15 anos.
Explorações recentes revelaram a existência de veios de minério suficientes para
justificar a expansão. Em razão disso, uma
nova planta de tratamento de minério será
construída nos próximos dois anos, que
poderá produzir o dobro da quantidade
atual por ano.
A Metso está estreitamente envolvida no
projeto de expansão da mina, desde a sua
concepção e desenho do projeto ao dimensionamento dos equipamentos de cominuição e processamento dos minerais.
A empresa entregará um novo sistema
de planta de britagem terciária com dois
britadores cônicos HP4, uma peneira de
minérios MF 3.6 x 8.5 DD, transportadoras
e todos os equipamentos auxiliares. Além
desses equipamentos, a entrega inclui
dois moinhos de bolas de 15,5’ x 27’ com
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Fornecimentos para Espanha
e Papua Nova Guiné

Geradores abastecem
escavadeiras elétricas para deslocamentos

Energia

tornou-se um importante serviço que a
Aggreko oferece para o setor de mineração. Só na Austrália, a Aggreko realiza o
transporte de 40 a 50 escavadeiras todos
os anos na região de produção de carvão
de New South Wales Hunter para escavadeiras semelhantes de menor porte, que
geralmente exigem um pacote de fornecimento de energia de 1250 kVA a 6.6 /
11 kV.
Com a rápida expansão da indústria de
mineração naquele e em outros países,
as minas começaram a se modernizar e
utilizar escavadeiras elétricas que requerem fornecimento de maior potência, tensão exata e requisitos de frequência para
serem devidamente deslocadas. Devido
ao tamanho desta escavadeira, os fabricantes aconselharam às mineradoras que
ela poderia ser deslocada com o uso de
geradores.
Como a primeira escavadeira elétrica
móvel do mundo foi utilizada em Queensland, o desenvolvimento desta solução coube à equipe de especialistas da
Aggreko em Brisbane, trabalhou com a
Anglo Coal na mina Callide as exigências
do projeto. A partir do know how desenvolvido em projetos anteriores, a equipe
Aggreko criou uma solução sob medida
para essa aplicação. Um ensaio no dia anterior ao do deslocamento do equipamento foi feito para comprovar que a solução
funcionaria efetivamente.
As equipes de vendas, engenharia e
operações da Aggreko, trabalharam juntas
para configurar o projeto turn-key em um
período de duas semanas. A mina Callide

Escavadeira
elétrica
movida com
geradores da
Aggreko

Foto: Aggreko
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Aggreko desenvolveu uma solução de fornecimento de energia
que permitiu a movimentação de
uma escavadeira elétrica usando a energia
proveniente de geradores. Uma das ferramentas mais importantes em um local
de mineração, esse tipo de escavadeira
é utilizado para a remoção de estéril para
trazer os depósitos de carvão à superfície.
Após esse procedimento, escavadeiras
hidráulicas e caminhões de transporte
são usados para extrair o carvão das operações de mineração a céu aberto.
As escavadeiras elétricas são normalmente alimentadas pela rede elétrica local
e conectadas por um cabeamento flexível,
que as permite operar em áreas de produção mais próximas de grandes concessionárias de energia. Já em localidades
mais remotas, essa situação não é viável,
o que faz as mineradoras dependerem de
soluções alternativas para fornecimento
de energia que permitam que as escavadeiras sejam deslocadas de forma segura.
Esta foi a situação que ocorreu, por
exemplo, na mina de carvão Callide, na
Bacia de Bowen, em Queensland ocidental (Austrália), na qual opera a companhia
Anglo Coal e onde foi utilizada a primeira
escavadeira elétrica móvel do mundo. A
expectativa do fabricante da escavadeira
era de que o equipamento tinha dimensões muito grandes para ser deslocada
por um pacote de energia móvel. No entanto, a Aggreko tornou isso possível utilizando um gerador a diesel de sua frota
para fornecer energia temporária para estes equipamentos. Este case de sucesso

testemunhou o primeiro deslocamento de
uma escavadeira elétrica de mineração P
& H 4100 XPB. Para isso, a Aggreko forneceu uma solução de energia móvel de
6.6 MVA com 3 kV, em um arranjo semirreboque triplo, que moveu a P & H 4100
XPB.
A solução disponibilizada permitiu o
deslocamento da escavadeira ao longo
de um percurso de cerca de 5 km em sua
máxima potência, incluindo uma subida
com 10% de rampa, com o equipamento operando de forma segura. Com o
êxito deste projeto, hoje o fornecimento
de plantas móveis de energia é uma das
principais soluções que a Aggreko oferece à mineração, inclusive no Brasil, pois
permite a movimentação de escavadeiras
elétricas reduzindo o risco de acidentes e
o tempo de espera durante a ‘operação de
cabos’, gerando ganhos significativos de
produção”, pontua Pablo Varela, Gerente
Geral da Aggreko Brasil.

ABB fará diagnóstico remoto
em Yanacocha, Perú

A

ABB, companhia de energia e automação tecnológica, informou que
assinou recentemente um contrato
de três anos de serviços de diagnósticos
remotos para manter e apoiar um sistema
de acionamento de moinho sem engrenagens instalado na mina Yanacocha, a maior
produtora de ouro da América do Sul.
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A mina é controlada pela Newmont
Mining Corporation e fica próxima à
cidade de Cajamarca, no Peru.Desde o
início das operações na lavra, em 1993,
a produção já superou 26 milhões de
onças.
Em caso de queda de energia, o serviço
de diagnóstico remoto permitirá que equi-

pes da ABB providenciem apoio através
de uma conexão remota segura, informou
a empresa. Este serviço ajudaa manter o
sistema funcionando adequadamente e
maximiza sua produção. A manutenção
periódica do sistema aponta potenciais
problemas em equipamentos antes que
venham a ocorrer.

A

Himoinsa do Brasil terá uma fábrica localizada em Contagem,
região metropolitana de Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais. O investimento inicial será de
R$ 10 milhões, atingindo os R$ 40 milhões em
segunda etapa.
A produção começará no início de 2014.
A gama de produtos a
serem fabricados no
Brasil será de grupos
geradores de 25 a 750
Eder Rodrigues,
kVa (standby) e torres
Sales Director
Brazil Market da
de iluminação. Em uma
Himoinsa
primeira etapa, a capacidade de produção será de 2.000 unidades/ano, e será aumentada conforme
a demanda de mercado. A partir de 750
kVa, o produto será importado da sede do
grupo, localizada na Espanha.
A empresa vai oferecer no Brasil uma
ampla gama de produtos para diferentes
mercados, como os setores de mineração,
construção, serviços, agricultura, residencial, telecomunicações, entre outros,
oferecendo energia tanto para operação

Fotos: Himoinsa

Himoinsa começará a produzir geradores
no Brasil em 2014

Sede espanhola. Produção da Himoinsa
em Contagem (MG) começará em 2014

em emergência como operação contínua.
Para isso, a Himoinsa do Brasil trabalha
no desenvolvimento de uma rede de distribuição no País. A intenção da empresa
é investir no desenvolvimento de uma sólida rede de distribuidores e na promoção
da marca, a fim de posicionar a Himoinsa
no mercado brasileiro, como tem feito
nos demais mercados internacionais.
Atualmente, a empresa é considerada
a maior fabricante de unidades geradoras de energia na Espanha, o terceiro na
Europa e um dos cinco maiores em todo
o mundo. A multinacional tem 12 subsidiárias em Cingapura, Dubai, Angola,
Itália, Portugal, Alemanha, Polônia, Reino
Unido, México, Panamá, Argentina e Re-

pública Dominicana, além de oito centros
de produção na Espanha, China, França,
Índia, EUA e Brasil. Possui também, uma
forte rede de distribuidores, o que lhe
permite estar presente em mais de 100
países dos cinco continentes.
Brasil fabricará grupos
geradores de 25 a 750 kVa

Schneider Electric lança nova versão
de software de gestão de processos

A

Schneider Electric lança nova
versão do Sistema Integrado de
Controle, o PlantStruxure PES
(ProcessExpext System). O modelo 4.0
será comercializado no início de 2014 e
atenderá as demandas de controle de produção reduzindo o tempo de desenvolvimento e manutenção.
O produto poderá ser utilizado em todos
os processos industriais que necessitem
de um sistema de automação integrado.
O PlantStruxure PES conta com ferramentas de gestão de energia integrada
ao sistema de controle, serviços de navegação online exclusivos, filtragem de
alarmes, arquitetura feita e usada 100%
www.revistaminerios.com.br

em Ethernet, banco de dados historiador,
configuração 100% orientada a objeto e
base de dados única.
No mercado desde 2012, a solução

atende principalmente as operações
das indústrias de alimentos e bebidas,
mineração, óleo e gás, cimento e saneamento.

Ferramenta avalia
consumo de energia
A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia, lançou uma ferramenta
on-line que permite medir a eficiência que uma empresa faz de seu uso de energia. Após
o preenchimento de um questionário, a ferramenta apresenta uma pontuação e dicas do
que pode ser feito para uma gestão de energia mais eficiente, como ligar de forma programada as máquinas ou mesmo um sistema de refrigeração. O teste pode ser feito no site:
https://www.schneider-electric.com/tools/registration/promo/br/bz/getpromo/27931P.
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Sistema gerencia manutenção preditiva e
preventiva de fábrica com 6 mil equipamentos

Redução de Custos

S

ituada em Brasília (DF), a Ciplan
contratou a Astrein, empresa de soluções e softwares para gestão de
ativos, facilities e cadastro, para auxiliar no
aprimoramento da gestão da manutenção
da área industrial de sua fábrica com mais
de seis mil equipamentos ativos.
Para entender a complexidade da operação,
na unidade fabril a equipe de manutenção,
composta por 130 profissionais divididos em
seis equipes (elétrica, mecânica, preventiva,
preditiva, inspeção e lubrificação), distribuídas pelas 51 áreas ativas e em construção,
atendia mensalmente 1800 ordens de serviço
preventivas e 500 corretivas.
Segundo a empresa, os objetivos primários do projeto eram ter um sistema de
gerenciamento de informações confiável e
prático, no qual fosse possível controlar as
ordens de serviço, a relação entre mão de
obra e custos, extrair relatórios periódicos
com agilidade, obter melhor controle do
funcionamento dos equipamentos e monitorar o aproveitamento da mão de obra.

Além disso, havia a meta de diminuir as
manutenções corretivas em até 50 % e aumentar as manutenções preventivas, preditivas e inspeções.
No caso da Ciplan, o sistema escolhido foi
o SSA, que incluiu a migração de informações, levantamentos da planta, cadastro de
equipamentos, geração de novos processos,
entre outros procedimentos. Finalizada sua
instalação, foram desenvolvidos 450 procedimentos padrões e geradas 12 mil ordens de
serviço preventivos no prazo de 60 dias.
Dentre os benefícios alcançados com a
realização de todos os procedimentos, está
que a empresa passou a contar com registro de todas as ocorrências da manutenção
corretiva ou preventiva, além de histórico
técnico e econômico que permite a equipe validar orçamentos, obter previsões de
tempo para reparo, custo e quantidade de
materiais. Outros benefícios alcançados
foram a centralização dos dados, o subsídio para análises técnicas de causas e
falhas sobre os serviços, a elaboração de

indicadores gerenciais de desempenho e
o aumento da velocidade de comunicação.
Quanto ao estoque, como e Ciplan utiliza
sistema independente, o que tornava difícil
saber o custo dos materiais gastos em uma
manutenção pontual ou uma grande parada
de equipamento, por isso a empresa optou
por integrar as informações. Atualmente
o SSA busca todos os materiais utilizados
no estoque e inclui essas informações nas
ordens de serviço, trazendo os custos reais
para o trabalho executado. Assim é possível
planejar também qual o custo previsto para a
próxima manutenção e quais as peças mais
utilizadas nos equipamentos, identificando
as peças obsoletas para tirá-las do sistema.
Com a instalação, hoje a empresa trabalha com um cronograma de manutenção
anual e, devido ao número elevado de informações, a equipe da Ciplan consegue
mensurar o que é gasto anualmente, com
isso, além de poder gerenciar a mão de
obra interna, equipes terceirizadas e todos
os custos relacionados.

Controle on-line de flotação melhora recuperação

A

Cemi forneceu e implantou, em regime turn-key, o sistema de controle
otimizante OptProcess©, na mina
Anglo American Nióbio Brasil em Ouvidor
(GO). O sistema possui 11 câmeras do sistema de visão para medição on-line da velocidade de transbordo da espuma. A aplicação
incluiu ainda o sistema de controle de dosagem de reagentes, controle de nível e análise
de cores da espuma na flotação de nióbio.

O processo de flotação de nióbio na Usina
Boa Vista, pertencente à Anglo American,
era controlado com a utilização de sistema
convencional de controle apenas, com forte
atuação dos operadores e supervisores. Após
a implantação do projeto, a operação do processo de flotação foi facilitada, aumentando
a produtividade dos funcionários, que passaram a interferir apenas eventualmente. O processo se tornou mais estável e padronizado.

O sistema complementou a experiência e
conhecimento dos operadores e supervisores
com ações baseadas em modelos lógicos (estatísticos e matemáticos), estratégias de longo
prazo com análises de tendência e maior precisão na alteração das variáveis de processo.
Os resultados de avaliação preliminares
indicam um aumento de 04% na recuperação metalúrgica global do processo de
concentração da Planta Boa Vista.

Balança integradora aumenta confiabilidade

E

m 2011, com o objetivo de melhorar
o controle de produção das plantas
de britagem, a Votorantim Cimentos sentiu a necessidade de compra de um
novo equipamento para a área de agregados. Assim, a escolha foi por produtos da
Bextra: a balança Integradora – pesagem
em correias/esteiras transportadoras - é
ideal para indústrias que necessitam de
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pesagem contínua e com grande volume.
O equipamento possibilita também a operação isolada ou em conjunto com outras
balanças através de controles centralizados. A balança integradora possui precisão
de 0,5% (com duas pontes de pesagem) e
capacidade máxima de até 10 000 t/h.
Hoje, a Votorantim possui 20 balanças
integradoras instaladas em 11 de suas

unidades industriais. Segundo Fabrício
Soares Machado, Engenheiro de Processos Sênior da Negócios Agregados da
Votorantim Cimentos a balança Bextra supriu as expectativas da empresa e trouxe
as melhorias desejadas. “A Balança Bextra
traz confiabilidade ao processo produtivo,
o que possibilita melhorar a prestação de
serviço aos clientes.” confirma Fabrício.

Reengenharia no chute eliminou entupimento

O

chute entre transportadores BC203 e BC-207 foi originalmente
projetado para capacidade de 1000
t/h. Entretanto, apresentava problema de
acúmulo excessivo de material que gerava
constantes entupimentos. Por experiência
dos operadores,o chute ficou limitado a
uma capacidade operacional de 450-550
t/h. Para agravar a situação, o BC-203 é reversível, sendo utilizado para recuperação
de material do pátio para envio à coqueria e
também para descarregamento de navios.
Como consequências diretas do problema,
estavam os custos de mão-de-obra e equipamentos para desobstrução e limpeza do
chute, distúrbio da programação de abastecimento dos silos e o atraso no descarregamento dos navios, aumentando o custo
de demourrage.
A solução do problema, encontrada pela
Benetech, foi iniciada na primeira visita de campo. “Esse foi um caso fortuito
de encontrar uma situação problemática
sob responsabilidade de um gestor que
não só disse, mas demonstrou acreditar
em tecnologia e inovação para solução
problema” disse Pablo Perez, gerente de

engenharia e projetos da empresa. Foi
apresentado um planejamento de projeto
em fases que envolvia primeiramente um
estudo da causa principal. A partir daí,
fez-se a análise e desenvolvimento de
um estudo do fluxo otimizado de material
nessa transferência. “Isso possibilitou
fazer a escolha de diferentes tipos de revestimento do chute de acordo com grau
de trabalho e também aproveitar parte da
construção e estrutura existentes para
reduzir custos, pois o chute era relativamente novo”, disse Pablo Perez.
Como resultado, o chute Benetech passou a permitir operação além da capacidade originalmente projetada, sem restrição de fluxo, atraso na programação de
navios, custos relacionados à limpeza e
com maior disponibilidade para manutenção preventiva. Após dois anos da entrada
em operação, não houve gastos com limpeza e nenhuma peça revestida foi substituída nesse chute. Por fim, a restrição de
capacidade da rota passou a ser o chute
seguinte, que também foi substituído
posteriormente.
Em outra aplicação, em uma implan-

tação de um programa piloto na planta de
sinterização de uma usina siderúrgica de
grande porte, foram testados raspadores
primários BEP2, raspadores secundários
BXS3 e sistemas de vedação de guias metálicas, apresentando performance superior
aliada a vida útil entre 20 % e 40 %, superior aos raspadores utilizados anteriormente. O sistema de vedação antigo que
precisava ser trocado a cada 45 dias, teve
vida útil superior a um ano com a utilização do sistema de vedação MK-200.
Dessa forma, após comprovados os resultados, a empresa decidiu optar pela
compra dos equipamentos para outras
correias. Além da redução dos custos de
mão de obra com a aplicação dos equipamentos para limpeza de material fugitivo,
é importante destacar que a utilização dos
acessórios da empresa também resultou
na redução do volume estocado de peças
sobressalentes, redução do custo com
mão de obra para reposição, aumento da
disponibilidade do transportador para operação e possibilidade de utilização da mão
de obra de manutenção para outras atividades mais críticas na produção da planta.

Encartuchado ou bombeado?
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poderá ser britado a partir do segundo
estágio. Além disso, um dos maiores
benefícios do sistema de bombeado é a
segurança nas operações de transporte e
carregamento de fogo, dispensando o uso
de paióis nas minas. Dessa maneira, os
riscos são minimizados.
A emulsão oxidante 5.1, produzida à base
de nitrato de amônia, que neste estágio (em
forma de gel) não está ativada, pode ser
transportada em caminhões tanque. A atiFoto: Hidraumar

O

uso de explosivos convencionais
tipo encartuchado está cada vez
mais restrito devido à periculosidade e dificuldade das empresas em
implantar um sistema seguro de rastrear
destino, uso e armazenamento em paióis.
As novas normas do exército, que regulamentam o uso dos encartuchados e acessórios, trazem uma série de mudanças de
práticas e de custos.
Uma das opções que as empresas de desmonte, como é o caso da Hidraumar, podem
adotar para reduzir o custo operacional e a
segurança nas detonações é o uso de emulsão bombeada, em um processo a granel
feito por unidades móveis de bombeamento, mais conhecidas por UMB.
Essa solução oferece diversas vantagens em relação ao uso do encartuchado
e permite o aumento da malha, o que reduz significativamente o custo com perfuração, além de se obter um desmonte
mais fragmentado, sendo que o material

vação da emulsão ocorre durante o ato de
bombeamento nos furos, com dosagens
precisas e seguras, controladas eletronicamente. O equipamento é dotado de um
sistema eletrônico protegido por senhas de
acesso, em que só operadores habilitados
da fábrica podem manusear o conjunto.
Um estudo do setor estima que cada unidade de bombeado (UMB) tira de circulação
das ruas do nosso País em torno de 50 t/
mês de explosivo ativado (encartuchado).
Uso de emulsão bombeada, a
granel, por unidades móveis,
aumenta segurança

Novembro/Dezembro 2013 | 57

Bel-Ray lança lubrificante para
dragas e pás elétricas de cabo

Locação de equipamentos
customizados

A Bel-Ray lançou o lubrificante biodegradável Open Gear para
dragas e escavadeiras elétricas de cabo. Segundo a empresa, o
produto oferece alta performance de lubrificação mantendo requisitos ecologicamente sustentáveis.
O Open Gear é um lubrificante biodegradável, semilíquido,
multisserviço para dragas e escavadeiras elétricas de cabo. O
produto tem base em fluidos de propriedade de base renovável e
polímeros de extrema pressão antidesgaste.
De acordo com a Bel-Ray, o produto proporciona redução do
consumo de lubrificação e custos relacionados, incluindo despesas de limpeza e descarte, além de contar com propriedades de
extrema pressão para aumentar seu desempenho. O lubrificante
também possui significante capacidade antidesgaste para minimizar os custos de substituição de peças, o tempo de inatividade
não programada e perda de produção.

Com a exigência cada vez maior de obras com complexidade de
execução, o Grupo Toniolo disponibiliza ao mercado locação de
equipamentos otimizados. São equipamentos de série adaptados
com tecnologia própria para atender necessidades específicas.
Dentre os produtos, a empresa oferece escavadeira anfíbia para
até 5 m de profundidade, escavadeira anfíbia com tanque de flutuação e bomba de sucção para dragagem com produção de até
450 m³/h, escavadeira com lança telescópica para escavação de
até 36 m de profundidade, escavadeira lança longa para até 30
m de alcance por 24 m de profundidade para utilização inclusive
em rocha, escavadeira lança treliçada para coleta de até 30 m de
distância, escavadeiras lança longa para escavar a 20 m de distância, 16 m de altura e 16 m de profundidade, escavadeira lança
de 21 m com clam-shell com garra para push de enroçamento.
Estão disponíveis também escavadeira com tesoura/pulverizadora para demolições, escavadeira lança de 15m de alta vazão
para limpeza de lagos e represas, draga hidráulica com duas
bombas de sucção, escavando até 15 m materiais até 16 milhões
t/ano com produção de 1.000 m³/h, tratores paywelder, tratores
piper carrier, britadores móveis de impacto e mandíbula, sendo
que, todos os equipamentos são colocados na obra podendo ser
locados com ou sem mão de obra de operação.

Clipping

Graxa

A Bel-Ray lançou recentemente uma graxa de revestimento para
cabos metálicos. A Biodegradable Wire Rope Coating Grease
aumenta a performance de cabos metálicos e tem composição
biodegradável para não prejudicar o meio ambiente.
De acordo com a empresa, o produto é altamente biodegradável
e foi projetado para uso em ambientes extremos. Com base em
óleo de sementes e graxa espessada organofílica, o produto pode
ser aplicado em cabos de aço e cabos de uso manual ou com
aplicadores de pressão tipo grampo.
Segundo a Bel-Ray, a graxa tem penetração em cordas e cabos
para máxima proteção contra ferrugem e corrosão. O produto
também forma uma película protetora que resiste à lavagem, aumentando a proteção a longo prazo.

ThyssenKrupp apresenta
novo CEO para divisão
de Mineração
Leonardo Caporali assumiu a posição de CEO da Resource
Technologies, divisão da ThyssenKrupp dedicada ao segmento
de mineração. No novo cargo, será responsável no Brasil pela
gestão executiva das soluções oferecidas pela ThyssenKrupp ao
setor de mineração.
A Resource Technologies, divisão dedicada ao segmento de
mineração, é líder em sistemas de virador de vagões e pioneira
em sistemas de britagem móveis, atuando globalmente com soluções para extração, estocagem, manuseio, britagem, seleção e
moagem das matérias-primas.

Errata
Na página 16 da edição nº 355, do mês de outubro de 2013, os
valores de 30 % e 20 % de crescimento mencionados na matéria
“Ventiladores de alta pressão” são na realidade referentes ao crescimento na linha de produtos de Mining and Rock Excavation Technique, e não de toda o segmento de mineração da Atlas Copco.
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Aurantiaca divulga
uso de biomantas
de fibra de coco
O Grupo Aurantiaca realizou palestra na Universidade Salvador
(Unifacs), no dia 20 de novembro no campus da Federação, para
apresentar o trabalho da empresa aos alunos da instituição. Os
estudantes de Engenharia conheceram a aplicação de biomantas
e biorrolos de fibra de coco na re-vegetação e recuperação de
áreas degradadas e também os serviços, projetos e oportunidades da Frysk Industrial, fábrica de beneficiamento de coco, em
Conde (BA).
O processo de beneficiamento industrial irá aproveitar 100%
do fruto. A partir da polpa do coco é extraído o óleo destinado à
indústria de cosméticos e de suplementos alimentares e a farinha
também é utilizada na alimentação. A empresa tem a Fibraztech
como marca para produtos derivados da fibra de coco e geotéxteis. As biomantas e biorrolos são utilizados na bioengenharia,
em agronegócios, mineradoras, indústria automotiva e também
em processos de hidro-semeadura.
Parte significativa da matéria-prima dos frutos utilizados pela
Frysk Industrial será originária de pequenos e médios produtores da região. Para fortalecer a agricultura familiar e o trabalho
dos pequenos produtores, a Aurantiaca firmou um acordo com a
Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri),
do Governo do Estado da Bahia. Através do acordo, foi criado o
Protocolo de Intenções para Revitalização da Cadeia Produtiva
do Coco no Litoral Norte do Estado que garante aos produtores
incentivos para introduzir tecnologia ao cultivo do coco e aumentar a área plantada.
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