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"Não é hora de elevar os custos
da mineração brasileira"
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Foto: Tião Mourão

valorizado pelos prefeitos e
governadores dos Estados é preferível que a mineração
se sustente como atividade
econômica ao longo do
tempo, ao invés de sobrecarregá-la com maior
taxação para gerar receita
imediata.
Como as minas não podem esperar por milagres,
a bandeira da redução de José Fernando Coura, presidente do Ibram e
Sindiextra, discursa no 1º Fórum Brasileiro
custos está hasteada no do
de Mineração, organizado pelo Lide - Grupo de
alto desde a crise global Líderes Empresariais
de 2008 - quando a revista Minérios & Minerales lançou o workshop dedicado ao tema,
com larga repercussão já na sua primeira edição - muitas operações
foram apanhadas no contra-pé com o fim do superciclo de preços
das commodities minerais e os custos operacionais correndo meio
soltos.
Como o 16º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgica
Brasileira se realiza na mesma data do VI Workshop de Redução de
Custos na Mina e na Planta, em 13 e 14 de maio próximos, diversos
trabalhos inscritos também são inseridos na programação de palestras. Vimos mais uma vez como a cultura de custos se consolida nas
empresas mineradoras, sem exceção. A economia de energia e combustíveis está na ordem do dia, inclusive o uso de insumos alternativos, bem como a otimização de recursos
Variação de preços nos últimos 10 anos - Ferro
hídricos com o reaproveitamento da água
das barragens e o tratamento de efluentes.
Melhorar a recuperação metalúrgica e
aproveitar o mineral contido no material antes descartado como rejeito é outra abordagem que ganha mais adeptos; reduzir as paradas não programadas de manutenção traz
ganhos que se somam às soluções caseiras
na recuperação de componentes desgastados. Diversos estudos sobre a vida útil dos
pneus fora-de-estrada (OTR) e a prevenção
Ferro: USD/Tonelada métrica seca - Fonte: Index Mundi
de falhas prematuras serão reunidos num
painel.
Variação de preços nos últimos 10 anos - Cobre, Ouro e Zinco
É notável que essa troca de experiências
ocorra entre minas e plantas de porte variado
- criando uma dinâmica na difusão dessas
valiosas informações, com benefício mútuo
entre os profissionais de mineração. O VI
Workshop de Redução de Custos na Mina
e na Planta conta também com o copatrocínio de importantes marcas - como Metso,
Sotreq, Martin, Mobil, Teccom e EMH - que
ratificam assim seu compromisso com o up
time e a produtividade das mineradoras, um
desafio que se tornou permanente.
Cobre: USD/Toneladas métricas - Ouro: USD/Onça troy - Zinco: USD/Toneladas métricas - Fonte: Index Mundi
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Editorial

E

sta é a essência do pronunciamento de Fernando Coura,
presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) e do
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais
(Sindiextra), em recente encontro empresarial realizado em Belo
Horizonte (MG), perante um público de empresários e autoridades.
Ele lembra que a mineração global enfrenta preços em queda e redução de investimentos e mostra num estudo recente do Ibram que
o total de US$ 75 bilhões de investimentos no setor, apurado para o
período de 2012 até 2016, caiu para US$ 53,6 bilhões levando em
consideração o período de 2014 até 2018 - são 28,5 % a menos de
recursos. Fernando Coura sinaliza a mesma tendência na produção
mineral brasileira, a qual em 2011 atingiu o valor de US$ 53 bilhões,
e estimada para um patamar inferior aos US$ 43 bilhões em 2014.
Todos os metais e minerais caíram em preço... Nesse cenário,
qualquer novo encargo sobre a produção mineral será um tiro no
pé. A fúria arrecadadora tem uma longa tradição - que pode ser rastreada até o quinto que a coroa portuguesa cobrava sobre o ouro
produzido aqui. Como os governantes atuais raciocinam em ciclos
de quatro anos, com as vistas postas nas eleições, eles pressionam
por aumentar a receita a qualquer custo - para sustentar a máquina
pública, cada vez mais inchada.
A mineração, como atividade produtiva, cria empregos, gera renda, contribui com impostos e investe nas comunidades do entorno
e na preservação ambiental. É uma atividade que promove as regiões remotas - geralmente mais carentes - durante décadas a fio,
podendo se tornar centenária em alguns casos. O poder multiplicador da mineração como agente econômico e social precisa ser

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

Mineração: agente
de produtividade e
de competitividade

T

Coluna do Mendo

enho sempre procurado destacar minha visão de que nós da Mineração, pela rigidez locacional, característica de nossa atividade, somos, naturalmente, agentes de transformação.
No desempenho deste papel, considero que deveremos sempre ter em vista o Desenvolvimento Sustentável das comunidades de nossas minas, com destaque para a educação dos jovens e, especialmente, a dos
seus pais, para que eles, educadores por excelência dos seus filhos, se qualifiquem, cada dia mais, para melhor
educar seus filhos, contribuindo, assim, para que eles venham superar, com sucesso, os enormes desafios dos
tempos atuais e aqueles que nos irão ser “apresentados” no futuro próximo.
À luz destas considerações iniciais, e como contribuição ao êxito desta nossa tarefa, me pareceu ser interessante reproduzir aqui tópicos de duas matérias publicadas recentemente na conceituada revista EXAME, cuja
capa é “Ideias Líderes Produtos 2014”.
A primeira é sobre Jorge Paulo Lemann (AB InBev, Burger King e Heinz), um dos empresários brasileiros de
maior sucesso, nacional e internacionalmente, o qual, com base em sua trajetória de grandes êxitos, afirma
ser sua visão:
- Formação: “Em Harvard, comecei a ter um olho para as pessoas”;
- Longo Prazo: “Para construir algo duradouro, não dá para pensar só no próximo semestre ou no próximo ano”;
- Foco: “Não jogue para a plateia”;
- Meritocracia: “Se você não for justo na maneira como avalia as pessoas, a cultura não cola”;
- Estratégia: “A sorte passa na frente de todo mundo. Alguns agarram e outros não”;
- Sócios: “Temos aí um bando de gente melhor do que nós hoje em dia”;
- Método: “Não teríamos chegado até aqui sem disciplina”;
- Governança: “O conselheiro é um defensor da cultura”;
- Motivação: “As pessoas querem ter um sonho grande”;
- Cultura: “Copiar é muito mais prático do que inventar a roda”;
- Filantropia: “Estamos construindo algo para ser duradouro”;
- Futuro: “Temos sonhos maiores”.
Outra matéria bastante interessante da citada revista é com o americano Daniel Goleman, Psicólogo e Ph.D
da Universidade de Harvard, que ficou célebre após o sucesso do seu livro “Inteligência Emocional”, em 1995,
para quem “estímulos constantes criaram uma geração sem foco, com dificuldade de desenvolver o raciocínio
lógico e criativo”.
Com esta preocupação em sua cabeça, Daniel Goleman vem de lançar no Brasil seu livro “Foco”, no qual
enfatiza que “Quem tem melhor foco é relativamente imune a turbulências emocionais, tem mais capacidade de
se manter calmo durante crises e de se manter no prumo apesar das agitações emocionais da vida”.
E ele destaca: “o foco interno é a chave para o profissional se motivar, ter metas, se controlar. O foco externo ajuda na leitura dos sistemas de maneira ampla. É com ele que conhecemos quem são os competidores, como está o
mercado, a economia e quais são as mudanças tecnológicas. Sem isso ninguém consegue ter um bom resultado”.
Assim, com bastante foco, empenho e, sobretudo, dedicação à educação - base da produtividade - e clara
responsabilidade social, as empresas de mineração poderão, cada dia mais, propiciar aos habitantes das comunidades dos locais nos quais estão inseridas suas minas a qualificação que constituirá seu diferencial competitivo.
Sucesso e feliz 2014 para todos.

*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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Produção de concentrado
de cobre e ouro segue até 2029
em Alto Horizonte (GO)
Descoberta em 1973, mina Chapada entrou em produção em tempo recorde - dois anos
Por Vinícius Costa

L

ocalizada no município de Alto Horizonte (GO), a 270 km ao noroeste de
Brasília, a mina Chapada, da Mineração Maracá Indústria e Comércio (MMIC),
empresa da Yamana, foi o primeiro grande
empreendimento implantado pela companhia no Brasil e instalado em tempo recorde
(início em fevereiro de 2005 e o primeiro
embarque de concentrado de cobre em produção comercial em fevereiro de 2007).
Descoberto em 1973 pela Mineração Serras do Sul - Minerasul (empresa subsidiária
da Inco) por meio de uma campanha regional de geoquímica de sedimentos de corrente, o depósito de Cu-Au de Chapada foi
pesquisado e sondado até 1996, passando
pelas empresas Inco, Eluma, Santa Elina e
Echo Bay, as quais perfuraram 856 furos,
num total de 67.314 m de sondagem. Em
2000, o depósito passou para a MMIC, que
iniciou as atividades de abertura da mina e
construção da planta.
8 | Janeiro/Fevereiro 2014

A unidade foi responsável por contribuir
de maneira decisiva para consolidação
da Yamana em território nacional, pois
apresenta boa performance de produção e
gestão de custos, tornando-o competitivo
quando comparado aos projetos similares
pelo mundo, sendo Chapada responsável
por uma grande parcela do faturamento bruto da empresa.
Inserido na porção noroeste do estado de
Goiás, entre os municípios de Nova Iguaçu
de Goiás e Alto Horizonte, a mina tem acesso principal, a partir de Goiânia, feito pela
rodovia BR-153 até Campinorte (312 km),
por onde se alcança as cidades de Nova
Iguaçu de Goiás e Alto Horizonte pela rodovia GO-428. Concebida originalmente para
uma escala de 12 milhões t de alimentação
da planta, já em seu início de operação,
Chapada conseguiu a marca de 16 milhões
t, ou seja, superou as metas traçadas e hoje
opera a 22 milhões t/ano.

Foto: Revista Minérios & Minerales

Maracá

Cavas de Chapada têm área total de pit
de 423 ha, medindo o atual 293 ha

Carlos Eduardo Paraizo, gerente-geral
da mina Chapada

Prevista para operar por mais 18 anos,
Chapada espera produzir em 2014 cerca de
247.000 DMT de concentrado de cobre e

www.revistaminerios.com.br

Foto: Yamana

ouro na unidade que emprega 516 funcionários próprios e 810 terceirizados. Visando
manter operacionalidade ótima da mina,
somente em 2013, a mineradora investiu
R$ 98.700.313. Já para o ano de 2014, o
montante indicado pela gerência da unidade
é superior aos R$ 108 milhões.
Com 3.000 ha, Chapada vem se atualizando com implementações automatizadas
de controle da mina e da planta e aquisição
de equipamentos novos para dar suporte à
operação. Como exemplo disso, em 2013
foram adquiridos seis caminhões de frota
de estrada Cat 777G, além de escavadeiras
e outros equipamentos auxiliares.
Somado a isso, para a planta, a mineradora adquiriu sistema de controle avançado
do moinho de bolas (APC); sensor virtual
de granulometria; Manufacturing Execution
System (MES); e atualmente implanta um
sistema de controle avançado para flotação.
Para agilizar na tomada de ações, a empresa
contará em 2014 com uma sala de controle
unificada e remota. Ela tem o objetivo de
integrar as equipes de mina e planta e melhorar as respostas e o entendimento dos
problemas operacionais.
Dentre as implementações já realizadas,
é possível destacar o investimento feito em
correntes para os pneus dos equipamentos
de lavra como um dos destaques devido ao
sucesso na aplicação, que reduziu o número de acidentes e aumentou a produtividade na lavra.
Segundo o gerente-geral, Carlos Eduardo
Paraizo, na época chuvosa, a utilização dos
caminhões era reduzida consideravelmente
devido à falta de condição de trafegabilidade dos acessos ocasionada pela perda de
tração dos pneus. A manutenção constante
dos acessos não era suficiente para manter
o tráfego na mina devido à forte incidência
de chuva aliada com a baixa competência
das litologias disponíveis na mina para serem utilizadas como base, sub-base e forração dos acessos.
Dessa forma, buscou-se uma solução adicional para manter a produção nas épocas
mais chuvosas e, por meio de uma parceria
entre a mina Chapada e um fabricante de
correntes, foi realizado um teste e verificada
a viabilidade, sendo assim aplicadas correntes em todos os caminhões. O resultado final foi satisfatório com incremento de
produção, produtividade e utilização da frota
de caminhões fora de estrada com correntes, além do aumento da vida útil dos pneus
traseiros devido à redução de perdas, como
incidência de cortes e danos na banda de

Caminhões operam 24 horas e são equipados com
correntes nos pneus para trafegar no período de chuvas

rodagem e lateral do pneu. Houve ainda redução de acidentes, devido ao menor risco
do caminhão perder a tração e o controle,
principalmente em declives.
No período de teste das correntes, houve
um incremento de 5% na produtividade da
frota Cat 785, mesmo com DMT (Distância
Média de Transporte) superior ao período
chuvoso sem uso de correntes. Houve aumento de produção de 12,1 % e de receitasde 5% no período de testes.
A empresa já utiliza as correntes em seus
pneus há três anos e, segundo o gerente, conseguiram aperfeiçoar o sistema. “O
primeiro ano foi muito bom, já o segundo
nem tanto, mas em 2013 contratamos uma
empresa para fazer a calibragem dos pneus
e aperto das correntes, o que melhorou odesempenho. Para 2014, serão três turnos de
aperto de correntes”, explica.
Ainda, segundo o gerente, a empresa não
se prende ao preço de uma melhoria, mas
sim ao resultado final e benefícios que ela
irá gerar. “Recentemente, por exemplo, com
o sistema de automação, reduzimos os gastos com alguns insumos, como bolas de
moinhos e materiais de desgaste. Outra medida, como a troca do uso de cal hidratado
para a cal virgem, reduziu os custos em R$
3,5 milhões”.
A empresa, visando evitar quebras e manter a integridade dos seus equipamentos de
transporte, é responsável por um programa
de valorização ao caminhão. Nele, cada operador dirige sempre o mesmo veículo por
turno, ou seja, cada equipamento é dividido
sempre e apenas por aqueles três funcionários. A cada três meses, há uma premiação
concedida ao trio que durante o trimestre
acumulou mais pontos em eficiência e cuidados com o veículo.

Para o corpo de funcionários, a Mineração
Maracá Indústria e Comércio mantém treinamentos no Senai, em Alto Horizonte (GO),
e para todo novo equipamento a mineradora
se preocupa em adquiri-lo com o pacote de
treinamento e reciclagem, sendo que cada
funcionário precisa de no mínimo 60 dias de
aulas até poder operar sozinho. A Yamana
mantém também um programa de incentivo
à educação que custeia até 60% de do curso
de especialização que o funcionário pretende fazer, como MBA, por exemplo.
Visando manter a operação até 2029, está
prevista para abril uma expansão com a
abertura e desenvolvimento do Corpo Sul.
Essa cava operará com um britador giratório
in pit crushing da ThyssenKrupp em uma
posição intermediária entre o corpo atual e a
cava sul, com 1,7 km de correia. A utilização
do in pit crushing absorverá parte da lavra
do corpo atual e toda do corpo sul e deverá
ser um dos destaques de redução de custos
em 2014, pois se não fosse ela, seriam necessários ao longo do tempo de seis a oito
caminhões operando. O sistema de britagem reduzirá as emissões de CO2 e, além de
tudo, irá aumentar a produtividade da frota,
pois além de menor DMT, haverá redução
de tráfego de caminhões carregados em
rampas ascendentes. Com isso, será possível reduzir o consumo específico de diesel
(l/t) e materiais de desgaste da frota.
Em relação às dificuldades enfrentadas
pela operação, a mineradora explica que as
inconstâncias na rede elétrica na região obrigam a MMIC a manter geradores sempre disponíveis para que as células de flotação não
deixem de funcionar. Contudo, quando há
uma falha na energia, sempre há a chance de
se perder a configuração da planta, obrigando
que se faça o backup da planta.
Janeiro/Fevereiro 2014 | 9

Central automatizada
de controle para lavra
e beneficiamento entra
em ação este ano

Mineradora utiliza espoleta eletrônica
nos desmontes para melhorar a precisão
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gamos a razão de carga, espaçamento e
afastamento priorizando o diâmetro (P80)
de 6¨ no minério e 8¨no estéril”, conta.
Em média são duas detonações por semana e, no caso da mina Chapada, todo o
minério tem que ser desmontado em uma
malha mais reduzida, enquanto o estéril é
parcialmente detonado (rocha) e parcialmente escavado (saprolito). Durante as
detonações, toda a lavra entra em pausa
durante uma hora, das 12hs até às 13hs,
e um raio de 500 m é delimitado sem que
nada, nem pessoas ou equipamentos,
possam estar nele, o que funciona como
fator de segurança.
No caso específico de Chapada, explica o
coordenador, “a fragmentação é muito importante devido à limitação granulométrica
dos britadores e atendimento a moagem,

Fábio Resende, coordenador
de operação
Foto: Yamana

Lavra

A

céu aberto e operadas na extração
de minério por caminhões fora de
estrada, as cavas da mina Chapada, da Mineração Maracá Indústria e
Comércio (MMIC), têm área total de pit
de 423 ha, medindo o atual 293 ha onde
se movimenta em média entre estéril e
minério 180.000 t/dia.
Na mina, os desmontes seguem o planejamento da lavra e o plano de fogo e o
desmonte são realizados pela Orica, já a
perfuração é feita pela MMIC, explica Fábio Resende, coordenador de operação de
mina. “Hoje utilizamos perfuratrizes Atlas
Copco L8 de 20 t (operando com sistema
DTH) e diâmetro variando entre 5,5¨e 6
¾¨. Nossas bancadas são de 10 m com
bermas operacionais de 5 m, com ângulo
variando entre 750 a 900 graus. Empre-

Foto: Revista Minérios & Minerales

Yamana investe em novas tecnologias para otimizar a produção

Lavra

pois se as rochas excederem as especificações o equipamento pode travar, parando
a produção. Por esse motivo, o desmonte
tem metas rígidas a serem seguidas pela
Orica e MMIC”. Outro problema encontrado caso a granulometria esteja fora dos padrões é que a escavadeira terá dificuldades
de trabalho, pois não conseguirá encher
totalmente a concha, além de forçar as caçambas e a suspensão dos caminhões na
hora do carregamento.
Para controlar com maior precisão o
desmonte, a empresa utiliza na detonação
a emulsão em conjunto com a espoleta eletrônica i-kon. O sistema composto
por detonadores digitais programáveis e
equipamentos de teste e controle (logger
e blaster) oferece mais precisão, variabilidade de retardo de até 15.000 ms e capacidade disponível de até 4.800 detonadores em um único fogo. Alguns anos atrás,
a mineradora utilizava o explosivo encartuchado e amarração por cima dos furos,
o que lança muito material e gera granulometria indesejada, além de aumentar os
riscos de segurança - daí a troca para o
sistema computadorizado.
Para maximizar os resultados, principalmente no desmonte secundário com
perfuratrizes, o desmonte procura utilizar
a energia mecânica para fazer a rocha se
chocar entre si, aumentando a fragmentação, ou seja, criando microfissuras para
facilitar o processo.
Nas bancadas, após o desmonte, são
feitos cortes em três fases,dois de 3 m e
um de 4 m e,dependendo do sequenciamento e posição das frentes detonadas,
podem-se carregar os caminhões em
diferentes níveis ou no mesmo nível. Ao
todo, a frota de transporte da mineradora é composta por 13 caminhões fora de
estrada Cat 785 C de 145 t e seis Cat 777
G de 91 t, percorrendo até o britador uma
distância média de transporte de 2,4 km.
Para o carregamento operam três escavadeiras hidráulicas Liebherr 9250 de 15
m³, uma Terex O&K de 16 m³, e uma carregadeira de rodas Cat 993 K de 17 m³.
Na frota de apoio estão três motoniveladoras Cat 16 M, cinco perfuratrizes Atlas
Copco ROC L8 (quatro para produção e
uma para amostragem), um caminhão
pipa Mercedes Benz de 15.000 l, quatro
tratores de esteira Cat, sendo 1D8 e 3 D9,
um trator de rodas Cat 824, uma escavadeira Liebherr 964 e uma escavadeira
Liebher 944.
Parte do estéril é transportado por duas
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Geologia de Chapada
O quadro geológico da mina é dominado por sequências metavulcano-sedimentares que
integram o arco magmático neoproterozóico de Mara Rosa (GO), localizado na porção central da Província Tocantins. O arcabouço do depósito é representado por um antiforme cujo
núcleo é composto pela associação de magnetita-biotita gnaisse e muscovita-biotita xisto
envolto por anfibólios xistos, biotita-muscovita xistos, metacherts, rochas metavulcanoclásticas, corpos anfibolíticos e cianita-quartzo xisto. Todo o conjunto se mostra recortado por
diques pegmatíticos orientados na direção N40°-60°W. O núcleo de biotita gnaisse é correspondente a um corpo plutônico ácido a intermediário de ambiente de arco vulcânico, com caráter cálcio-alcalino, e a associação de rochas metavulcanoclásticas, anfibolitos e metacherts
envolvente é relacionada a uma sequência metavulcano-sedimentar.
O minério do depósito de Cu-Au Chapada é constituído predominantemente pela associação calcopirita-pirita-magnetita, prevalecendo as associações calcopirita-magnetita (minério
magnetítico) ou calcopirita-pirita (minério pirítico), com ocorrência subordinada de galena,
bornita e esfalerita. A mineralização na mina Chapada é atualmente interpretada como pórfiro e sistemas epitérmicos associados com um estágio arco ilha (864 Ma) sobreposta por
remobilização de fluidos orogênicos durante os eventos Brasilianos (630 580Ma). Os melhores valores de cobre e ouro são encontrados em biotita-rica rochas metamórficas contendo
calcopirita disseminada e magnetita, uma situação típica em depósitos pórfiro cobre-ouro.

prestadoras de serviço. A Afonso utiliza para isso seis caminhões rodoviários
Mercedes Benz Actros 4844, 18 Axor
4144, sete Volvo FM440, oito carregadeiras Cat, entre modelos 320 D, 336 D, 345
e 938, com o apoio de dois tratores Cat
D6 e uma motoniveladora Cat 140 K. Já a
U&M tem trabalhando em Chapada com
11 caminhões fora de estrada Cat 785
C, quatro Cat 777 e oito Komatsu 685
E, sendo carregados por três escavadeiras Hitachi EX 1200 e duas EX 2500. No
apoio são quatro motoniveladoras 14 M,
quatro tratores de esteira D9 T e um D10.
O coordenador Resende explica que atualmente a mina opera com três destinos de
material na mina - estéril, minério planta,
minério para os depósitos de médio e baixo teor . “O estéril é depositado em pilhas
controladas e monitoradas pelo planejamento e meio ambiente diariamente”.
A lavra na MMIC utiliza o sistema
SmartMine, que possibilita o gerenciamento da mina, com definição de estratégias para atingir metas e limites pré-determinados de qualidade, controle de
pesagens e cálculo de carga média, checklist e registro de inspeção visual dos
equipamentos, controle de velocidade
com alarmes e anotação de velocidades
excedidas através do uso do GPS, controle de combustível com lançamento manual da quantidade abastecida e previsão de
consumo e próximo abastecimento. Atua
ainda integrado com sistemas de planejamento e geologia de mina e interface de
telemetria para equipamentos Caterpillar

(VIMS). Ele gere também o controle de
paradas para manutenção, com abertura
de ordens de serviço e detalhamento de
cada parada.
No sistema de despacho do SmartMine,
são sequenciados os ciclos com base nos
blends de cada frente programada. Esta
otimização é feita pela sala de controle
que opera 24 horas, atendendo às programações de produção e qualidade, alinhada também ao plano de manutenção
dos equipamentos e, no final de 2013, foi
inserido módulo de geologia para aprimorar o controle de qualidade.
A unidade faz uso também do MineSightda Mintec desde 2005 para a modelagem e planejamento de mina, que fornece
soluções integradas para a exploração, a
modelagem, o desenho, a programação e
a produção. Esse software da Mintec será
integrado ao SmartMine, dessa maneira,
o “escavadeirista” irá saber qual o teor do
bloco que está sendo lavrado.
Diariamente,a gerência e a coordenadoria da lavra se reúnem logo cedo, às 8h30,
em reunião em campo, onde todas as áreas da mina analisam o trabalho do dia anterior e como estão as paradas de manutenção. Para entrosar melhor a operação,
há constante treinamento de operadores
e o simulador Immersive éempregado
para auxiliar nessa reciclagem. Operadores novatos precisam de treinamento
intensivo de 60 dias, sendo 45 dias com
o instrutor e o restante com o supervisor
em campo.
No crachá de cada funcionário há gra-

vado todos os equipamentos que o empregado está habilitado a operar e quando
será necessária e programada areciclagem obrigatória e mínima de oito horas
de treinamento. Dependendo do caso, a
reciclagem pode se estender por um mês.
No momento, a empresa conta na mina

com 200 empregados próprios que atuam na lavra de minério; para o estéril,
são aproximadamente 500 terceirizados
nas áreas de produção e apoio(remoção
de estéril, infraestrutura, desmonte, desmatamento e bombeamento de mina). A
empresa trabalha no regime de oito horas

Uma parceria há quase dez anos
A parceria entre Orica e a Mineração Maracá Indústria e Comércio (MMIC), teve início
em 2005 com o fornecimento de explosivos e sistemas de iniciação associados aos serviços de carregamento, assumindo responsabilidade operativa dos desmontes de rocha
da mina Chapada.
Desde então, à medida que a mina cresceu, suas operações foram se adaptando às novas
condições geológicas que se apresentaram. E, de forma natural, o modelo de fornecimento
de produtos e serviços por parte da Orica se atualizou para poder atender às demandas
crescentes por incorporação de serviços técnicos dedicados à Yamana, e à necessidade de
uma granulometria do desmonte específica para a alimentação da planta de beneficiamento,
sempre com foco no controle global de custos e aumento da recuperação metálica. Este
modelo possui comprometimento e vínculo de indicadores-chave de desempenho como de
granulometria, fator essencial para a otimização de desempenho de atividades de extração em
mina e planta de processamento de minério.
Desta forma, em um esforço multidisciplinar conjunto da equipe técnica local Orica e
MMIC, amparada pela equipe de Serviços Avançados e Tecnologia da Orica América Latina,
e com a Orica Chemicals, desenvolveu o projeto Mine-to-Plant. Por meio de resultados adequados no desmonte de rocha, o projeto visa melhorar os rendimentos da planta na moagem
SAG e flotação, e consequente maximização de throughput, recuperação de cobre e ouro,
em um contexto de controle do custo específico de energia elétrica em KWh/t e aumento da
produtividade global da planta.
Neste projeto foi possível demonstrar que, pela incorporação tecnológica de detonadores eletrônicos, explosivos energéticos e serviços exclusivos, a fragmentação mais fina dos
desmontes com média de P80<5” alcançou rendimento ótimo do moinho SAG, próximo a
3.000tph validados pela equipe Yamana, considerando toda a geologia complexa de mina
com rochas variando de extremamente duras a muito brandas.
O benefício obtido por meio da tecnologia aplicada no desmonte de rochas, aliado à experiência metalúrgica da Orica em produtos tais como bolas de moinho, floculantes, espessadores, coletores, entre outros, se traduz em melhores recuperações, redução do consumo de
energia, melhores produtividades extrativas, e consequente benefício financeiro por maximização de conteúdo metálico recuperado.
Futuros projetos estão em planejamento com a incorporação de novas tecnologias desenvolvidas pela Orica para a MMIC, tais como: sistemas on-line de monitoramento de fragmentação, novas gerações de sistemas de iniciação eletrônica, explosivos ainda mais energéticos
e de maior rendimento.
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Tecnologia eletrônica
possibilitou diminuição da
granulometria nos desmontes
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e escala 4 x 3, onde se tem três turmas
trabalhando e uma folgando.
Hoje, conta Resende, as metas prioritárias na operação de mina são em relação
à redução de custos operacionais e ao
aumento da produtividade dos equipamentos. Outro ponto é a constante busca
por novas tecnologias que auxiliem na
melhoria da operação, sempre com foco
na segurança.
Para os próximos anos, estão contemplados diversos projetos de automação
na área de mina, como, por exemplo, a
construção de uma sala de comando remoto integrada, unificando os processos
de controle de tráfego de mina e controle
operacional da usina de beneficiamento. Nessa central, os Key Performance
Indicator(KPI), ou seja, os indicadores
chave de desempenho serão customizados e exibidos através de um video wall,
que possuirá oito telas de 55” cada uma.
Com a sala de controle remoto, prevista
para implantação definitiva para o início
de 2014, a unidade terá tomadas de decisões com maior precisão e agilidade
por parte da equipe estratégica de planejamento e operação de mina; aumento de
produtividade; melhor qualidade e confiabilidades das informações apoiando a
tomada de decisões mais rápidas e precisas; automação do link dos caminhões
fora de estrada com as escavadeiras para
melhorar o controle da carga média, redução das interferências no rádio e maior
segurança nas operações.
Também é prevista a aquisição de sistema anticolisão para os veículos que
trafegam na área de mina (transponders
instalados nos caminhões que avisarão o
operador caso ele saia da rota); compra
de sistema para controle de fadiga dos
operadores de caminhões fora de estrada
e câmera de ré; novos equipamentos para
operação da Cava Sul (uma Cat 993, uma
Cat 844 eduas perfuratrizes de médio porte e diâmetro até 6 3/4”).
Além dessas melhorias, a Mineração
Maracá Indústria e Comércio começou
no final de 2013 a instalar um sistema
que, por meio do painel do SmartMine, faz com que o operador da escavadeira tenha acesso às informações do
Vital Information Management System
(VIMS) do caminhão a ser carregado,
para saber qual a tonelagem efetiva
de carregamento.Isso aperfeiçoará o
trabalho de enchimento, por sua vez,
aumentará a produtividade.
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Novas tecnologias de controle
na sala de operação remota
Sistema de controle automático da moagem prevê redução ou aumento de potência

A

pta a processar anualmente até
22 milhões t/ano de concentrado de cobre e ouro, a planta de
beneficiamento da Mineração Maracá Indústria e Comércio (MMIC) opera perto
de sua capacidade máxima. No momento, a área de beneficiamento, liderada
por Daniel Daher Junior, gerente de Beneficiamento, conta com 62 funcionários
próprios e 31 terceirizados, sendo que
do quadro efetivo da mina Chapada, a
expectativa é que até abril desse ano 80
% dos empregados tenham ao menos
curso técnico em mineração, o que aumentará a qualidade dos trabalhos como
um todo. “Maior desafio é maximizar a
produção, otimizando-a em relação às
quedas de teor decorrentes do aprofundamento da cava. Para isso, sempre
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buscamos inovações tecnológicas e o
treinamento contínuo dos funcionários”,
afirma Daniel.
O processo de concentração utiliza
dois equipamentos - um britador de rolos dentados MMD 1000, com capacidade de até 3.200 t/h, o primeiro instalado
na planta e que tem certa restrição para
minério com dureza elevada; e, o modelo
de mandíbulas Metso C160 com capacidade para até 500 t/h, em paralelo com o
MMD, podendo juntos processar 3.700
t/h.
Esses britadores suprem a pilha pulmão para armazenamento de até 200
mil t de minério. A partir daí, o material
blendado passa pelos alimentadores de
correia seguindo até o moinho SAG, com
bolas de 5,5”, enchimento total de 12%
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Beneficiamento

Beneficiamento em Chapada conta com
sistema automatizado na moagem

Daniel Daher Junior,
gerentede Beneficiamento

e F80 de em torno 6”. Processando até
3.100 t/h, dependendo da litologia do
minério, mas com plano de produção
de 2.900 t/h, já que o minério na mina
Chapada não é uniformemente friável,
o material com granulometria abaixo
de 2,5 polegadas segue para um peneiramento a úmido e faz o escalpe em 12
mm. Caso o material esteja com medidas
superiores a essa, ele segue ao circuito
de pebbles para passar por dois britadores cônicos HP 800 da Metso.
O material segue adiante no circuito
bombeado para uma torre de ciclonagem
de pré-classificação. O overflow vai direto para a flotação, já o underflow, material ainda mais grosso, retorna para o
moinho de bolas para uma segunda moagem e ciclonagem. O material recircula
até que fique na granulometria ideal para
a flotação, ou seja, com P80 de 0,23 mm
- contudo, a equipe trabalha para reduzir
ainda mais essa medida, visando a aumentar a recuperação de cobre e ouro.
A flotação rougher, cleaner e scavenger
é composta por dez células da FLSmiwww.revistaminerios.com.br

dth. São tanques de 160 m³ nos quais
o material flotado na primeira etapa segue para nova ciclonagem, onde o over
passa para a próxima flotação, que é a
cleaner (P80 abaixo de 100 micra), e o
under segue para o moinho vertical Vertimill 1000.
Na última etapa do processo, o material
chega com cerca de 25% de cobre e 12
a 14 g/t de ouro, passa por um espessador para conseguir a porcentagem de até
60% de sólidos e é estocado em um tanque de 1000 t. O material fica disposto
no tanque para ser tratado no filtro Larox
que retira sua umidade, despejando-o no
galpão para transporte. Já o rejeito do
processo volta para o moinho de bolas
para recircular até o ponto máximo possível de aproveitamento, para então ser
descartado à barragem de rejeitos.
Com capacidade total de 330 milhões
m³, ou 460 milhões t de rejeito, a empresa já tem depositadas no momento 128
milhões t. Os custos com controle de resíduos para 2014 somam R$ 2.989.523,
em Opex, e R$ 21.212.000, em Capex.

O transporte do produto final segue
parte por caminhão até o porto de Vitória
(ES), parte até Anápolis (GO) para ser
embarcado no trem até o mesmo porto.
Esse transporte misto se deve à indisponibilidade da malha ferroviária já sobrecarregada, encarecendo a logística, pois
o transporte por caminhão é mais caro.
Na MMIC, segundo o gerente, como a
litologia varia muito, a produção pode
variar bastante, conta. “Dependendo
do material que alimentamos a planta,
podemos variar a produtividade em até
40%. Sendo assim, para reduzir o problema com o material mais duro, a empresa controla intensamente as detonações, conseguindo granulometria menor,
e no que tange à eficiência operacional
da usina. Isso nos faz investir bastante
em novas tecnologias para o processo,
como por exemplo, o sistema APC da
moagem”, explica.
Para aumentar a produtividade do moinho, a MMIC instalou em 2012 o sistema APC da moagem (Automatic Process
Control) da Honeywell, que automatiza
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o controle do equipamento levando em
consideração a potência e o enchimento
da máquina. Esse controlador prevê quedas ou aumentos de potência e isso faz
com que o sistema trabalhe um passo à
frente para que não haja perda de produtividade.
Para a instalação do sistema, a Honeywell realizou um estudo abrangente
para identificar as oportunidades e as
áreas de atenção. Como resultado do
estudo, ela montou o programa de otimização onde o objetivo final era o de
aumentar a produção e eficiência da
planta. Isto ajudou a Yamana a estabelecer as prioridades de investimentos,
pré-requisitos e benefícios associados.
Os objetivos do estudo foram maximizar a tonelagem sempre que possível,
estabilizar as pressões dos apoios do
moinho, manter a potência do moinho
SAG dentro dos limites e controlar a
produção de pebbles. Como o elemento
principal do programa de otimização foi
escolhido o Profit Controller, configurado para lidar com distúrbios do processo e reconhecer condições de operação,
tais como: mudanças na qualidade do
minério, distribuição do tamanho das

partículas; e constante necessidade de
ajustar os parâmetros da operação da
planta.
Com a implantação do sistema, a planta conseguiu maior taxa de alimentação e
menor consumo de energia, controle da
carga do moinho mais eficiente, redução
nos eventos de sobrecarga/trip, estabilização do processo e menos intervenções
do operador. Observou-se também redução no desvio padrão da potência total
do moinho SAG e das paradas provocadas por sobrecarga do moinho.
Além dessa melhoria, a Yamana instalou o Momentum Particle Size Analysis, da Wipware, sistema com câmera
que tira fotos em tempo real do material
que alimenta o SAG e analisa a granulometria do minério. Quando o material
está em uma correia transportadora, o
Momentum, contendo uma ou mais câmeras fixas e um PC industrial, monitora automaticamente e continuamente o
tamanho das partículas. Os resultados
ficam disponíveis na tela do computador
para integração com a maioria dos sistemas de controle industrial, como o APC.
Em 2014, a previsão é a de finalizar a
instalação do APC da flotação (Sistema

de Controle Avançado Flotação da Honeywell). Com isso, a empresa espera
aumento de 2 % na recuperação de cobre e de 1 % na de ouro, além da redução no consumo de insumos.
A Mineração Maracá Indústria e Comércio também se prepara para inaugurar sua sala de controle unificada, na
qual a Honeywell também é parceira na
configuração completa da central. Ela
fará todo o video wall e a concepção da
sala, a qual se destina a aumentar a sinergia entre as equipes de planta e de lavra, proporcionando tomadas de decisão
mais rápidas.
A MMIC também adquiriu o MES
(Manufacturing Execution Systems) da
Honeywell, sistema de informação que
possibilita a avaliação cruzada de todos
os indicadores, otimizando a utilização
da planta. Esse sistema processará de
maneira ágil as informações que saem
da frente de lavra, cruzando-as com as
do beneficiamento, dando condições às
equipes nas tomadas de decisão.
Ao todo, até 2015, incluindo todos os
projetos de melhoria, a Yamana estima
investir cerca de R$ 100 milhões somente nessa unidade.

Paradas de 100 horas e
contratos full service
sustentam disponibilidade
Frota e planta somam anualmente, com serviços, mão de obra e peças R$ 150 milhões em custos

À

frente da gerência de manutenção de frota da mina Chapada
desde 2011, da manutenção
industrial desde 2012, e agora responsável pela pré-operação dos novos
projetos e realização da interface com a
engenharia e construção/obras de abertura da nova cava da mina e instalação
de um novo britador giratório dentro
da cava da mina (In Pit Crusher) de
4.500 t/h de capacidade, Dirley Bento
Rosa da Costa, gerente de manutenção
industrial da Mineração Maracá Indús18 | Janeiro/Fevereiro 2014

tria e Comércio (MMIC), aponta que em
2013, os gastos acumulados com manutenção da mina e da planta chegaram
a cerca de R$ 150 milhões, incluindo
revestimentos de moinhos e britadores,
revestimentos de bombas, materiais de
desgaste diversos, serviços e contratos
de manutenção eletromecânica.
Para compreender como é realizada a manutenção da mina Chapada
e o investimento que ela demanda é
necessário entender que a operação
passou para um perfil de movimentação

maior em 2009, sendo assim, precisou
trocar os equipamentos de lavra como,
por exemplo, os caminhões Randon RK
de 28 t por modelos de 136 t da Caterpillar, conta Dirley. “Entre os RKs e
os caminhões rodoviários eram 56 veículos, a partir do final de 2009, com
a transição para os modelos de maior
tonelagem, chegamos hoje ao número
de 13 caminhões fora de estrada Cat
785C e seis caminhões Cat 777. Isso
impactou diretamente tanto na equipe
de operação, pois eram 56 operadores
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Dirley Bento Rosa da Costa,
gerente de manutenção

de caminhão trabalhando por turno,
quanto na equipe de manutenção, uma
vez que também houve redução no número de mantenedores, mecânicos e
eletricistas”, explica.
www.revistaminerios.com.br

Com a alteração da frota, a MMIC optou então por contratos full service de
manutenção dos próprios fabricantes.
No caso dos caminhões, a Sotreq (representante da Caterpillar na região)
negociou com a mineradora o serviço
Marc, desenvolvido de acordo com a
demanda e necessidade específica da
operação, de maneira a contribuir para
o aumento da produtividade e melhoria da utilização dos ativos da empresa. Nesse sistema de trabalho, há a
execução das manutenções corretivas,
preventivas e preditivas de toda a frota
e está focada no desempenho, ou seja,
a prestadora do serviço é remunerada
pela disponibilidade física do ativo.
O pagamento é feito em uma parcela
fixa e uma parcela variável. A fixa remunera a mão de obra da Sotreq, ou
seja, os recursos administrativos, equipamentos e ferramentas, já a variável
remunera no que tange às peças, explica. “Quanto mais horas trabalhadas
tem o equipamento, mais encurtamos a
vida dos componentes no período. Em

termos, se um caminhão trabalha 600
horas no mês e outro 300 horas, aquele que trabalhou mais irá ter a troca de
peças antecipada. Então, os principais
componentes, como motor, transmissão, comandos finais, bombas, conversores de torque e etc. são remunerados
pelas horas trabalhadas, ou seja, a parcela variável”.
Com base instalada na mina Chapada, a Sotreq também realiza a análise
de óleo, enviando os testes para seu
programa SOS, Schedule Oil Sampling
(Retirada Programada de Amostras
de Óleo). Para controle dos pneus, a
mineradora utiliza sistema de monitoramento de temperatura e pressão de
pneus (TPMS), sistema eletrônico de
controle que informa em tempo real
para o condutor do veículo a pressão e
temperatura, seja por meio de um medidor, um display, ou por uma luz de
advertência.
Para a manutenção das três escavadeiras Liebherr R9250 de 15 m³, a
Yamana tem contrato semelhante. No
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Perfuratrizes, as quais
a manutenção é de
responsabilidade da MMIC, têm
inspeções uma vez por semana

caso desse serviço, no quesito material
rodante, se a escavadeira deslocar até 5
% da hora de escavação dela, o material rodante será por conta da Liebherr,
mas como o deslocamento médio é de
10 %, metade é pago pela fabricante e o
restante pela Maracá.
Em relação à manutenção dos equipamentos de apoio das prestadoras de
serviço U&M, Afonso e Irmãos Haase,
essa é realizada pelas contratadas e a
remuneração do serviço é feita de acordo com a tonelagem movida, priorizando-se o desempenho.
No caso dos equipamentos móveis
de grande porte, a MMIC se limita à
responsabilidade de arcar apenas com
pneus e materiais de desgaste, ou seja,
a lâmina da patrol, o revestimento das
conchas de carregadeira, reforma de
caçambas, etc.
Na equipe própria de manutenção da
frota a MMIC tem atualmente 31 funcionários. Esta equipe é responsável pela
gestão dos grandes contratos e pela
manutenção dos equipamentos de pequeno porte, ou seja, as cinco perfuratrizes da Atlas Copco, sendo uma para
sondagem e as outras para desmonte,
carregadeiras CAT 950 utilizadas no
carregamento dos caminhões de expedição do concentrado de cobre e ouro,
escavadeiras Liebherr R964, trator de
20 | Janeiro/Fevereiro 2014

esteiras CAT D8 e etc. Nas perfuratrizes
é feita inspeção a cada sete dias e, praticamente, toda semana sempre há uma
delas na oficina em manutenção preventiva. Existe também apoio de dois
profissionais da Atlas Copco, já há três
anos trabalhando principalmente nas
preventivas e inspeções. Para as preditivas, é feita a análise de óleo a cada
250 horas.
Segundo o gerente, a empresa sempre
que faz as paradas nas britagens tenta
agendar a manutenção de um de seus
equipamentos móveis de carregamento
(escavadeiras de grande porte), uma
vez que a planta de britagem deixa de
ser alimentada. “Junto às paradas semanais nas britagens, conciliamos a
manutenção de alguma máquina de
carga da lavra. Isso é estratégico para
nossa operação”, explica.
Quanto à manutenção da planta de beneficiamento, a unidade tem na equipe
121 empregados; esse número é maior
em relação ao da mina, uma vez que
toda manutenção normal da usina é
feita pela Mineração Maracá Indústria
e Comércio.
Para evitar problemas nos equipamentos e perda de produção, duas vezes ao
ano a empresa realiza paradas totais de
100 horas na planta, onde várias frentes de serviços trabalham na manuten-

ção dos moinhos, britadores, correias
transportadoras, filtragem, células de
flotação e todo o trabalho mais abrangente de conservação. Essa atuação
coletiva precisa de, em média, o apoio
de pelo menos 450 pessoas; para isso,
são contratadas empresas terceirizadas
de apoio.
Existem ainda alguns contratos fixos
necessários para manter a operação e
auxiliar na preparação das paradas,
como, por exemplo, de montadores de
andaime, eletricistas, soldadores e mecânicos. Outro contrato essencial é o de
equipamentos de içamento. Ao todo são
três guindastes locados, um de 30 t, um
de 70 t e um de 100 t. Além desses, há
mais dois equipamentos próprios da
MMIC, um de 30 t e um de 250 t e mais
dois caminhões tipo Munck.
Segundo Dirley, essas paradas são
necessárias para que as metas de disponibilidade física sejam atingidas.
“Com esse empenho da equipe conseguimos na planta o índice anual de
91%, já na britagem, a qual recebe
maior impacto do minério e, portanto,
apresenta mais falhas ao longo do
tempo, principalmente nos revestimentos de chutes, essa taxa é menor, chegando à média de 84% entre as duas
britagens (mandíbulas C160 e sizer
MMD 1000)”, finaliza.

Mais de R$ 500 milhões
investidos ao ano mantêm
alto nível operacional

C

om uma estrutura local de suprimentos, onde o gerente administrativo também é o gerente de Suprimentos, a Mineração Maracá Indústria
e Comércio tem trabalhado para manter
os estoques de peças e coordenar os contratos de serviços necessários para que a
mina Chapada mantenha sua produção ao
longo do ano. A equipe tem um coordenador, cinco analistas, um estagiário e um
trainee.
O departamento, como explica Wilson
Borges, gerente administrativo da unidade, é responsável por todas as compras e
contratos de opex, ou seja, no que tange
ao capital para manter a operacionalidade da mina, tais como equipamentos não

importados, peças de desgaste e locação
de equipamentos, contratação de pessoal
para obras civis e da barragem, por exemplo. Para 2014, a estimativa é que a mina
dispenda cerca de R$ 645 milhões, em
bens (R$ 108.664.825,00), materiais (R$
253.202.452,00) e serviços/contratos (R$
283.551.649,00), sendo a Yamana responsável pela movimentação total anual
em suprimentos de US$ 3,5 bilhões, em
média.
No caso de investimentos em equipamentos importados e grandes contratos,
como insumos e aquisições de caminhões fora de estrada e escavadeiras, as
compras são realizadas pelo escritório
corporativo da Yamana, em São Paulo

(SP). Isso acontece, pois tais investimentos se caracterizam como capex, ou
seja, dinheiro despendido na introdução
de melhorias de bens de capital, contudo, todas as especificações dos produtos, equipamentos ou serviços partem da
unidade da Mineração Maracá Indústria e
Comércio.
Além disso, a mina conta com posto de
combustível in loco para abastecer sua
frota com óleo diesel, movimentando
mensalmente três milhões l/mês, cerca
de 100 mil l/dia, o que requer contrato de
longo prazo com a Petrobrás.
O gerente explica que, para as compras,
a MMIC utiliza um portal de gestão interno onde é possível sinalizar pedidos
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Unidade avalia compra de mais três
perfuratrizes Atlas Copco ROC L8

Suprimento

Yamana e mineradoras da região se aliam para desenvolver melhores fornecedores

Janeiro/Fevereiro 2014 | 21

Foto: Revista Minérios & Minerales

Suprimento

Wilson Borges, gerente
administrativo

e analisar indicadores. “Por exemplo, o
usuário quer contratar uma consultoria
de moinhos de bolas para um aumento
de produtividade, para isso, ele entra no
sistema, insere a descrição do que deseja
e preenche com o número de funcionários necessários, turnos, horários e dias
de trabalho. A partir daí, o próprio portal
indica o treinamento necessário que a
equipe precisa ter e demais indicadores,
tudo alinhado ao Sistema Yamana de
Gestão (SYG). Com isso, é possível ter
um escopo do contrato bem próximo do
ideal, o que evita retrabalho pela área de
suprimentos”, conta.
Feita a solicitação de compra, a qual coordenadores aprovam até R$ 10 mil e gerentes até R$ 80 mil, sendo que, e acima
desse valor somente é possível aquisição
com aval do gerente-geral, inicia-se o
processo de avaliação de orçamento e só
então, depois de validado o pedido, a área
de suprimentos faz a compra, restrita ao
máximo de R$ 1 milhão.
Devido à proximidade entre Chapada e
uma das minas subterrâneas de ouro da
Yamana, o projeto Pilar, que será responsável pela produção anual de um milhão t
e atualmente em processo de ramp up, a
mineradora busca sinergia entre as operações, afirma o gerente. “São duas minas com apenas 80 km de distância e no
mesmo ramo de atividade, sendo assim,
quando Pilar estiver operando comercialmente, a ideia é compartilhar contratos
entre as unidades, como de vigilância,
por exemplo, isso para termos redução
nos custos fixos com contratos de maior
duração”.
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Além disso, a Mineração Maracá Indústria e Comércio, assim como outras
do setor, utiliza-se dos benefícios fiscais
do regime aduaneiro especial de drawback, instituído em 1966 e que consiste na
suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para
utilização em produto exportado. Esse
mecanismo funciona como um incentivo
às exportações, pois reduz os custos de
produção de produtos exportáveis, tornando-os mais competitivos no mercado
internacional.
Em relação às aquisições recentes e previstas, no ano passado, a mina recebeu
seis caminhões Cat 777G, uma escavadeira Liebherr 9250, um trator de esteiras
Cat D-9 e uma motoniveladora Cat 16M,
todos já trabalhando na mina. Em relação
à planta de beneficiamento, a mineradora
colocou em funcionamento um sistema
de sensor virtual de granulometria, além
de ter em implantação o Manufacturing
Execution System (MES) e o Sistema de
Controle Avançado de Flotação, todos da
Honeywell.
Para 2014, a unidade está avaliando a
compra ou locação de um trator de pneus
Cat 844 e de três perfuratrizes Atlas Copco ROC L8. Para a planta, nesse ano há
a previsão da implantação de um sistema
analisador on line de teor e de medição de
densidade para moagem de bolas.

Gestão de estoque
e fornecedores

Em média, a empresa mantém em estoque operacional, que é departamentabilizado, ou seja, dividido por gerências para
facilitar a gestão, aproximadamente R$
40 milhões, delimitando metas de peças
em estoque globalmente e por unidade.
A mineradora, para auxiliar na gestão e
otimizar e acelerar os trabalhos, utilizao
sistema EMS (Enterprise Management
System) Datasul da Totvs e o canadense
Xtivity.
Em relação aos gastos com o estoque,
o gerente diz que, somente no que se refere à operação e manutenção da mina e
da planta, eles representam aproximadamente 70% do orçamento.
Assim como a maioria das mineradoras, a mina Chapada teve problemas em
relação às compras de pneus ao longo
dos anos, sendo o ápice da crise em
2012, quando a demanda nacional estava alta e os principais fabricantes, ou
seja, aqueles que apresentam produtos

com melhor custo benefício, encontravam-se com dificuldade em atender às
solicitações de compra. Nesse momento, a empresa chegou a testar praticamente todas as marcas, como Goodyear,
Bridgestone, Michelin e marcas menos
conhecidas, como Belshina Tires, Titan
e Colorado Tire.
Contudo, conta o gerente, o mercado
investiu no segmento e atualmente a situação está normalizada e, no momento, a
empresa faz testes com os pneus radiais
fora de estrada Bridgestone, que estão
chegando às 4.000 horas rodadas sem
apresentar problema algum e a estimativa
é a de alcançar a marca do pneu Michelin, que é de 5.000 horas, sendo assim, a
previsão para esse ano é a de se utilizar
pneus das duas fabricantes.
Para agilizar as contratações e compras, Chapada conta com uma cadeia
de fornecedores cadastrados (vendor
list) e separados por área e segmento,
contudo, devido à distância da mina
em relação às grandes capitais, reduz
a oferta de serviços e encarece os contratos. Para amenizar esse problema, a
Yamana mais algumas mineradoras da
região, como Anglo American, Anglo
Gold Ashanti e Votorantim Metais, desenvolvem junto com a Federação das
Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) o
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF-Y), que irá permitir a
capacitação e melhoria da qualidade da
prestação de serviços e dos fornecedores da região.
Assinado no dia 10 de dezembro do ano
passado, esse programa beneficiará não
só as mineradoras, mas todas as empresas do entorno que necessitem de fornecedores. Dentre os objetivos do PDF-Y,
está o de estimular a competitividade, a
gestão, ampliar mercado, buscar uma
atuação social e ambientalmente responsável, além de promover a qualificação
profissional e o fortalecimento das entidades de classe.
Esse programa surge para resolver uma
das prioridades atuais da mina Chapada,
conta o gerente. “Desenvolver novos fornecedores e novas tecnologias de gestão,
automação, equipamentos etc., criar alternativas de mercado competitivas são os
obstáculos da área de suprimentos. Esses
pontos críticos são determinantes quando
é necessário buscar e atingir redução de
custos com insumos, compras, serviços e
materiais”, finaliza.
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Programas de prevenção
e reciclagem incluem
consultoria externa

A

Mineração Maracá Indústria e
Comércio (MMIC), assim como
demais mineradoras que atuam
no País, tem metas rígidas definidas para
seus programas de segurança e socioambientais, com o intuito de garantir o bem
estar de seus funcionários e impactar positivamente, nas comunidades de seu entorno, preservando a fauna e a flora local.
Tendo em vista isso, somente em 2013,
a gerência de Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Comunidades (SSMAC) da
unidade investiu mais de R$ 4 milhões
em Opex, e cerca de R$ 1, 5 milhão em
Capex, nos programas e iniciativas da
empresa, e projetou para 2014 um montante ainda mais significativo, representado por R$ 6,5 milhões em Opex, e cerca
de R$ 10 milhões em Capex. Isso inclui
melhorias nos caminhões fora de estrada, como câmera de ré e leitor biométrico
para cansaço, que, instalado no painel do
equipamento, percebe a descontração dos
www.revistaminerios.com.br

músculos da face e se houver a percepção
do relaxamento e fechamento das pálpebras dispara um alerta ao operador e sala
de controle.
A mineradora trabalha também com a
reciclagem dos operadores com treinamentos de no mínimo oito horas a cada
dois anos. Somente em treinos, a MMIC
dispende normalmente cerca de R$ 390
mil ao ano em Normas Regulamentadoras
(NRs) e comportamentais.
No momento, o SSMAC conta com 18
pessoas trabalhando distribuídas nas áreas de Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Comunidades para desenvolvimento
de uma série de programas ao longo do
ano. Segundo Guilherme Araujo, gerente
do setor, são diversas campanhas, sendo muitas delas delimitadas por pontos
críticos percebidos ao longo do dia a
dia. “Por exemplo, começam a acontecer
ocorrências de sonolência na mina; a partir daí, iniciamos uma campanha específi-
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Para 2014, Mineração Maracá Indústria e Comércio prevê mais de R$ 15 milhões em segurança,
saúde, meio ambiente e comunidades

Guilherme Araújo, gerente de
Segurança, Saúde, Meio Ambiente
e Comunidades

ca para resolver as incidências”, explica.
Além disso, em 2012, a empresa contratou a consultoria da Dupont para um
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Segurança

Mineradora utiliza simuladores
para treinamento e reciclagem
de operadores

dos terceiros e também vamos fazer uma
reciclagem e revitalizar o programa. No
entanto, inseri-los depende de tratativas
de contrato, porque envolve muito investimento e no caso de prestadoras de
serviço menores, sabemos que não é tão
simples injetar essa quantia em treinamento de uma só vez”, conta”.
A mina Chapada conta com diversas ferramentas para gestão da segurança, como
os comitês específicos de cada gerência
para debater questões de SSMAC. Pelo
menos uma vez por mês, cada área faz
uma reunião com seus gerentes e todos
os supervisores, sempre com um representante de SSMAC, para falar sobre resultados, abordagens e inspeções diárias
de segurança. Além disso, há a reunião
do comitê do gerente-geral junto a todos
os outros gerentes.
Dentre os programas e cuidados com
segurança da mina estão o: Sistema Yamana de Gestão (SYG); Pensar, Estudar,
Analisar, Corrigir e Executar (PEACE);
Diálogo Diário de Segurança (DDS);
Registro de Ocorrência de Segurança
(ROS); regras de ouro; abordagens de
segurança; treinamento introdutório para
percepção de risco; auditorias externas;
uso obrigatório de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI); e o plano de
atendimento à emergência, com simulados mensais contemplando todos os
cenários de crise.

Há também o On Job Training (OJT) ,
programa de treinamento em campo destinado aos empregados que aborda procedimentos operacionais utilizados para a
execução de suas atividades, atendendo
aos requisitos de qualidade, segurança e
meio ambiente. Todo funcionário tem que
passar por esse tipo de treinamento para
a execução de seu trabalho e sempre que
houver uma revisão ou atualização, há a
necessidade de refazer esse processo com
a equipe. Com o OJT, os empregados ficam
alinhados com os procedimentos operacionais, garantindo sua integridade física
e preservação do meio ambiente, além de
executar o trabalho com qualidade.
Para complementar o On Job Training,
existe a Observação Planejada do Trabalho (OPT) na qual o líder observa se o funcionário está seguindo todos os passos do
procedimento operacional. Dessa maneira, é possível identificar se o treinamento
dado foi bem absorvido pela equipe, além
de apontar necessidades de reciclagem ou
de revisão do procedimento para garantir o
processo de melhoria contínua.
Em 2013, a taxa de frequência de acidentes com afastamento foi de 0,91 (para
1.000.000 hht) e 0,18 (para 200.000 hht).
Já a taxa de frequência de acidentes sem
afastamento chegou a 2,72 (para 1.000.000
hht) e 0,54 (para 200.000 hht) e a taxa de
severidade foi de 1.833 (para 1.000.000
hht) e 366,75 (para 200.000 hht).
São 1,4 mil empregos
diretos e terceirizados
gerados em Alto Horizonte
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Segurança

programa de comportamento seguro chamado SafeStart, um projeto avançado de
conscientização sobre a segurança com
o objetivo de ajudar os funcionários a
evitarem erros e incidentes que em um
primeiro momento não queriam cometer.
O programa não trata de políticas, procedimentos ou riscos específicos, mas sim
sobre como manter esses riscos em mente e à vista, permitindo que as pessoas se
conscientizem sobre as situações de perigo e pensem sobre elas.
O gerente conta que, “analisando os acidentes de 2011e 2012, foi notado que havia um fator comportamental muito grande
nesses incidentes, ou seja, apesar da empresa ter procedimentos bem escritos e engenharia correta, havia o fator humano em
que o funcionário acabava não seguindo à
risca normas e regras. Dessa maneira, a
mineradora decidiu voltar seu empenho no
fator humano, inclusive levando o conceito
para a casa do colaborador”.
Somente com material e o curso, a empresa dispendeu cerca de R$ 100.000 em
2012 com o programa de comportamento
seguro aplicado durante seis meses só
com funcionários próprios.
Infelizmente, as ocorrências com terceiros, ou seja, aqueles não contemplados
no SafeStart, continuou alta. Visto isso,
uma das metas para esse ano é fazer
com que as contratadas também sigam
o programa. “Agora queremos a inserção
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Durante o ano, o SSMAC realiza diversos eventos ambientais. Esses programas
normalmente contam com atividades internas e externas, envolvendo a comunidade e escolas dos municípios vizinhos.
Dentre os programas, estão o: Portas
Abertas, com visitas à unidade; programa
Integrar, para qualidade de vida; Dia Integrar, onde serviços gratuitos são oferecidos às comunidades; Programa de Gestão
Educacional, para melhoria na qualidade
do ensino público; Programa Na Mão
Certa, para combate à exploração sexual
infanto-juvenil; Reunião Cidadã, com o objetivo de tratar interesses da população; e
apoio diversificado à cultura através da Lei
Rouanet, promovendo uma série de programas e eventos na área de influência da
Mineração Maracá Indústria e Comércio.
No entanto, afirma o gerente, o mais
significativo no momento é o Seminário
de Parcerias, que destina verba a projetos
socioeconômicos apresentados pelas instituições da comunidade, financiando até
85% do valor total do trabalho. “Nele, as
entidades civis organizadas, associações e
instituições diversas e cooperativas montam projetos, os apresentam e a MMIC o
financia insumos, materiais e equipamentos, nunca em dinheiro”, conta.
No programa, há um conselho gestor
que avalia os projetos e pontua alguns
quesitos, como geração de emprego,
abrangência, relevância etc., depois, em
outro momento, todas as associações
que apresentaram o projeto se reúnem
em uma audiência pública e exibem seus
projetos aos outros concorrentes. Depois
que todas apresentaram, votam entre
si em três projetos, depois é somada a
avaliação do comitê gestor para se definir
os vencedores.
Os municípios participantes são Alto
Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás e Campinorte e a premiação por município até o
ano passado chegava a R$ 95.000 (1º lugar
= até R$ 47.500; 2º lugar = até R$ 28.500;
3º lugar = até R$ 19.000). Caso um projeto vencedor não necessite de todo o fundo
adquirido, o valor excedente segue para utilização dos demais ganhadores. Para 2013,
a empresa revisou o regulamento, alterando
as as quantias, pois agora são duas categorias: geração de emprego e renda, com R$
66.500, e os demais, com R$ 28.500.
Além disso, desde 2012, a Yamana manwww.revistaminerios.com.br
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Meio ambiente e
relacionamento com
a comunidade

Áreas verdes, escolas e até academias ao
ar livre recebem incentivo da Yamana

tém no município de Mara Rosa o Centro
de Educação Ambiental (CEA), localizado
em uma fazenda a 32 km de Alto Horizonte. Com cerca de 1.600 ha de cerrado ele
serve para relocar as reservas legais da
unidade atingida pela mineração.
Composto por alojamento, cozinha,
auditório, horta, viveiro com capacidade para produção de 100.000 mudas e
no momento com 45.000 prontas para
os processos de recuperação da área
da mina e para doação aos municípios,
o intuito da Yamana com o CEA é trazer
alunos de faculdades do Estado para realizarem seus estudos, projetos, trabalhos
e pesquisas de campo. Atualmente, o CEA
já recebeu um total de cerca de 600 crianças de escolas dos municípios vizinhos.

Monitoramento ambiental
e fechamento da mina

A Mineração Maracá Indústria e Comércio possui uma série de programas
de monitoramento ambiental, são eles:
monitoramento de águas superficiais
e subterrâneas; de partículas totais em
suspensão (ar); de emissões de fumaça
negra (veículos ciclo diesel); de ruído
ambiental; e de vibrações. Além disso,
visando o uso eficiente da energia elétrica
na unidade, foi criada uma Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE).
Para 2012, o objetivo da CICE foi o de
reduzir o consumo de energia elétrica em
2,5% sobre o específico anual realizado
em 2011. As ações, que incluíram a implantação dos estudos de otimização da
iluminação na área industrial (iluminação
a LED); implantação do estudo e projeto mine-to-plant, no qual o desmonte
é dimensionado especificamente para
aumentar a produtividade dos moinhos;
instalação do controle otimizante na moagem para aumentar a produtividade com

o mesmo consumo de energia, reduzindo
assim o consumo específico; e instalação
do controle avançado de processo APC,
juntas proporcionaram redução do consumo de energia no ano de 3,75 % em
relação à meta estipulada, totalizando
9.886,16 MWh.
A mina possui ainda uma estação climatológica para monitoramento na área da barragem composta por estação meteorológica
automática, pluviômetro, evaporímetro (tanque classe A) e um medidor de particulado
(PTS). Todo o esgoto doméstico da MMIC
é tratado por meio de uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e sua eficiência
é medida constantemente. Os resíduos sólidos são controlados pelo Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e
aqueles que não podem ser reutilizados ou
reciclados são destinados aos processos de
destruição térmica ou disposição em aterro
sanitário licenciado.
Além disso, a empresa possui dois importantes sistemas de monitoramento, o
Sistema de Gerenciamento de Barragens
(SIGBar) e o Sistema de Gerenciamento de
Depósitos (SIGDep) que, por meio de diversas ações contínuas, visam minimizar a
possibilidade de impactos adversos ao meio
ambiente causado por essas estruturas.   
Quanto à recuperação da mina após seu
fechamento, a mineradora conta com o
plano de closure. Esse trabalho como um
todo é revisto a cada três anos e se consolida por um relatório e estimativas de custos para o fechamento total da mina, sendo
que esse fundo já se encontra reservado
na empresa controladora Yamana, no Canadá. No entanto, são realizadas revisões
semestrais nas previsões de custos nos
dois cenários previstos, um com o custo
final para 2029 (em torno de R$ 142 milhões), e outro levando em consideração o
fechamento imediato da mina.
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Controle de pressão
e temperatura prolonga
ciclo de vida
Mineradoras se adaptam às condições de operação e desenvolvem estratégias para ampliar
a vida útil dos pneus e reduzir as falhas prematuras
to e controle de manutenção e serviços.
Com o término da vida útil, a Jaguar aproveita a carcaça para reformar o pneu e reaproveitá-lo. “Fazemos isso três vezes, depois a
carcaça não serve mais”, afirmou Mendonça.
Após isso, as carcaças de pneus são vendidos para empresas de reciclagem.
Os caminhões A30 da Volvo utilizados pela
mineradora rodam com pneus Pirelli, Goodyear e Michelin.
“O objetivo é gastar menos e ter mais máquinas disponíveis. Quando se tem um bom
controle de pneus, as máquinas param pouco, ou apenas de maneira planejada”, comentou Mendonça.

Kinross

Uma grande conquista da Kinross no ano
passado foi ter elevado a vida útil dos pneus
de seus caminhões fora de estrada de 8 mil
para 10 mil horas. Esse aumento foi possível
em função de um melhor controle de cargas,
boas condições de pistas e uso de nitrogênio
para enchimento dos pneus. De acordo com
Leonardo Pereira, gerente de Manutenção
da unidade de Paracatu (MG) da Kinross, a
mineradora faz um controle rigoroso das determinações da Bridgestone, fornecedora ex-

Jaguar Mining

Com um gasto mensal médio de R$ 150
mil em pneus, a Jaguar Mining enfrenta as
dificuldades típicas de mina subterrânea. “O
desgaste de pneus é muito maior em função
do ambiente severo, por conta das rochas e
da água”, diz Sávio Mendonça, gerente de
Manutenção da unidade Turmalina (MG), da
Jaguar Mining. Segundo ele, a hostilidade do
ambiente faz com que o pneu de uma carregadeira LHD dure em torno de 800 horas.
Para evitar cortes e desgastes prematuros,
motoniveladoras fazem a manutenção e limpeza das pistas. Além disso, a mineradora
trabalha com um programa de calibração,
para evitar que o pneu rode pressão abaixo
ou acima do especificado.
O controle dos pneus e de toda a parte
de manutenções preventivas e preditivas é
feito com o auxílio de um software - o Engeman é uma ferramenta de planejamen-
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Pneus calibrados com
nitrogênio aumentaram a
disponibilidade física dos
equipamentos

Foto: Kinross

Pneus

P

ara obter melhor performance de
suas máquinas e reduzir os gastos
com pneus, as mineradoras têm procurado otimizar o controle desse componente
crítico dos equipamentos móveis. O uso de
softwares de monitoramento de pressão, o nivelamento das pistas, o treinamento dos operadores, o controle de cargas, entre outros recursos, se tornaram ações fundamentais para
evitar as perdas prematuras e, consequentemente, reduzir custos e aumentar a segurança
nas operações.
Os mais variados tipos de operação - lavras a céu aberto e subterrânea, períodos
de seca e chuvoso - demandam estratégias
específicas das mineradoras para conseguir
adequar a produção da mina com a preservação dos pneus.
Mineradoras relatam à Minérios & Minerales quais são seus principais recursos
para poupar os pneus dos desgastes excessivos, bem como reduzir os gastos com manutenção e evitar paradas indesejadas.

clusiva de pneus para a empresa, para obter
maior vida útil. Um dos fatores é o respeito
ao limite de peso imposto sobre os pneus. A
mineradora não ultrapassa o TKPH (tonelada
por quilômetro por hora) especificado pelo
fabricante.
No caso das pistas, uma equipe com quatro
motoniveladoras 416M da Caterpillar fazem a
conservação das vias. “Esse é um fator preponderante para atingirmos essa vida útil [de
10 mil horas]”, disse Pereira.
O uso de nitrogênio para enchimento dos
pneus reduziu o número de paradas das máquinas. Isso porque o pneu com nitrogênio
perde menos pressão do que o pneu com
oxigênio. “Com isso, fazemos menos calibragens e o pneu sofre menos durante os
trabalhos. Também tem a questão da segurança do pessoal de campo, pois o pneu com
nitrogênio não explode», afirmou.
Inicialmente, o pneu novo é instalado no
eixo dianteiro da caminhão. Ao atingir 4 mil
horas de trabalho, a mineradora passa a peça
para o eixo traseiro. Pereira diz que isso é
feito porque há um peso constante na parte
dianteiro do veículo. Já o peso na parte traseira varia, o que diminui o desgaste do pneu.
O acompanhamento dos componentes é

Pneus

Hydro Paragominas

A Hydro Paragominas adquire, em média,
1.100 pneus de diversas medidas anualmente. O gasto anual com as peças fica em torno
de quase R$ 3 milhões.
Segundo Fabrício de Almeida, técnico
mecânico da mineradora, os pneus dos caminhões que transportam o minério da lavra
ao britador são os que mais sofrem danos na
mina, em função da distância percorrida diariamente e das adversidades do terreno, com
pedras nos acessos e desníveis.
Para evitar maiores danos, que podem prejudicar a vida útil dos pneus, a mineradora faz
inspeções diárias nas pistas. Qualquer anomalia, como rochas nos acessos ou desníveis
do solo, é informada e imediatamente é feita a
correção e limpeza do terreno.
“Cada pneu possui um número de registro.
São cadastrados e monitorados semanalmente através de inspeções, onde são coletadas informações como pressão, medidas dos
sulcos e condições físicas dos pneus”, disse
Almeida. “Com as informações coletadas e
lançadas em planilhas é possível programar
o dia da substituição do pneu.”
Embora já tenha trabalhado com diversas
marcas, a Hydro Paragominas têm usado
somente pneus da Michelin em suas máquinas atualmente, inclusive fazendo a importação de alguns produtos.
O tempo de vida dos componentes varia
bastante conforme as máquinas. De acordo
com Almeida, o pneu 27.00R49, utilizado
em caminhão de grande porte para transporte
de minério, atinge 14.469 horas de trabalho.
Já o modelo 1200R24, também para frota de
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Variados tipos de
operação demandam
estratégias específicas
para adequar a
produção com a
preservação dos pneus

Foto: Komatsu

feito por um software disponibilizado pela
própria Bridgestone. A plataforma, de acordo
com Leonardo Pereira, apresenta o histórico
das peças, bem como a quantidade de horas
trabalhadas em cada equipamento. Outra plataforma que contribui para o acompanhamento
é um sistema de telemetria da Caterpillar. O
diferencial do sistema é a avaliação das cargas,
como o tempo que o caminhão trabalha vazio
e cheio, além das horas paradas.
Os operadores também passam por um treinamento de simulação antes de começarem a
operar em campo. Após o período de 30 dias,
o operador está liberado para trabalhar nas
minas. Inicialmente, o profissional é acompanhado durante 15 dias por um supervisor,
antes de conduzir os equipamentos por conta
própria. “Os operadores estão incluídos na
partilha de resultados da empresa. Se o pneu
durar mais, o condutor terá uma premiação
maior”, disse Pereira.

transporte de minério, dura 3.393 horas.
No caso das motoniveladoras, o pneu
23.5R25 tem vida útil de 3.250 horas. Já o
pneu 29.5R25, utilizado em trator, dura 5.020
horas nas operações da mineradora.
Após o término da vida útil, os pneus são
vendidos para empresas licenciadas ambientalmente e utilizados para aproveitamento
energético, batedores para amortecimento
de grandes embarcações, recauchutagem e
mistura de asfalto.

Mineração Maracá / Yamana

Seis meses de chuva e seis meses de seca.
Os trabalhos na mina de Alto Horizonte (GO),
operada pela Mineração Maracá, empresa do
grupo Yamana, precisam se adequar a situações completamente distintas. O cuidado
com os pneus dos caminhões fora de estrada
não é redobrada.
Atualmente, a mineradora utiliza pneus radiais Michelin, que atingem 5 mil horas de
tempo de vida útil. De acordo com Charles da
Silva, coordenador de Manutenção de Frotas
da unidade de Alto Horizonte, a mineradora
também passou a usar, recentemente, pneus
radiais Bridgestone.
“Em 2012, houve dificuldade na aquisição
de pneus radiais. A demanda era grande e
os fabricantes não conseguiram atender o
necessário”, disse Silva. “No final de 2013,
a empresa conseguiu fechar contratos de fornecimento para a demanda deste ano todo.”
A Mineração Maracá gasta em torno de R$ 20
milhões em pneus anualmente.
O cuidado com os pneus inclui uma inspeção semanal nas vias. No período que antecede as chuvas, a equipe operacional faz a
drenagem do terreno e reforça a estabilidade
das pistas. Já no período chuvoso, uma equipe de infraestrutura faz avaliações periódicas
e levantamentos dos pontos que precisam de
manutenção.
“Usamos correntes em período chuvoso

nos pneus traseiros externos. Isso foi um trabalho pioneiro no Brasil e está se espalhando
para outras minas. O objetivo é melhorar a
tração e a aderência ao solo, e evitar a patinagem. Isso reduz os cortes também.”
Segundo Silva, além das equipes de avaliações de pneus e de pistas, a mineradora conta
com profissionais para equipamentos eletrônicos que fazem o monitoramento da temperatura e pressão das peças. “Temos monitores
nas cabines de operação e o próprio operador
consegue visualizar a temperatura dos pneus.
O sistema alerta o operador, que pode avisar
a manutenção via rádio.”
Para estender o período de vida dos componentes, após 5 mil horas de trabalho, a
mineradora envia os pneus para recapagem.
“Assim, conseguimos ter mais umas 600 horas de uso do pneu”, disse Silva.

Usiminas

Para evitar perdas prematuras dos pneus de
caminhões fora de estrada, carregadeiras, tratores e motoniveladoras, a Mineração Usiminas implementará neste ano um novo sistema
de monitoramento on-line de temperatura e
pressão dos componentes. De acordo com
Paulo Roberto Dutra, gerente-geral de Manutenção da mineradora, o objetivo dessa iniciativa é receber, de forma ágil, informações
para tomada de decisões sobre a utilização
dos pneus.
Em 2013, a mineradora investiu R$ 6 milhões em pneus. Desse gasto, 70 % dos
valores investidos foram para os caminhões
fora de estrada. Para este ano, a mineradora
espera ter uma gasto 50 % maior em função
do incremento da produção.
Atualmente, a Usiminas utiliza pneus Goodyear e Michelin em seus caminhões fora de
estrada. Já em outros veículos, como carregadeiras, tratores, motoniveladoras, os componentes utilizados são da Bridgestone.
“Iniciamos a operação dos caminhões 70

Foto: Yamana

No final de 2013, mina
Chapada conseguiu
fechar contratos de
fornecimento de pneus
para todo o ano de 2014

estabilidade da temperatura interna do pneu e
com isso a pressão sofre menos variação, o
que diminui a necessidade de recalibragem,
elevando a vida do pneu”, explica.
Além do controle da pressão, outro ponto
fundamental da mineradora para preservar a
vida útil de um pneu é a conservação das vias
de transporte. Segundo Dutra, as vias são
inspecionadas constantemente, para manter
o padrão adequado: ausência de pedras e
buracos, inclinação das rampas e raios das
curvas dentro dos limites técnicos.
“Todas as ocorrências por acidente são
identificadas e tratadas junto aos operadores, mostrando os impactos de custos e as
medidas de controle para evitar novas ocorrências”, diz Dutra. “A principal medida para
evitar danos nos pneus é a qualidade do piso
com a eliminação de pedras e buracos, e os
operadores têm um papel fundamental neste
processo, identificando os trechos de estrada
com problemas”, conclui.
Se feito de maneira correta, o controle do
uso de pneus pode se tornar um meio eficaz de aumentar a produtividade da mina e
evitar acidentes.

Foto: Hydro Paragominas

t em 2012 com pneu Goodyear. Em 2013
iniciamos a utilização de peças da Michelin, que apresentaram resultados similares”,
disse Dutra.
Na Usiminas, a vida útil média do pneu de
um caminhão fora de estrada é de 12 mil horas. Normalmente, a mineradora roda 30 %
desse período com o pneu na posição dianteira. Após essas horas, o pneu é passado
para a traseira até o limite de 20 %, quando é
retirado para reforma.
“Temos feito duas reformas dependendo da
situação da carcaça do pneu. Para conseguirmos este resultado é fundamental alguns cuidados como a verificação da pressão”, disse.
Ao trabalhar com pressões abaixo do especificado, o pneu pode ter sua vida útil reduzida. No caso de excesso de pressão, podem
acontecer acidente graves, como ruptura ou
explosão da peça. Ao encerrar sua vida útil,
o pneu utilizado pela empresa é destinado a
empresas de reciclagem.
Um dos objetivos da mineradora neste ano é fazer a calibragem dos pneus com
nitrogênio - hoje o processo é feito com ar
comprimido. “O nitrogênio possibilita maior

Manutenção dos
pneus sendo realizada
em Paragominas

Janeiro/Fevereiro 2014 | 29

Sensor mede pressão e temperatura

Pneus

do teste era verificar qual seria o tempo de
vida útil dos pneus com as novas rodas
de cinco e seis peças.
O pneu Yokohama RT41 tem cerca de
3.000 mil horas de vida, com perda na
banda de rodagem de 10/32 polegadas nos
eixos dianteiro e traseiro. A utilização das
rodas Rimex deixou os talões dos pneus
macios e maleáveis em função do perfil dos
anéis laterais. Também contribuiu para isso
a utilização do gel de talão Rimex Dr. Dave.
A maior vida útil de um pneu no local foi
Fotos: Rimex

A

Rio Tinto conseguiu solucionar
duas situações problemáticas em
2013 utilizando um sistema de
monitoramente de pneus. O TyreSense,
da Rimex, instalado nos caminhões que
trabalhavam na mina, alertou os operadores de que a temperatura dos pneus
estava excessiva para as operações, bem
como sobre a queda de pressão.
Em um dos casos, o TyreSense alertou
sobre a pressão inadequada dos pneus.
Em seguida, o caminhão foi inspecionado
e a equipe de operação descobriu que o
pneu sofreu cortes em função das rochas
no terreno, o que causou perda de pressão.
Outra vantagem do uso do TyreSense é que
o alerta é feita com posição marcada com
GPS. Dessa maneira, foi possível identificar a área da lavra em que ocorreu o corte.
Outro caso foi um alerta sobre queda de
pressão enviado diretamente para o técnico
de pneus por SMS. Na inspeção, a equipe
descobriu que uma pedra tinha danificado
o pneu. Como houve o aviso imediato, foi
possível reparar os danos, recalibrar o pneu
e enviar o caminhão de volta aos trabalhos.

Aumento de vida útil

Uma carregadeira CAT 980k, com pneus
Yokohama RT41, foi equipada com dois
tipos de rodas Rimex para testar os produtos em todas as posições. O objetivo

Teste prático teve
duas rodas Rimex
instaladas em
carregadeira CAT
980k

Aparelho alerta
sobre condições
gerais do pneu

de cerca de 6.000 horas. A Oldcastle Materials, empresa que utilizou as rodas Rimex,
fez uma rotação nos pneus quando atingiram 3.000 horas de trabalho. Os pneus
foram girados em 180° e instalados na
mesma posição. Isso reduziu o desgaste,
um vez que ao inverter a direção das peças
os impactos passaram para o lado do pneu
que antes sofria menos desgaste.
A empresa informou que levou cerca de
30 minutos para fazer a deflação das duas
rodas Rimex IGLR, removê-las, reinstalá-las e inflá-las. As rodas Rimex TSR, de
cinco peças, precisaram de uma hora para
girar. A empresa estima que se a carregadeira tivesse sido equipada apenas com
rodas de seis peças, poderiam ter economizada uma hora no tempo de serviço em
relação às rodas de cinco peças.
Diante dos bons resultados, a Yokohama está
projetando elevar para 8.000 horas o tempo de
vida dos pneus, uma vez que as rodas da Rimex preveniram problemas nos talões.

Novos tamanhos de pneu
para pedreiras e canteiros de obras

A

Michelin lançou dois novos tamanhos do pneu para caminhões
articulados que operam em canteiros de obras e em pedreiras. O Michelin
XADN + agora está disponível nos tamanhos 23.5R25 e 26.5R25, além do tamanho
29.5R25, lançado em 2012. Com as novas
dimensões, a oferta da Michelin abrange
todos os tipos de caminhões articulados.
De acordo com a empresa, o modelo
XADN + oferece maior resistência aos
cortes laterais e arranhões em função
da adição de um cinto de proteção e
uma banda de rodagem mais durável
com camadas na coroa e na carcaça. O
novo composto da banda de rodagem
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proporciona aumento de durabilidade
em até 15 %.
Comparado ao modelo XADN da geração
anterior, o novo pneu se mostra mais eficiente em termos de preservação ambiental,
utilizando 18 kg a menos de matéria-prima.
Pneus para mina subterrânea - A linha
de pneus XTXL da Michelin, específica
para operações em minas subterrâneas,
ganhou dois novos tamanhos no segundo semestre de 2013. A empresa lançou
os modelos 26.5R25 e 29.5R25, que se
juntam ao modelo 35/65R33, disponível
no mercado desde 2012.
A empresa informou que a linha XTXL é
mais resistente a impactos e mais fácil de

montar no aro. O design atual torna os modelos mais recentes mais robustos do que
a geração anterior, inclusive aumentando
em pelo menos 10 % a longevidade dos
pneus. A Michelin também disse que a capacidade de carga aumentou em até 30 %.
Para enfrentar o desgaste das operações
de lavra subterrâneas, os novos compostos possuem sulcos nas alças de ombro
para melhorar o resfriamento e patches
de proteção nas paredes laterais para aumentar a resistência à abrasão. Segundo
a empresa, os sulcos largos e grandes
blocos nas extremidades da banda de rodagem melhoram a tração em superfícies
escorregadias e angulares.

Vale conclui primeira
concretagem do Projeto S11D

A

Investimentos

Conceição

A mineradora também informou ter realizado no final de 2013 o primeiro embarque de minério processado na nova Instalação de Tra-

Pátio onde são montados
os módulos da usina de
beneficiamento de S11D

Foto: Agência Vale

Vale anunciou que a primeira concretagem do projeto de minério
de ferro S11D, em Carajás (PA), foi feita no início de 2014. Os trabalhos começaram pelas fundações do edifício de Peneiramento
Secundário da Usina de Beneficiamento.
A primeira fase consiste na instalação de 42 módulos distribuídos por três
prédios. De acordo com a mineradora, o processo utilizará aproximadamente 22,5 mil metros cúbicos de concreto, material suficiente para construir cerca de 1.200 casas populares.
O projeto S11D é o maior da história da Vale e também da indústria de
minério de ferro. Com investimento previsto de US$ 8,039 bilhões para
o desenvolvimento da mina e da usina de processamento, o projeto tem
capacidade nominal de 90 milhões de t métricas anuais (Mtpa) de minério
de ferro, com teor médio de ferro de 66,48 % e baixa concentração de impurezas. O início das operações esta previsto para 2016.

Data de start-up
estimada

Projeto

Investimento esperado
US$ milhões
2014

Total

2S16

1.091

8.089

1S14to 2S18

1.914

11.582

2S14

34

478

2S14

376

1.910

2S14

240

1.189

2S15

373

1.504

1S14

332

1.707

MINÉRIO DE FERRO – MINERAÇÃO E LOGÍSTICA
Carajás Serra Sul S11D
“Desenvolvimento da mina e usina de processamento, localizadas na serra sul de Carajás, Pará.
Capacidade nominal estimada de 90 Mtpa.”
CLN S11D
“Aumento da capacidade logística do Sistema Norte para apoiar S11D, incluindo a duplicação de aproximadamente 570
km da estrada de ferro, a construção de um ramal ferroviário com 101 km, aquisição de vagões e locomotivas e expansões onshore e offshore no terminal marítimo de Ponta da Madeira.
Aumento da capacidade logística nominal da EFC para aproximadamente 230 Mtpa.”
Serra Leste
“Construção de nova planta de processamento, localizada em Carajás.
Capacidade nominal estimada de 6 Mtpa.”
Vargem Grande Itabiritos
“Construção da nova planta de beneficiamento de minério de ferro, localizada no Sistema Sul, Minas Gerais.
Capacidade adicional estimada de 10 Mtpa. 100% pellet feed, com 67,8% Fe e 1,2% sílica.”
Conceição Itabiritos II
“Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor da mina Conceição, localizada no Sistema Sudeste,
Minas Gerais.
Capacidade nominal estimada de 19 Mtpa, sem adição de capacidade. 31,6% sinter feed, com 66,5% de teor de Fe e
3,8% sílica, e 68,4% pellet feed, com 68,8% de teor de Fe e 0,9% sílica.”
Cauê Itabiritos
“Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor de Minas do Meio, localizada no Sistema Sudeste,
Minas Gerais.
Capacidade nominal estimada de 24 Mtpa, com adição líquida de capacidade de 4 Mtpa em 2017. 29% sinter feed, com
65,3% de teor de Fe e 4,4% sílica, e 71% pellet feed, com 67,8% de teor de Fe e 2,8% sílica.”
COBRE – MINERAÇÃO
Salobo II
“Expansão de Salobo, elevação de barragem e aumento da capacidade da mina, localizada em Marabá, Pará.
Capacidade nominal adicional estimada de 100.000 tpa de cobre em concentrado.”
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tamento de Conceição Itabiritos (MG).
Segundo a Vale, 26 vagões foram
carregados com cerca de 2,4 mil t do
produto e abriram espaço para a continuidade da produção da nova usina.
O material seguiu com destino à Usina
de Pelotização de Tubarão, no Espírito
Santo, para ser processado. A mineradora disse que a integração entre as
áreas de projeto, operação e manutenção tem sido o diferencial para os resultados alcançados.
O Projeto Conceição Itabiritos consiste
na construção de uma nova instalação de
tratamento de minério em Itabira (MG),
para o beneficiamento do itabirito compacto. A instalação deverá ter capacidade
produtiva de 12 milhões de t por ano de
minério de ferro.

CBM participa de
obra para sistema
truckless
A Construtora Barbosa Mello (CBM)
assinou mais um contrato de participação no projeto S11D, da Vale, em Carajás
(PA). O contrato, assinado em dezembro
passado, consiste na execução das obras
de terraplenagem e civis destinadas à implantação do Sistema Truckless, que faz a
exploração da mina com o mínimo possível de utilização de caminhões, reduzindo
a emissão de gases.
Com mais essa participação no projeto,
a CBM supera os R$ 2,2 bilhões de serviços contratados com a mineradora na
implementação do S11D. A empresa tem
atuado no projeto desde 2010 e já concluiu as obras de implantação do Canteiro
Sudeste do Pará, constituído pelas escritórios principais e pelas áreas destinadas
a estocagem dos equipamentos. Também
foram concluídos a estrada de ligação do
canteiro à Planta de Beneficiamento com
42 km de extensão, além da infraestrutura
para a implantação da Subestação Elétrica
do Projeto.
Segundo a CBM, as atividades desenvolvidas pela empresa atingiram
100 % de aproveitamento nos requisitos ambientais avaliados pela Vale no
projeto S11D. A empresa também trabalha em outros projetos de implantação da Vale, como em Itabira (MG) e
no Projeto Salobo, uma mina de cobre
no Pará.
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Produtividade
e custos são
os desafios
em 2014

A

Deloitte, em sua pesquisa “As tendências da mineração as dez principais questões que as empresas enfrentarão
em 2014”, afirma que o grande desafio das mineradoras
é inovar os modos de operação, intensificando medidas voltadas
para a produtividade e para a gestão sustentável dos custos.
A pesquisa diz que as empresas do setor devem adotar novas
formas de tecnologia para ganhar maior percepção de seus índices de desempenho, além de ter abordagens mais inovadoras
nas operações, bem como em relação a programas de gestão financeira, de talentos, saúde e segurança.
O estudo, que está em sua sexta edição, também destaca os
principais indicadores da indústria de mineração e identifica
soluções para que as empresas consigam gerir melhor os negócios. “O alto custo de fazer negócios superou a nossa lista
de tendências de mineração nos últimos três anos, e continua a
dominar o pensamento da indústria, embora que muitos esforços
estejam se voltando agora para o aumento da produtividade”, diz
Eduardo Raffaini, sócio-líder da Deloitte para o atendimento às
empresas de mineração no Brasil.
Veja a seguir as dez principais questões que as empresas de
mineração enfrentarão neste ano, de acordo com a pesquisa da
Deloitte:
1 - Custos elevados - O estudo diz que o valor dos insumos e
da produção, desde a mãe de obra e energia até equipamentos e
suprimentos, devem permanecer alto neste ano. Para reduzir estes custos de maneira sustentável, as mineradoras devem melhorar a produtividade, adotando modelos operacionais e sistemas
de gestão.
2 - Adequar oferta e demanda - De acordo com a pesquisa, as
oscilações de oferta e demanda e as quedas contínuas do preço das commodities afetaram o desempenho do setor. Contudo,

Foto: Arquivo

Novas formas de tecnologia devem ser
adotadas para ganhar maior percepção
de índices de desempenho
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Desafios para mineração incluem
a constante busca pela inovação

indicadores de demanda em longo prazo
permanecem fortes, principalmente em
função do processo de urbanização da
China. Para lidar com a volatilidade, o
estudo afirma que as mineradoras devem
ser estratégicas com o portfólio de projetos e reconhecer o valor total de seus
ativos em seus balanços patrimoniais.
3 - Busca pela inovação - As mineradoras precisam adotar tecnologias emergentes de forma mais estratégica, como técnicas de simulação, modelamento técnico
e sismologia 3D e 4D do setor de petróleo
e gás, afirma o estudo.
4 - Procura por financiamentos - Recentemente, as mineradoras tiveram pouco
respaldo dos acionistas no mercado de
ações. Para reverter esse cenário, a Deloitte indica que as empresas devem buscar novas fontes de financiamento, como
fundos soberanos, private equity, mercado de ações não tradicionais na Ásia,
Estados Unidos e Europa, além de fundos
de pensão.
5 - Melhoria de alocação de capital Mineradoras têm desenvolvido enormes
reservas de projetos. Porém, muitos investimentos têm sido direcionados a projetos pouco rentáveis. O estudo diz que
para reverter este quadro as mineradoras
devem investir em projetos mais robustos, em sistemas de governança e mecanismos de controle de riscos.
6 - Poder às comunidades - A pesquisa
afirma que as mineradoras devem adotar estratégias para se aproximar mais
das comunidades locais, melhorando a

comunicação, integrando fornecedoras
locais e personalizando programas de
treinamento de trabalhadores.
7 - Nacionalismo de recursos - Impostos, royalties e concessões. As obrigações com o governo continuam. As
mineradoras, porém, devem melhorar o
diálogo para desenvolvimento de políticas, coordenação de projetos de infraestrutura locais e envolvimento de todos os
níveis do governo.
8 - Repressão à corrupção - O estudo
diz que as empresas de mineração devem
intensificar seus processos de monitoramento anticorrupção, especialmente em
regiões remotas, por meio de políticas e
controles internos, auditorias, avaliações
de riscos e atualizações de sistemas de
prestação de contas.
9 - Maior segurança - De acordo com
a pesquisa, a mineração precisa de uma
abordagem mais sofisticada em relação
à segurança. Isso porque o número de
fatalidades continua alto. Para a Deloitte,
as empresas precisam analisar as práticas
de trabalho e simular eventos de alto risco
para reduzir o número de acidentes.
10 - Escassez de talentos - O último
desafio elencado pela pesquisa diz respeito a relação entre redução de custos
com mão de obra e retenção de talentos
essenciais. O estudo diz que as empresas
precisam de estratégias de aquisição e retenção de talentos focada especificamente
em fechar todas as lacunas na experiência
operacional e adotar novos ambientes de
treinamento.
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Investimentos

Ipueira, mina subterrânea
da Ferbasa, investiu em 2013
cerca de R$ 12 milhões

47 minas investem em 2014
cerca de R$ 1,7 bilhão no País
Rankings incluem investimentos em operações existentes e novos projetos

A

revista Minérios & Minerales publica em
mais um ano a pesquisa exclusiva realizada
para a edição especial 200 Maiores Minas Brasileiras a respeito dos programas de investimentos das mineradores referentes aos anos de
2013 e 2014.
As informações contidas nessa edição refletem
um cenário diverso sobre a destinação de recursos
nas minas para manutenção de planta e de frota,
programas de segurança, preservação ambiental,
tecnologia da informação e exploração geológica,
assim como investimentos totais anuais e valor es36 | Janeiro/Fevereiro 2014

perado à novos projetos. Em adição aos rankings,
publicamos também as fichas contendo, sempre
que fornecido pelas minas, mais dados sobre a
destinação dos recursos.
Os números e informações mencionados foram enviados pelas mineradoras nos questionários para a 9ª
edição das 200 Maiores Minas Brasileiras, lançada em Belo Horizonte (MG), em 2013.
A revista Minérios & Minerales agradece a
todos os profissionais das minas que nos ajudaram
a elaborar essa pesquisa, nos enviando os dados
solicitados.

RANKING INVESTIMENTO TOTAL

2013

Total de investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Total investment

Investimentos

Posição
Position

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Location

MINERADORA
Company

PRODUTO
PRINCIPAL
Main Ore

INVESTIMENTO TOTAL
EM 2013 (R$)
Total investment made in
2013 (in Real)

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)
-

1

ALEGRIA

Mariana - MG

Samarco Mineração

Ferro

R$ 1.189.254.726,00

-

2

BELA CRUZ

Oriximiná - PA

Mineração Rio do Norte (MRN)

Bauxita

R$ 281.433.500,00

-

-

3

OESTE

Itatiaiuçu - MG

Mineração Usiminas

Ferro

R$ 215.000.000,00

R$ 24.000.000,00

R$ 191.000.000,00

4

MILTÔNIA

Paragominas - PA

Hydro Paragominas

Bauxita

R$ 135.350.279,36

-

-

5

JACOBINA

Jacobina - BA

Jacobina Mineração e Comércio

Ouro

R$ 103.728.749,00

R$ 73.789.909,00

R$ 29.938.839,00

6

CHAPADA

Alto Horizonte - GO

Mineração Maracá Indústria e Comércio

Cobre

R$ 99.440.805,09

-

-

7

CARAÍBA

Jaguarari - BA

Mineração Vale do Curaçá

Cobre

R$ 95.974.000,00

-

-

8

SANTA RITA

Itagibá - BA

Mirabela Mineração

Níquel

R$ 80.000.000,00

R$ 80.000.000,00

-

9

TAQUARI VASSOURAS

Rosário do Catete - SE

Vale Fertilizantes

Potássio

R$ 74.400.000,00

-

-

10

FAZENDA CHAPADÃO

Ouvidor - GO

Anglo American

Fosfato

R$ 71.589.766,23

-

-

11

BURITI

Niquelândia - GO

Votorantim Metais

Níquel

R$ 69.003.000,00

-

-

12

TUCANO

Pedra Branca do Amapari - AP

Beadell Brasil

Ouro

R$ 62.720.188,00

R$ 38.005.050,00

R$ 24.715.138,00

13

ARAXÁ

Araxá - MG

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 50.100.000,00

-

-

14

BOA VISTA

Catalão - GO

Anglo American

Nióbio

R$ 42.255.937,00

R$ 42.255.937,00

-

15

CACHOEIRA

Caetité - BA

Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

Urânio

R$ 40.692.798,00

-

-

16

FAZENDA BRASILEIRO

Barrocas - BA

Mineração Fazenda Brasileiro

Ouro

R$ 39.272.542,00

R$ 39.272.542,00

R$ 7.597.840,00

17

FORTALEZA DE MINAS

Fortaleza de Minas - MG

Votorantim Metais

Níquel

R$ 35.000.000,00

-

-

18

CASA DE PEDRA

Congonhas - MG

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

Ferro

R$ 34.926.264,68

-

-

19

PONTO VERDE

Itabirito - MG

SAFM Mineração

Ferro

R$ 28.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 27.000.000,00

20

TURMALINA

-

21

RIO CAPIM CAULIM

22

MORRO AGUDO

23

ROÇA GRANDE

24

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS

25

CAJATI

Conceição do Pará - MG

Jaguar Mining

Ouro

R$ 24.194.000,00

-

Ipixuna do Pará - PA

Imerys Rio Capim Caulim

Caulim

R$ 23.303.731,00

-

-

Paracatu - MG

Votorantim Metais Zinco

Zinco

R$ 21.670.000,00

-

-

Caeté - MG

Jaguar Mining

Ouro

R$ 21.105.000,00

-

-

Brumado - BA

Xilolite

Talco

R$ 20.000.000,00

-

-

Cajati - SP

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 18.700.000,00

-

-

R$ 18.418.724,00

R$ 15.018.724,00

R$ 3.400.000,00

26

CANA BRAVA

Minaçu - GO

Sama - Minerações Associadas

Amianto
Crisotila

27

CATALÃO

Catalão - GO

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 17.100.000,00

-

-

28

TAPIRA

Tapira - MG

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 15.100.000,00

-

-

Embu Engenharia e Comércio

Pedra Britada
(Granito)

R$ 13.000.000,00

R$ 6.500.000,00

R$ 6.500.000,00

Bandeirantes do Tocantins - TO

Caltins Calcário Tocantins

Calcário

R$ 12.137.000,00

R$ 9.975.000,00

R$ 2.162.000,00

Andorinha - BA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia
(Ferbasa)

Cromita

R$ 11.920.000,00

R$ 10.490.000,00

R$ 1.430.000,00

Bauxita

R$ 10.479.445,75

R$ 10.479.445,74

-

29

PEDREIRA EMBU

30

CORGÃO

Embu das Artes - SP

31

IPUEIRA

32

MIRAÍ

Miraí - MG

Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

33

PILAR

Santa Bárbara - MG

Jaguar Mining

Ouro

R$ 10.300.000,00

-

-

Mogi das Cruzes - SP

Embu Engenharia e Comércio

Pedra Britada
(Granito)

R$ 10.000.000,00

-

-

Jambeiro - SP

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Gnaisse)

R$ 8.878.000,00

R$ 3.132.546,00

R$ 5.745.454,00

34

PEDREIRA ITAPETI

35

MINERAÇÃO JAMBEIRO

36

PATOS DE MINAS

37

MINERALTO

38

CAPIM I

39

CIVIL PEDREIRA

40

PIRÂMIDE PORTO SEGURO

41

CAVASA

Patos de Minas - MG

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 6.600.000,00

-

-

Indiara - GO

Goiascal Mineração e Calcário

Calcário

R$ 6.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

Ipixuna do Pará - PA

Pará Pigmentos

Caulim

R$ 5.319.983,00

-

-

Salvador - BA

Civil Industrial e Comercial

Granulito

R$ 5.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 3.500.000,00

Registro - SP

Pirâmide Extração e Comércio de Areia

Areia

R$ 4.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.500.000,00

Cocalinho - MT

Mineradora Roncador

Calcário

R$ 4.000.000,00

R$ 3.100.000,00

R$ 900.000,00

Manaus - AM

Amazônia Mucajaí Mineração

Pedra Britada
(Granito)

R$ 4.000.000,00

R$ 1.116.000,00

R$ 2.884.000,00

Mineração Apoena

Ouro

R$ 3.836.830,00

R$ 3.836.830,00

-

42

AMAZÔNIA MUCAJAÍ MINERAÇÃO

43

SÃO FRANCISCO

Vila Bela da Santíssima Trindade
- MT

44

CAMPO DO MEIO

Poços de Caldas - MG

Mineração Caldense

Bauxita

R$ 3.750.000,00

R$ 3.250.000,00

R$ 500.000,00

Poços de Caldas - MG

Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

Bauxita

R$ 3.650.000,00

R$ 3.650.000,00

-

45

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1)
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RANKING TOTAL DE INVESTIMENTOS

2013

Total de investimentos
200 Largest Mines in Brazil - Total investment
Posição
Position

LOCALIZAÇÃO
Location

MINERADORA
Company

PRODUTO
PRINCIPAL
Main Ore

INVESTIMENTO TOTAL
EM 2013 (R$)
Total investment made in
2013 (in Real)

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)

Içara - SC

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Carvão
Mineral

R$ 3.500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 3.000.000,00

Salvador - BA

Pedreiras Valéria

Pedra Britada
(Gnaisse)

R$ 3.400.000,00

-

-

Sobradinho - DF

Cimento Planalto (Ciplan)

Calcário

R$ 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

-

Mogi das Cruzes - SP

Itaquareia Indústria Extrativa de
Minérios

Areia

R$ 3.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00
R$ 334.000,00

NOME DA MINA
Mine

46

MINA 101

47

ENGENHO DO BURACO

48

QUEIMA LENÇOL

49

ITAQUAREIA UNIDADE 4

50

MORRO DO FELIPE

Vitória do Jari - AP

Cadam

Caulim

R$ 2.634.500,00

R$ 2.300.500,00

51

JACUÍ

Charqueadas - RS

Somar - Sociedade Mineradora

Areia

R$ 2.615.000,00

-

-

52

ANGICO DOS DIAS

Campo Alegre de Lourdes - BA

Galvani Indústria, Comércio e Serviços

Fosfato

R$ 2.610.000,00

R$ 70.000,00

R$ 290.000,00

53

NOVO HORIZONTE

Criciúma - SC

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Carvão
Mineral

R$ 2.289.200,00

R$ 1.205.000,00

R$ 1.084.200,00

54

MINERAX

Xambioá - TO

Mineração Xambioá

Calcário

R$ 2.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

55

MINERADORA SÃO JORGE

Ouricuri - PE

Mineradora São Jorge

Gipsita

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.200.000,00

56

SANTO ANTÔNIO

Sengés - PR

Mineração São Judas

Calcário

R$ 2.000.000,00

R$ 400.000,00

R$ 1.600.000,00

57

TAQUARI

Nova Xavantina - MT

Mineradora Roncador

Calcário

R$ 1.820.000,00

R$ 1.620.000,00

R$ 200.000,00

Forquilhinha - SC

Cooperminas

Carvão
Mineral

R$ 1.800.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 850.000,00
R$ 2.695.000,00

58

JOÃO SONEGO

59

COMGEO

Planaltina de Goiás - GO

Araguaia Mineração e Indústria

Calcário

R$ 1.755.500,00

R$ 1.060.500,00

60

PIRINEUS

Cocalzinho de Goiás - GO

Mineração Pirineus

Calcário

R$ 1.704.500,00

R$ 1.704.500,00

-

61

GUAJU

Mataraca - PB

Millennium Inorganic Chemicals
Mineração

Ilmenita

R$ 1.520.000,00

R$ 1.520.000,00

-

62

COITEZEIRO

Campo Formoso - BA

Companhia de Ferro Ligas da Bahia
(Ferbasa)

Cromita

R$ 1.469.000,00

R$ 1.469.000,00

-

63

PEDREIRA UNIPORTO

Porto Feliz - SP

Uniporto Unidade Industrial de Britagem
Porto Feliz

Pedra Britada
(Basalto)

R$ 1.400.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 400.000,00

64

OURO BRANCO

Indiara - GO

Calcário Ouro Branco

Calcário

R$ 1.346.375,00

R$ 1.346.375,00

-

Itamarati de Minas - MG

Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

Bauxita

R$ 1.340.604,73

R$ 1.340.604,73

-

Natividade - TO

Grupo Jdemito

Calcário

R$ 1.292.100,00

-

-

São Gonçalo do Abaeté - MG

Gar Mineração Comércio Importação
e Exportação

Diamante

R$ 1.000.000,00

R$ 800.000,00

R$ 200.000,00

Gar Mineração Comércio Importação
e Exportação

Diamante

R$ 1.000.000,00

R$ 600.000,00

R$ 400.000,00

65

ITAMARATI DE MINAS

66

NATICAL

67

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

68

COROMANDEL

Coromandel - MG

69

RIO BONITO

Campo Largo - PR

Companhia de Cimento Itambé

Calcário

R$ 1.000.000,00

-

-

70

LAGAMAR

Lagamar - MG

Galvani Indústria, Comércio e Serviços

Fosfato

R$ 900.000,00

R$ 900.000,00

-

71

BISCAIA

Ponta Grossa - PR

Mineração São Judas

Talco

R$ 800.000,00

R$ 200.000,00

R$ 600.000,00

Treviso - SC

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Carvão
Mineral

R$ 700.000,00

R$ 200.000,00

R$ 500.000,00

Nova Lacerda - MT

Mineração Apoena

Ouro

R$ 600.000,00

R$ 600.000,00

R$ 0,00

Lagoinha - SP

Argimax Argilas Especiais

Argila
Caulinítica

R$ 500.000,00

R$ 400.000,00

R$ 100.000,00

72

CRUZ DE MALTA

73

SÃO VICENTE

74

LAGOINHA

75

PEDREIRA BARUERI

Barueri - SP

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Granito)

R$ 450.000,00

R$ 220.000,00

-

76

PEDREIRA ITAGUAÇU

Aparecida - SP

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Granito)

R$ 340.000,00

-

-

77

LAVRA 26

78

LEÃO

79

PEDREIRA SÃO LUIS

Bom Sucesso de Itararé - SP

Mineração São Judas

Talco

R$ 300.000,00

R$ 150.000,00

R$ 150.000,00

Minas do Leão - RS

Companhia Riograndense de Mineração
(CRM)

Carvão
Mineral

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

-

Rosário - MA

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Granito)

R$ 250.000,00

R$ 220.000,00

R$ 250.000,00

79 MINAS

INVESTIMENTO TOTAL EM 2013 (R$)
Total Investment for 2013 (R$)

R$ 3.103.192.048,84

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking		

www.revistaminerios.com.br
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RANKING INVESTIMENTO TOTAL

Total de investimentos previstos
200 Largest Mines in Brazil - Total Investment Estimated

Investimentos

Posição
Position

NOME DA MINA
Mine

LOCALIZAÇÃO
Location

MINERADORA
Company

1

ALEGRIA

2

MILTÔNIA

3

CACHOEIRA

4

CHAPADA

5

ARAXÁ

6

JACOBINA

7

FAZENDA CHAPADÃO

Ouvidor - GO

8

TAQUARI VASSOURAS

Rosário do Catete - SE

9

BOA VISTA

Catalão - GO

10

FAZENDA BRASILEIRO

11

CASA DE PEDRA

12

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS

13

2014

PRODUTO
PRINCIPAL
Main Ore

INVESTIMENTO TOTAL
PREVISTO EM 2014 (R$)
Total investment
estimated in 2014
(in Real)

VALOR DESTINADO
ÀS OPERAÇÕES
EXISTENTES (R$)
Amount dedicated to
existing operations
(in Real)

VALOR DESTINADO À
EXPANSÃO E NOVOS
PROJETOS (R$)
Amount applied for new
projects or expansion
(in Real)

Mariana - MG

Samarco Mineração

Ferro

R$ 689.156.299,00

-

-

Paragominas - PA

Hydro Paragominas

Bauxita

R$ 189.200.000,00

-

-

Caetité - BA

Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

Urânio

R$ 127.918.966,00

-

-

Alto Horizonte - GO

Mineração Maracá Indústria e Comércio

Cobre

R$ 108.435.375,43

R$ 105.227.338,30

R$ 294.503.041,00

Araxá - MG

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 86.300.000,00

-

-

Jacobina - BA

Jacobina Mineração e Comércio

Ouro

R$ 75.615.123,00

R$ 62.206.723,00

R$ 13.408.400,00

Anglo American

Fosfato

R$ 71.243.955,00

-

-

Vale Fertilizantes

Potássio

R$ 64.700.000,00

-

-

Anglo American

Nióbio

R$ 50.000.000,00

R$ 50.000.000,00

-

Barrocas - BA

Mineração Fazenda Brasileiro

Ouro

R$ 39.021.757,00

R$ 39.021.757,00

R$ 5.750.000,00

Congonhas - MG

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)

Ferro

R$ 34.926.264,68

-

-

Brumado - BA

Xilolite

Talco

R$ 33.000.000,00

-

-

TUCANO

Pedra Branca do Amapari - AP

Beadell Brasil

Ouro

R$ 30.894.832,00

R$ 17.051.848,00

R$ 13.842.984,00

14

TAPIRA

Tapira - MG

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 22.500.000,00

-

-

15

CAJATI

Cajati - SP

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 22.000.000,00

-

-

16

CATALÃO

Catalão - GO

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 21.000.000,00

-

-

17

CORGÃO

Bandeirantes do Tocantins - TO

Caltins Calcário Tocantins

Calcário

R$ 12.680.000,00

R$ 11.180.000,00

R$ 1.500.000,00

18

PATOS DE MINAS

Patos de Minas - MG

Vale Fertilizantes

Fosfato

R$ 8.100.000,00

-

-

19

MORRO DO FELIPE

Vitória do Jari - AP

Cadam

Caulim

R$ 7.397.000,00

R$ 5.765.000,00

R$ 1.632.000,00

20

MIRAÍ

Miraí - MG

Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

Bauxita

R$ 5.797.000,00

R$ 5.797.000,00

-

21

MINERALTO

Indiara - GO

Goiascal Mineração e Calcário

Calcário

R$ 5.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 3.500.000,00

22

PIRÂMIDE PORTO SEGURO

23

CAMPO DO MEIO

24
25
26

QUEIMA LENÇOL

27

PONTO VERDE

28

CAVASA

29

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1)

Registro - SP

Pirâmide Extração e Comércio de Areia

Areia

R$ 5.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

Poços de Caldas - MG

Mineração Caldense

Bauxita

R$ 4.000.000,00

R$ 2.750.000,00

R$ 1.750.000,00

MINERAX

Xambioá - TO

Mineração Xambioá

Calcário

R$ 4.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 3.000.000,00

MINERAÇÃO JAMBEIRO

Jambeiro - SP

Serveng Civilsan

Pedra Britada
(Gnaisse)

R$ 3.459.090,00

R$ 2.075.454,00

R$ 1.383.636,00

Sobradinho - DF

Cimento Planalto (Ciplan)

Calcário

R$ 3.200.000,00

-

-

Itabirito - MG

SAFM Mineração

Ferro

R$ 3.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

Cocalinho - MT

Mineradora Roncador

Calcário

R$ 2.500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 2.500.000,00

Poços de Caldas - MG

Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

Bauxita

R$ 2.400.000,00

R$ 2.400.000,00

-

30

MINA 101

31

MINERADORA SÃO JORGE

32

JOÃO SONEGO

33

PEDREIRA UNIPORTO

Içara - SC

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Carvão
Mineral

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-

Ouricuri - PE

Mineradora São Jorge

Gipsita

R$ 2.000.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.300.000,00

Forquilhinha - SC

Cooperminas

Carvão
Mineral

R$ 2.000.000,00

R$ 1.800.000,00

R$ 200.000,00

Porto Feliz - SP

Uniporto Unidade Industrial de Britagem
Porto Feliz

Pedra Britada
(Basalto)

R$ 2.000.000,00

R$ 2.000.000,00

-

34

GUAJU

Mataraca - PB

Millennium Inorganic Chemicals
Mineração

Ilmenita

R$ 1.800.000,00

R$ 1.800.000,00

35

NATICAL

Natividade - TO

Grupo Jdemito

Calcário

R$ 1.700.000,00

-

-

36

ANGICO DOS DIAS

Campo Alegre de Lourdes - BA

Galvani Indústria, Comércio e Serviços

Fosfato

R$ 1.500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

37

SANTO ANTÔNIO

38

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ

Sengés - PR

Mineração São Judas

Calcário

R$ 1.500.000,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

São Gonçalo do Abaeté - MG

Gar Mineração Comércio Importação
e Exportação

Diamante

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

39
40

COROMANDEL

Coromandel - MG

Gar Mineração Comércio Importação
e Exportação

Diamante

R$ 1.500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

BISCAIA

Ponta Grossa - PR

Mineração São Judas

Talco

R$ 1.400.000,00

R$ 700.000,00

41

R$ 700.000,00

CIVIL PEDREIRA

Salvador - BA

Civil Industrial e Comercial

Granulito

R$ 1.300.000,00

R$ 650.000,00

R$ 650.000,00

42

CRUZ DE MALTA

Treviso - SC

Indústria Carbonífera Rio Deserto

Carvão
Mineral

R$ 1.000.000,00

R$ 1.000.000,00

-

43

LAVRA 26

Bom Sucesso de Itararé - SP

Mineração São Judas

Talco

R$ 1.000.000,00

R$ 500.000,00

R$ 500.000,00

44

TAQUARI

Nova Xavantina - MT

Mineradora Roncador

Calcário

R$ 500.000,00

R$ 300.000,00

R$ 200.000,00

45

LAGOINHA

Lagoinha - SP

Argimax Argilas Especiais

Argila
Caulinítica

R$ 500.000,00

R$ 400.000,00

R$ 100.000,00

46

LAGAMAR

Lagamar - MG

Galvani Indústria, Comércio e Serviços

Fosfato

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

-

47

AMAZÔNIA MUCAJAÍ MINERAÇÃO

Manaus - AM

Amazônia Mucajaí Mineração

Pedra Britada
(Granito)

R$ 200.000,00

R$ 200.000,00

R$ 100.000,00

47 MINAS

TOTAL DE INVESTIMENTOS PREVISTO PARA 2014
Total investment estimated in 2014

R$ 1.756.145.662,11

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Ranking manutenção da planta

Valor gasto em manutenção da planta em 2013 e previsto para 2014
200 Largest Mines in Brazil - Amount spent on maintenance of the plant - Base year 2013 and estimated for 2014
Posição
Position

NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2013

Posição
Position

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

2014

1

TAQUARI VASSOURAS / Rosário do Catete - SE / Vale Fertilizantes / Potássio

R$ 68.200.000,00

1

TAQUARI VASSOURAS / Vale Fertilizantes

R$ 50.900.000,00

2

SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Níquel

R$ 47.000.000,00

2

ALEGRIA / Samarco Mineração

R$ 47.860.000,00

3

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 34.505.651,00

3

BURITI / Votorantim Metais

R$ 33.457.520,00

4

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 33.457.520,00

4

ARAXÁ / Vale Fertilizantes

R$ 23.000.000,00

5

FORTALEZA DE MINAS / Fortaleza de Minas - MG / Votorantim Metais / Níquel

R$ 12.000.000,00

5

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio

R$ 13.377.000,00

6

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro / Ouro

R$ 11.928.752,00

6

TUCANO / Beadell Brasil

R$ 12.756.449,00

7

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 9.556.196,00

7

FAZENDA BRASILEIRO / Mineração Fazenda Brasileiro

R$ 12.000.000,00

8

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 8.837.875,00

8

TAPIRA / Vale Fertilizantes

R$ 10.600.000,00

9

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio / Ouro

R$ 6.500.000,00

9

CANA BRAVA / Sama - Minerações Associadas

R$ 9.898.420,00

10

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio / Cobre

R$ 5.962.820,77

10

PATOS DE MINAS / Vale Fertilizantes

R$ 7.700.000,00

11

ARAXÁ / Araxá - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 5.600.000,00

11

JACOBINA / Jacobina Mineração e Comércio

R$ 6.990.000,00

12

GUAJU / Mataraca - PB / Millennium Inorganic Chemicals Mineração / Ilmenita

R$ 5.529.419,00

12

GUAJU / Millennium Inorganic Chemicals Mineração

R$ 5.833.537,00

13

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 5.439.428,00

13

MORRO DO FELIPE / Cadam

R$ 5.200.000,00

14

MORRO DO FELIPE / Vitória do Jari - AP / Cadam / Caulim

R$ 5.200.000,00

14

CAJATI / Vale Fertilizantes

R$ 5.000.000,00

15

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 4.987.367,80

15

CACHOEIRA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

R$ 4.655.000,00

16

TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 4.800.000,00

16

IPUEIRA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 4.500.000,00

17

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 4.022.885,56

17

MIRAÍ / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)

R$ 3.262.714,00

18

CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 4.000.000,00

18

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Serveng Civilsan

R$ 3.180.000,00

19

SÃO VICENTE / Nova Lacerda - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 3.800.000,00

19

CATALÃO / Vale Fertilizantes

R$ 3.100.000,00

20

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 3.000.000,00

20

PEDREIRA EMBU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 3.000.000,00

21

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 3.000.000,00

21

CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins

R$ 3.000.000,00

22

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 2.926.385,00

22

LAGAMAR / Galvani Indústria, Comércio e Serviços

R$ 2.500.000,00

23

CAJATI / Cajati - SP / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 2.700.000,00

23

PONTO VERDE / SAFM Mineração

R$ 2.000.000,00

24

LAGAMAR / Lagamar - MG / Galvani Indústria, Comércio e Serviços / Fosfato

R$ 2.500.000,00

24

PEDREIRA JURUAÇU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 2.000.000,00

25

PONTO VERDE / Itabirito - MG / SAFM Mineração / Ferro

R$ 2.000.000,00

25

CAVASA / Mineradora Roncador

R$ 1.500.000,00

26

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 2.000.000,00

26

MINERALTO / Goiascal Mineração e Calcário

R$ 1.500.000,00

27

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 1.958.473,58

27

PEDREIRA ITAPETI / Embu Engenharia e Comércio

R$ 1.500.000,00

28

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 1.800.000,00

28

MINERADORA SÃO JORGE / Mineradora São Jorge

R$ 1.200.000,00

29

MINERALTO / Indiara - GO / Goiascal Mineração e Calcário / Calcário

R$ 1.800.000,00

29

TAQUARI / Mineradora Roncador

R$ 700.000,00

30

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio /
Pedra Britada (Granito)

R$ 1.500.000,00

30

BISCAIA / Mineração São Judas

R$ 600.000,00

31

COMGEO / Planaltina de Goiás - GO / Araguaia Mineração e Indústria / Calcário

R$ 1.361.003,91

31

ANGICO DOS DIAS / Galvani Indústria, Comércio e Serviços

R$ 600.000,00

32

MILTONIA / Paragominas - PA / Hydro Paragominas / Bauxita

R$ 1.105.530,87

32

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Companhia Brasileira
de Alumínio (CBA)

R$ 550.000,00

33

MINERADORA SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 1.000.000,00

33

COITEZEIRO / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 500.000,00

34

OURO BRANCO / Indiara - GO / Calcário Ouro Branco / Calcário

R$ 945.569,09

34

SANTO ANTÔNIO / Mineração São Judas

R$ 300.000,00

35

PATOS DE MINAS / Patos de Minas - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 800.000,00

35

CIVIL PEDREIRA / Civil Industrial e Comercial

R$ 256.000,00

36

ITAMARATI DE MINAS / Itamarati de Minas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA) / Bauxita

R$ 797.147,00

36

PEDREIRA ITAGUAÇU / Serveng Civilsan

R$ 250.000,00

37

BISCAIA / Ponta Grossa - PR / Mineração São Judas / Talco

R$ 700.000,00

37

LAVRA 26 / Mineração São Judas

R$ 250.000,00

38

ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Indústria,
Comércio e Serviços / Fosfato

R$ 700.000,00

38

PIRÂMIDE PORTO SEGURO / Pirâmide Extração e Comércio
de Areia

R$ 150.000,00

39

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 650.000,00

39

LAGOINHA / Argimax Argilas Especiais

R$ 40.000,00

40

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 600.000,00

40

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

R$ 24.000,00

41

PIRINEUS / Cocalzinho de Goiás - GO / Mineração Pirineus / Calcário

R$ 570.404,37

41

COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação

R$ 24.000,00

42

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 489.783,37

43

SANTO ANTÔNIO / Sengés - PR / Mineração São Judas / Calcário

R$ 280.000,00

44

PEDREIRA ITAGUAÇU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 280.000,00

45

CIVIL PEDREIRA / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Granulito

R$ 237.000,00

46

LAVRA 26 / Bom Sucesso de Itararé - SP / Mineração São Judas / Talco

R$ 200.000,00

47

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 200.000,00

48

PIRÂMIDE PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 130.000,00

49

LAGOINHA / Lagoinha - SP / Argimax Argilas Especiais / Argila Caulinítica

R$ 35.000,00

50

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaeté - MG / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação / Diamante

R$ 18.000,00

51

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 15.000,00

R$ 285.714.640,00

Mina de fosfato
Angico dos Dias, da
Galvani Mineração

R$ 317.627.212,32

Foto: Galvani

51 MINAS

41 MINAS

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Ranking manutenção de frota móvel

Valor gasto em manutenção da frota móvel em 2013 e previsto para 2014
200 Largest Mines in Brazil - Amount spent on maintenance of the mobile fleet - Base year 2013 and estimated for 2014
NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2013

Posição
Position

2014

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

1

SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Níquel

R$ 49.000.000,00

1

TUCANO / Beadell Brasil

R$ 33.161.106,00

2

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 31.906.617,00

2

FAZENDA BRASILEIRO / Mineração Fazenda Brasileiro

R$ 17.000.000,00

3

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro / Ouro

R$ 16.304.921,00

3

JACOBINA / Jacobina Mineração e Comércio

R$ 14.672.502,00

4

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio / Ouro

R$ 15.617.241,00

4

CANA BRAVA / Sama - Minerações Associadas

R$ 13.652.342,25

5

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 11.751.478,82

5

BURITI / Votorantim Metais

R$ 9.241.928,00

6

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 9.122.018,00

6

IPUEIRA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 8.000.000,00

7

MILTONIA / Paragominas - PA / Hydro Paragominas / Bauxita

R$ 7.747.016,11

7

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Serveng Civilsan

R$ 5.887.369,00

8

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 7.722.501,75

8

MILTONIA / Hydro Paragominas

R$ 4.489.276,00

9

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 6.108.983,00

9

ALEGRIA / Samarco Mineração

R$ 3.700.000,00

10

FORTALEZA DE MINAS / Fortaleza de Minas - MG / Votorantim Metais / Níquel

R$ 4.900.000,00

10

PEDREIRA ITAPETI / Embu Engenharia e Comércio

R$ 3.000.000,00

11

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra
Britada (Granito)

R$ 3.000.000,00

11

PEDREIRA EMBU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 3.000.000,00

12

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 3.000.000,00

12

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio

R$ 2.940.000,00

13

PEDREIRA ITAGUAÇU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 2.800.000,00

13

PEDREIRA ITAGUAÇU / Serveng Civilsan

R$ 2.500.000,00

14

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 1.816.081,14

14

COITEZEIRO / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 2.000.000,00

15

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 1.645.749,00

15

PEDREIRA JURUAÇU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 1.500.000,00

16

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 1.618.545,28

16

MIRAÍ / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)

R$ 1.465.357,00

17

SÃO VICENTE / Nova Lacerda - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 1.580.000,00

17

MINERALTO / Goiascal Mineração e Calcário

R$ 1.200.000,00

18

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 1.500.000,00

18

MINERADORA SÃO JORGE / Mineradora São Jorge

R$ 1.100.000,00

19

MINERALTO / Indiara - GO / Goiascal Mineração e Calcário / Calcário

R$ 1.500.000,00

19

GUAJU / Millennium Inorganic Chemicals Mineração

R$ 1.008.035,00

20

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio / Cobre

R$ 1.465.008,44

20

CAVASA / Mineradora Roncador

R$ 1.000.000,00

21

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 1.350.000,00

21

TAQUARI / Mineradora Roncador

R$ 800.000,00

22

MINERADORA SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 1.100.000,00

22

CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins

R$ 800.000,00

23

CIVIL PEDREIRA / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Granulito

R$ 1.080.000,00

23

CIVIL PEDREIRA / Civil Industrial e Comercial

R$ 780.000,00

24

GUAJU / Mataraca - PB / Millennium Inorganic Chemicals Mineração / Ilmenita

R$ 955.484,00

24

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite

R$ 540.000,00

R$ 900.000,00

25

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Companhia Brasileira
de Alumínio (CBA)

R$ 505.000,00

25

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

26

ITAMARATI DE MINAS / Itamarati de Minas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 895.595,00

26

PIRÂMIDE PORTO SEGURO / Pirâmide Extração e Comércio de Areia

R$ 300.000,00

27

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 880.184,00

27

LAVRA 26 / Mineração São Judas

R$ 180.000,00

28

ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 850.000,00

28

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

R$ 180.000,00

29

COMGEO / Planaltina de Goiás - GO / Araguaia Mineração e Indústria / Calcário

R$ 744.207,10

29

BISCAIA / Mineração São Judas

R$ 150.000,00

30

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 700.000,00

30

COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação

R$ 150.000,00

31

OURO BRANCO / Indiara - GO / Calcário Ouro Branco / Calcário

R$ 628.082,88

31

SANTO ANTÔNIO / Mineração São Judas

R$ 120.000,00

32

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 530.360,54

33

PIRINEUS / Cocalzinho de Goiás - GO / Mineração Pirineus / Calcário

R$ 525.360,52

34

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 365.000,00

35

PIRÂMIDE PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 250.000,00

36

LAVRA 26 / Bom Sucesso de Itararé - SP / Mineração São Judas / Talco

R$ 190.000,00

37

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaeté - MG / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação / Diamante

R$ 150.000,00

38

BISCAIA / Ponta Grossa - PR / Mineração São Judas / Talco

R$ 150.000,00

39

SANTO ANTÔNIO / Sengés - PR / Mineração São Judas / Calcário

R$ 130.000,00

40

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação
/ Diamante

R$ 120.000,00

40 MINAS

31 MINAS

R$ 192.600.434,58

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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R$ 135.022.915,25
Foto: Mineração Apoena

Investimentos

Posição
Position

Mina de ouro São Francisco,

R$ 135.022.915,25
da Mineração Apoena

RANKING de segurança

Investimento em programas de segurança em 2013 e previsto para 2014
200 Largest Mines in Brazil - Investment in safety programs - Base year 2013 and estimated for 2014
NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2013

Posição
Position

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

2014

1

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 33.234.137,00

1

ALEGRIA / Samarco Mineração

R$ 18.119.262,00

2

SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Níquel

R$ 5.600.000,00

2

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio

R$ 9.094.556,48

3

CAJATI / Cajati - SP / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 3.900.000,00

3

TAQUARI VASSOURAS / Vale Fertilizantes

R$ 7.200.000,00

4

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro / Ouro

R$ 3.848.911,00

4

ARAXÁ / Vale Fertilizantes

R$ 4.700.000,00

5

MILTONIA / Paragominas - PA / Hydro Paragominas / Bauxita

R$ 3.572.255,51

5

TUCANO / Beadell Brasil

R$ 3.747.184,00

6

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 3.428.000,00

6

MILTONIA / Hydro Paragominas

R$ 3.532.000,00

7

TAQUARI VASSOURAS / Rosário do Catete - SE / Vale Fertilizantes / Potássio

R$ 2.700.000,00

7

JACOBINA / Jacobina Mineração e Comércio

R$ 2.800.000,00

8

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio / Ouro

R$ 2.428.700,00

8

MIRAÍ / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)

R$ 1.930.000,00

9

TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 2.400.000,00

9

CATALÃO / Vale Fertilizantes

R$ 1.600.000,00

10

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio / Cobre

R$ 2.176.888,80

10

IPUEIRA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 1.500.000,00

11

FORTALEZA DE MINAS / Fortaleza de Minas - MG / Votorantim Metais / Níquel

R$ 1.511.907,95

11

CACHOEIRA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

R$ 660.000,00

12

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 1.490.259,00

12

CANDIOTA / Companhia Riograndense de Mineração (CRM)

R$ 600.000,00

13

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 1.275.390,66

13

CAJATI / Vale Fertilizantes

R$ 500.000,00

14

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 1.181.470,00

14

COITEZEIRO / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 500.000,00

15

ARAXÁ / Araxá - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 900.000,00

15

ANGICO DOS DIAS / Galvani Indústria, Comércio e Serviços

R$ 500.000,00

16

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 751.744,00

16

CAVASA / Mineradora Roncador

R$ 450.000,00

17

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 660.000,00

17

TAPIRA / Vale Fertilizantes

R$ 400.000,00

18

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 600.000,00

18

PATOS DE MINAS / Vale Fertilizantes

R$ 400.000,00

19

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 600.000,00

19

PEDREIRA JURUAÇU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 400.000,00

20

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 578.684,00

20

CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins

R$ 377.153,00

21

CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 550.000,00

21

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite

R$ 315.000,00

22

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 518.768,00

22

OURO BRANCO / Calcário Ouro Branco

R$ 250.000,00

23

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 499.218,19

23

MINERADORA SÃO JORGE / Mineradora São Jorge

R$ 190.000,00

24

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 435.000,00

24

CIVIL PEDREIRA / Civil Industrial e Comercial

R$ 155.000,00

25

ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Indústria, Comércio e
Serviços / Fosfato

R$ 430.000,00

25

TAQUARI / Mineradora Roncador

R$ 150.000,00

26

PATOS DE MINAS / Patos de Minas - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 400.000,00

26

NATICAL / Grupo Jdemito

R$ 150.000,00

27

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 400.000,00

27

CAMPO DO MEIO / Mineração Caldense

R$ 150.000,00
R$ 140.000,00

28

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 359.194,00

28

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Companhia Brasileira
de Alumínio (CBA)

29

CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 300.000,00

29

MINERALTO / Goiascal Mineração e Calcário

R$ 115.000,00

30

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 300.000,00

30

PEDREIRA ITAGUAÇU / Serveng Civilsan

R$ 100.000,00

31

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 252.233,60

31

RIO BONITO / Companhia de Cimento Itambé

R$ 95.000,00

32

OURO BRANCO / Indiara - GO / Calcário Ouro Branco / Calcário

R$ 250.000,00

32

COMGEO / Araguaia Mineração e Indústria

R$ 55.000,00

33

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 200.000,00

33

PIRINEUS / Mineração Pirineus

R$ 50.000,00

34

MINERADORA SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 180.000,00

34

LAVRA 26 / Mineração São Judas

R$ 42.000,00

35

ITAMARATI DE MINAS / Itamarati de Minas - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 176.079,00

35

BISCAIA / Mineração São Judas

R$ 41.000,00

36

NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário

R$ 144.128,60

36

SANTO ANTÔNIO / Mineração São Judas

R$ 40.000,00

37

CIVIL PEDREIRA / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Granulito

R$ 140.000,00

37

BREJUÍ / Mineração Tomaz Salustino

R$ 30.000,00

38

CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita

R$ 100.000,00

38

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Serveng Civilsan

R$ 20.000,00
R$ 12.000,00

39

MINERALTO / Indiara - GO / Goiascal Mineração e Calcário / Calcário

R$ 100.000,00

39

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

40

PEDREIRA ITAGUAÇU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 100.000,00

40

COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação

R$ 12.000,00

41

PIRINEUS / Cocalzinho de Goiás - GO / Mineração Pirineus / Calcário

R$ 85.000,00

41

LAGOINHA / Argimax Argilas Especiais

R$ 10.000,00

42

RIO BONITO / Campo Largo - PR / Companhia de Cimento Itambé / Calcário

R$ 80.000,00

43

SÃO VICENTE / Nova Lacerda - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 62.000,00

44

COMGEO / Planaltina de Goiás - GO / Araguaia Mineração e Indústria / Calcário

R$ 50.000,00

45

BISCAIA / Ponta Grossa - PR / Mineração São Judas / Talco

R$ 41.000,00

46

LAVRA 26 / Bom Sucesso de Itararé - SP / Mineração São Judas / Talco

R$ 40.000,00

47

SANTO ANTÔNIO / Sengés - PR / Mineração São Judas / Calcário

R$ 35.000,00

48

BREJUÍ / Currais Novos - RN / Mineração Tomaz Salustino / Scheelita

R$ 30.000,00

49

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 28.000,00

50

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaeté - MG / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

51

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

52

LAGOINHA / Lagoinha - SP / Argimax Argilas Especiais / Argila Caulinítica

R$ 10.000,00

52 MINAS

R$ 79.157.969,31

41 MINAS

Mina Barro Alto, da Anglo American

R$ 61.132.155,48

R$ 61.132.155,48

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Posição
Position

RANKING preservação ambiental

Investimento em preservação ambiental em 2013 e previsto para 2014
200 Largest Mines in Brazil - Investment in environment programs - Base year 2013 and estimated for 2014
NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2013

Posição
Position

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

2014

1

MORRO DO OURO / Paracatu - MG / Kinross Brasil Mineração / Ouro

R$ 45.151.023,00

1

ARAXÁ / Vale Fertilizantes

R$ 58.000.000,00

2

ARAXÁ / Araxá - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 43.600.000,00

2

ALEGRIA / Samarco Mineração

R$ 41.157.442,00

3

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 24.145.819,00

3

CATALÃO / Vale Fertilizantes

R$ 19.000.000,00

4

CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 17.100.000,00

4

CAJATI / Vale Fertilizantes

R$ 16.500.000,00

5

CAJATI / Cajati - SP / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 12.100.000,00

5

TAPIRA / Vale Fertilizantes

R$ 7.000.000,00

6

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio / Ouro

R$ 12.000.000,00

6

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio

R$ 4.238.800,00

7

PATOS DE MINAS / Patos de Minas - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 5.400.000,00

7

MILTONIA / Hydro Paragominas

R$ 4.052.000,00

8

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 5.024.020,00

8

CANDIOTA / Companhia Riograndense de Mineração (CRM)

R$ 4.000.000,00

9

SANTA RITA / Itagibá - BA / Mirabela Mineração / Níquel

R$ 4.887.043,00

9

SÃO VICENTE / Mineração Apoena

R$ 3.819.626,00

10

CANA BRAVA / Minaçu - GO / Sama - Minerações Associadas / Amianto Crisotila

R$ 4.761.000,00

10

CACHOEIRA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

R$ 3.420.000,00

11

TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 4.500.000,00

11

TAQUARI VASSOURAS / Vale Fertilizantes

R$ 3.100.000,00

12

TAQUARI VASSOURAS / Rosário do Catete - SE / Vale Fertilizantes / Potássio

R$ 4.300.000,00

12

TUCANO / Beadell Brasil

R$ 2.964.117,00

13

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro / Ouro

R$ 3.991.000,00

13

GUAJU / Millennium Inorganic Chemicals Mineração

R$ 2.500.000,00

14

CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 3.044.703,00

14

IPUEIRA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 2.000.000,00

15

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 2.954.117,00

15

COITEZEIRO / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 2.000.000,00

16

FORTALEZA DE MINAS / Fortaleza de Minas - MG / Votorantim Metais / Níquel

R$ 2.693.000,00

16

CARAÍBA / Mineração Vale do Curaçá

R$ 1.300.000,00

17

GUAJU / Mataraca - PB / Millennium Inorganic Chemicals Mineração / Ilmenita

R$ 2.500.000,00

17

JACUÍ / Somar - Sociedade Mineradora

R$ 900.000,00

18

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 2.450.991,00

18

PEDREIRA ITAPETI / Embu Engenharia e Comércio

R$ 600.000,00

19

MILTONIA / Paragominas - PA / Hydro Paragominas / Bauxita

R$ 2.228.920,36

19

PEDREIRA EMBU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 500.000,00

20

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 1.907.551,00

20

PEDREIRA JURUAÇU / Embu Engenharia e Comércio

R$ 450.000,00

21

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 1.881.742,00

21

LEÃO / Companhia Riograndense de Mineração (CRM)

R$ 450.000,00

22

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 1.813.211,43

22

PONTO VERDE / SAFM Mineração

R$ 300.000,00

23

COITEZEIRO / Campo Formoso - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 1.577.207,35

23

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite

R$ 215.000,00

24

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio / Cobre

R$ 1.482.999,58

24

TAQUARI / Mineradora Roncador

R$ 200.000,00

25

SAUDADE / Cantagalo - RJ / Lafarge Cimentos / Calcário

R$ 1.390.000,00

25

CAVASA / Mineradora Roncador

R$ 200.000,00

26

CARAÍBA / Jaguarari - BA / Mineração Vale do Curaçá / Cobre

R$ 1.220.000,00

26

PEDREIRA ITAGUAÇU / Serveng Civilsan

R$ 200.000,00

27

JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia

R$ 900.000,00

27

CIVIL PEDREIRA / Civil Industrial e Comercial

R$ 120.000,00

28

SÃO VICENTE / Nova Lacerda - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 761.000,00

28

MINERADORA SÃO JORGE / Mineradora São Jorge

R$ 90.000,00

29

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 600.000,00

29

LAVRA 26 / Mineração São Judas

R$ 75.000,00

30

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 500.000,00

30

BISCAIA / Mineração São Judas

R$ 74.000,00

31

ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 500.000,00

31

ANGICO DOS DIAS / Galvani Indústria, Comércio e Serviços

R$ 70.000,00

32

PEDREIRA JURUAÇU / São Paulo - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 450.000,00

32

SANTO ANTÔNIO / Mineração São Judas

R$ 55.000,00

33

MIRAÍ / Miraí - MG / Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 424.160,00

33

LAGOINHA / Argimax Argilas Especiais

R$ 45.000,00

34

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 400.000,00

34

CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins

R$ 34.000,00

35

LEÃO / Minas do Leão - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 320.565,00

35

NATICAL / Grupo Jdemito

R$ 30.000,00

36

PONTO VERDE / Itabirito - MG / SAFM Mineração / Ferro

R$ 300.000,00

36

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Serveng Civilsan

R$ 20.000,00

37

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 250.000,00

37

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

R$ 18.000,00

38

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 213.600,59

38

COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação

R$ 18.000,00

39

PEDREIRA ITAGUAÇU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 200.000,00

40

MINERADORA SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 80.000,00

41

CIVIL PEDREIRA / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Granulito

R$ 70.000,00

42

LAVRA 26 / Bom Sucesso de Itararé - SP / Mineração São Judas / Talco

R$ 70.000,00

43

BISCAIA / Ponta Grossa - PR / Mineração São Judas / Talco

R$ 70.000,00

44

ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Indústria, Comércio e
Serviços / Fosfato

R$ 50.000,00

45

SANTO ANTÔNIO / Sengés - PR / Mineração São Judas / Calcário

R$ 50.000,00

46

LAGOINHA / Lagoinha - SP / Argimax Argilas Especiais / Argila Caulinítica

R$ 45.000,00

47

PLANALTO POÇOS DE CALDAS (1) / Poços de Caldas - MG / Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA) / Bauxita

R$ 35.000,00

48

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 32.000,00

49

NATICAL / Natividade - TO / Grupo Jdemito / Calcário

R$ 30.000,00

50

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 20.000,00

51

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaeté - MG / Gar Mineração Comércio Importação
e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

52

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 12.000,00

53

BREJUÍ / Currais Novos - RN / Mineração Tomaz Salustino / Scheelita

R$ 5.000,00

53 MINAS

R$ 220.504.673,31

28 MINAS

R$ 179.715.985,00

Viveiro de mudas da mina
Coitezeiro, da Ferbasa

R$ 179.715.985,00

(1) Informações consolidadas de todas as minas do complexo Planalto Poços de Caldas. Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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Investimentos

Posição
Position

RANKING exploração geológica

Investimento em exploração geológica em 2013 e previsto para 2014
200 Largest Mines in Brazil - Investment in geological exploration - Base year 2013 and estimated for 2014
NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2013

Posição
Position

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

2014

1

TAQUARI VASSOURAS / Rosário do Catete - SE / Vale Fertilizantes / Potássio

R$ 61.700.000,00

1

ALEGRIA / Samarco Mineração

R$ 42.400.000,00

2

CARAÍBA / Jaguarari - BA / Mineração Vale do Curaçá / Cobre

R$ 28.000.000,00

2

TAPIRA / Vale Fertilizantes

R$ 28.200.000,00

3

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio / Cobre

R$ 19.979.248,41

3

BOA VISTA / Anglo American

R$ 26.830.000,00

4

TUCANO / Pedra Branca do Amapari - AP / Beadell Brasil / Ouro

R$ 18.345.751,00

4

TUCANO / Beadell Brasil

R$ 19.641.486,00

5

TAPIRA / Tapira - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 17.200.000,00

5

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio

R$ 19.225.200,00

6

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 12.414.780,00

6

TAQUARI VASSOURAS / Vale Fertilizantes

R$ 17.600.000,00

7

CATALÃO / Catalão - GO / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 10.200.000,00

7

CACHOEIRA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB)

R$ 16.000.000,00

8

ARAXÁ / Araxá - MG / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 9.700.000,00

8

CATALÃO / Vale Fertilizantes

R$ 11.700.000,00

9

JACOBINA / Jacobina - BA / Jacobina Mineração e Comércio / Ouro

R$ 9.144.000,00

9

JACOBINA / Jacobina Mineração e Comércio

R$ 9.788.400,00

10

BURITI / Niquelândia - GO / Votorantim Metais / Níquel

R$ 8.900.238,00

10

ARAXÁ / Vale Fertilizantes

R$ 8.700.000,00

11

CAJATI / Cajati - SP / Vale Fertilizantes / Fosfato

R$ 6.700.000,00

11

PATOS DE MINAS / Vale Fertilizantes

R$ 8.200.000,00

12

BELA CRUZ / Oriximiná - PA / Mineração Rio do Norte (MRN) / Bauxita

R$ 6.438.700,00

12

CAJATI / Vale Fertilizantes

R$ 7.100.000,00

13

BOA VISTA / Catalão - GO / Anglo American / Nióbio

R$ 5.675.000,00

13

IPUEIRA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)

R$ 5.000.000,00

14

IPUEIRA / Andorinha - BA / Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) / Cromita

R$ 3.865.825,46

14

AMAZÔNIA MUCAJAÍ MINERAÇÃO / Amazônia Mucajaí Mineração

R$ 4.000.000,00

15

OESTE / Itatiaiuçu - MG / Mineração Usiminas / Ferro

R$ 3.000.000,00

15

PEDREIRA UNIPORTO / Uniporto Unidade Industrial de
Britagem Porto Feliz

R$ 4.000.000,00

16

FORTALEZA DE MINAS / Fortaleza de Minas - MG / Votorantim Metais / Níquel

R$ 2.400.000,00

16

MINERAX / Mineração Xambioá

R$ 3.000.000,00

17

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 1.981.029,20

17

MILTÔNIA / Hydro Paragominas

R$ 549.000,00

18

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 1.900.000,00

18

CIVIL PEDREIRA / Civil Industrial e Comercial

R$ 500.000,00

19

TURMALINA / Conceição do Pará - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 1.733.000,00

19

MINERADORA SÃO JORGE / Mineradora São Jorge

R$ 500.000,00

20

AMAZÔNIA MUCAJAÍ MINERAÇÃO / Manaus - AM / Amazônia Mucajaí Mineração /
Pedra Britada (Granito)

R$ 1.500.000,00

20

CAMPO DO MEIO / Mineração Caldense

R$ 300.000,00

21

PEDREIRA UNIPORTO / Porto Feliz - SP / Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz
/ Pedra Britada (Basalto)

R$ 1.500.000,00

21

PIRÂMIDE PORTO SEGURO / Pirâmide Extração e Comércio de Areia

R$ 300.000,00

22

MINERAX / Xambioá - TO / Mineração Xambioá / Calcário

R$ 1.500.000,00

22

CANDIOTA / Companhia Riograndense de Mineração (CRM)

R$ 300.000,00

23

PONTO VERDE / Itabirito - MG / SAFM Mineração / Ferro

R$ 1.500.000,00

23

CAVASA / Mineradora Roncador

R$ 242.000,00

24

ROÇA GRANDE / Caeté - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 1.310.000,00

24

COROMANDEL / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação

R$ 200.000,00

25

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 1.026.295,00

25

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

R$ 200.000,00

26

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 551.409,00

26

MINERALTO / Goiascal Mineração e Calcário

R$ 150.000,00

27

PEDREIRA EMBU / Embu das Artes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 400.000,00

27

BISCAIA / Mineração São Judas

R$ 120.000,00

28

CIVIL PEDREIRA / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Granulito

R$ 300.000,00

28

SANTO ANTÔNIO / Mineração São Judas

R$ 100.000,00

29

MINERALTO / Indiara - GO / Goiascal Mineração e Calcário / Calcário

R$ 297.000,00

29

OURO BRANCO / Calcário Ouro Branco

R$ 100.000,00

30

PILAR / Santa Bárbara - MG / Jaguar Mining / Ouro

R$ 255.000,00

30

LAVRA 26 / Mineração São Judas

R$ 100.000,00

31

PEDREIRA ITAPETI / Mogi das Cruzes - SP / Embu Engenharia e Comércio / Pedra Britada (Granito)

R$ 250.000,00

31

ANGICO DOS DIAS / Galvani Indústria, Comércio e Serviços

R$ 100.000,00

32

CAMPO DO MEIO / Poços de Caldas - MG / Mineração Caldense / Bauxita

R$ 200.000,00

32

JACUÍ / Somar - Sociedade Mineradora

R$ 90.000,00

33

PIRÂMIDE PORTO SEGURO / Registro - SP / Pirâmide Extração e Comércio de Areia / Areia

R$ 200.000,00

33

TAQUARI / Mineradora Roncador

R$ 80.000,00

34

ENGENHO DO BURACO / Salvador - BA / Pedreiras Valéria / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 200.000,00

34

CORGÃO / Caltins Calcário Tocantins

R$ 60.000,00

35

MILTÔNIA / Paragominas - PA / Hydro Paragominas / Bauxita

R$ 196.987,00

35

QUEIMA LENÇOL / Cimento Planalto (Ciplan)

R$ 50.000,00

36

CANDIOTA / Candiota - RS / Companhia Riograndense de Mineração (CRM) / Carvão Mineral

R$ 190.000,00

36

LAGOINHA / Argimax Argilas Especiais

R$ 50.000,00

37

CAVASA / Cocalinho - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 156.000,00

37

PIRINEUS / Mineração Pirineus

R$ 50.000,00

38

COROMANDEL / Coromandel - MG / Gar Mineração Comércio Importação e Exportação / Diamante

R$ 120.000,00

38

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Serveng Civilsan

R$ 35.000,00

39

TAQUARI / Nova Xavantina - MT / Mineradora Roncador / Calcário

R$ 120.000,00

39

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite

R$ 35.000,00

40

COMGEO / Planaltina de Goiás - GO / Araguaia Mineração e Indústria / Calcário

R$ 120.000,00

41

MINERADORA SÃO JORGE / Ouricuri - PE / Mineradora São Jorge / Gipsita

R$ 110.000,00

42

BISCAIA / Ponta Grossa - PR / Mineração São Judas / Talco

R$ 100.000,00

43

SANTO ANTÔNIO / Sengés - PR / Mineração São Judas / Calcário

R$ 100.000,00

44

OURO BRANCO / Indiara - GO / Calcário Ouro Branco / Calcário

R$ 100.000,00

45

JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia

R$ 90.000,00

46

RIO BONITO / Campo Largo - PR / Companhia de Cimento Itambé / Calcário

R$ 85.000,00

47

PEDREIRA SÃO LUIS / Rosário - MA / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 85.000,00

48

LAVRA 26 / Bom Sucesso de Itararé - SP / Mineração São Judas / Talco

R$ 80.000,00

49

SÃO GONÇALO DO ABAETÉ / São Gonçalo do Abaeté - MG / Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação / Diamante

R$ 60.000,00

50

CORGÃO / Bandeirantes do Tocantins - TO / Caltins Calcário Tocantins / Calcário

R$ 60.000,00

51

ANGICO DOS DIAS / Campo Alegre de Lourdes - BA / Galvani Indústria, Comércio e Serviços / Fosfato

R$ 50.000,00

52

QUEIMA LENÇOL / Sobradinho - DF / Cimento Planalto (Ciplan) / Calcário

R$ 50.000,00

53

LAGOINHA / Lagoinha - SP / Argimax Argilas Especiais / Argila Caulinítica

R$ 50.000,00

54

PIRINEUS / Cocalzinho de Goiás - GO / Mineração Pirineus / Calcário

R$ 50.000,00

55

MINERAÇÃO JAMBEIRO / Jambeiro - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Gnaisse)

R$ 35.000,00

56

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 27.255,00

56 MINAS

R$ 242.302.518,07

29 MINAS

R$ 235.596.086,00

Mina de ouro Pilar, da Jaguar Mining

R$ 235.596.086,00

Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking

www.revistaminerios.com.br
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Foto: Jaguar Mining

Posição
Position

RANKING INVESTIMENTO em tecnologia da informação

Investimento em T.I. em 2013 e previsto para 2014
200 Largest Mines in Brazil - Investment in I.T. - Base year 2013 and estimated for 2014
NOME DA MINA / LOCALIZAÇÃO / MINERADORA / PRODUTO PRINCIPAL
Mine / Location / Company / Main Ore

2013

Posição
Position

NOME DA MINA / MINERADORA
Mine / Company

2014

1

ALEGRIA / Mariana - MG / Samarco Mineração / Ferro

R$ 19.546.234,00

1

ALEGRIA / Samarco Mineração

R$ 16.998.275,00

2

MILTONIA / Paragominas - PA / Hydro Paragominas / Bauxita

R$ 16.077.886,33

2

MILTONIA / Hydro Paragominas

R$ 2.490.000,00

3

CHAPADA / Alto Horizonte - GO / Mineração Maracá Indústria e Comércio / Cobre

R$ 1.239.446,29

3

CHAPADA / Mineração Maracá Indústria e Comércio

R$ 1.043.000,00

4

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Brumado - BA / Xilolite / Talco

R$ 939.783,10

4

OLHO D'ÁGUA DOS COQUEIROS / Xilolite

R$ 980.000,00

5

FAZENDA BRASILEIRO / Barrocas - BA / Mineração Fazenda Brasileiro / Ouro

R$ 373.521,84

5

FAZENDA BRASILEIRO / Mineração Fazenda Brasileiro

R$ 370.000,00

6

CACHOEIRA / Caetité - BA / Indústrias Nucleares do Brasil (INB) / Urânio

R$ 261.000,00

7

SÃO FRANCISCO / Vila Bela da Santíssima Trindade - MT / Mineração Apoena / Ouro

R$ 193.031,80

8

RIO CAPIM CAULIM / Ipixuna do Pará - PA / Imerys Rio Capim Caulim / Caulim

R$ 186.436,00

9

JACUÍ / Charqueadas - RS / Somar - Sociedade Mineradora / Areia

R$ 150.000,00

10

CIVIL PEDREIRA / Salvador - BA / Civil Industrial e Comercial / Granulito

R$ 100.000,00

11

CAPIM I / Ipixuna do Pará - PA / Pará Pigmentos / Caulim

R$ 66.230,00

12

GUAJU / Mataraca - PB / Millennium Inorganic Chemicals Mineração / Ilmenita

R$ 57.000,00

13

PEDREIRA ITAGUAÇU / Aparecida - SP / Serveng Civilsan / Pedra Britada (Granito)

R$ 7.000,00

13 MINAS
Obs.: Informações fornecidas fora do padrão não constam do ranking
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5 MINAS

R$ 39.197.569,36

R$ 21.881.275,00

R$ 21.881.275,00
Sala de controle da Vale

Foto: Agência Vale

Investimentos

Posição
Position

Ferro

1.200

R$
Milhões

Alegria
Samarco
Mineração

A Samarco Mineração, que opera a Mina de Alegria, em Mariana
(MG), prevê investir R$ 390.809.700 em programas e projetos em
Germano, além de R$ 298.346.599 no Projeto Quarta Pelotização
(P4P), incluindo investimentos em infraestrutura, adutora, custos próprios, terceiros, relacionamento institucional. Segundo a mineradora,
os principais investimentos para este ano são o P4P e a substituição
da frota atual. No ano passado, a mineradora investiu R$ 184.405.306
em rotinas e projetos em Germano, além de R$ 1.004.849.420 no P4P.
A mineradora prevê investir R$ 42.400.000 em exploração geológica,
mais de três vezes superior ao aplicado no ano passado (R$ 12.414.780).
Em 2013, a aquisição de equipamentos e sistemas de mina totalizam R$ 60.824.622 para rotinas e projetos e R$ 180.613.355 no P4P.
Neste ano, a previsão da Samarco é investir R$ 32.025.496 (rotina e
projetos) e R$ 43.064.957 (P4P).
Já na planta, os investimentos destinados a rotina e projetos (infraestrutura, almoxarifado, automação, laboratórios e hidrelétricas)
em 2013 totalizaram R$ 38.427.386, e os destinados ao P4P, R$
800.982.015. Para este ano, a previsão e aplicar R$ 98.504.205 em
rotinas e projeto e R$ 240.276.404 no P4P.
A Samarco informou que para a área de segurança deve investir
R$ 10.020.000 e mais R$ 8.099.262 no P4P exclusivamente. No
ano passado, os repasses totalizaram R$ 13.276.805, além de R$
19.957.332 apenas para o P4P.
Já preservação ambiental deve ter investimentos de R$ 34.700.000
e mais R$ 6.457.442 destinados ao P4P. A programação do ano
passado fechou com investimentos de R$ 21.170.402, além de R$
2.975.417 do P4P.
Os investimentos em tecnologia da informação (TI) devem ter ligeira queda: em 2013, a mineradora aplicou R$ 14.320.257 e mais
R$ 5.225.977 (P4P), enquanto neste ano a programação prevê R$
12.000.000 mas R$ 4.9889.275 (P4P).
O investimento total previsto para manutenção da frota móvel de
equipamentos de lavra é de R$ 3.7000.000. Esse número representa
um aumento significativo em relação ao ano anterior, quando a mineradora investiu R$ 880.184.
Já a manutenção de planta de processos deve receber repasses
de R$ 47.860.000, ante os R$ 34.505.651 aplicados em 2013. A
Samarco também informou que esperar ter uma redução de custos
de R$ 152.000 em 2014.

215

R$
Milhões

Oeste
Mineração Usiminas

A mina Oeste, da Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu (MG), teve um
investimento total previsto em 2013 de R$ 215.000.000 (até junho), o
valor destinado às operações existentes foi de R$ 24.000.000 e a quantia
reservada à expansão e novos projetos foi de R$ 191.000.000. O investimento previsto em exploração geológica em 2013 foi de R$ 3.000.000.
Na aquisição de equipamentos, o programado foi a compra de serviço de montagem eletromecânica da ITM Flotação e ITM Samambaia
- Projeto Friável (Usiminas Mecânica); Serviços de montagem do mineroduto, periféricos e selagem da barragem – Projeto Friável (Egesa);
14 caminhões fora de estrada 100 t (Randon Perlini); duas escavadeiras
hidráulicas 250 t (Liebherr); uma carregadeira CAT 992K (Caterpillar);
obras de drenagem industrial - flotação e terraplenagem pilhas Mazano e
Pains (Cadar); fornecimento de 30 km de dutos Projeto Friável (Confab)
e fornecimento da britagem terciária - mina central (IMIC)
www.revistaminerios.com.br

35

Casa de Pedra
Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN)

R$
Milhões

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) investiu em exploração
geológica em 2013 o total previsto de R$ 34.926.264,68. Já em
2014, o valor está cotado em R$ 34.926.264,68.
A mineradora também tem investido em programas ambientais
com ações de gerenciamento e destinação final de resíduos sólidos
industriais; recuperação de áreas degradadas; melhoria contínua nos
dispositivos de controle de Partículas Totais em Suspensão; monitoramento de flora e fauna; controle de lançamento de efluentes sanitários e educação ambiental para o público interno e externo.

3

Ponte Verde
SAFM

R$
Milhões

O investimento total previsto da Safm na mina Ponte Verde, em
Itabirito (MG), foi de R$ 28.000.000, sendo que o valor destinado
às operações existentes foi de R$ 1.000.000 e a quantia voltada à
expansão e novos projetos, R$ 27.000.000. Os projetos que receberão os recursos são a construção da planta magnética de alta
intensidade (SG2); estudo de viabilidade para expansão da mina,
perfuração de um poço artesiano e aquisição de terras.
Em 2014, o previsto é de R$ 3.000.000, o valor destinado às operações existentes é de R$ 1.000.000 e os recursos voltados à expansão
e novos projetos, R$ 2.000.000. Os recursos serão investidos na
finalização do projeto de expansão. O investimento em exploração
geológica em 2013 foi previsto em R$ 1.500.000.
Na aquisição de equipamentos e sistemas, o previsto para 2013
foi um separador magnético de alta intensidade GX 500 (Gaustec); bombas de polpa (Metso). Na planta de beneficiamento,
as melhorias programadas para 2013 foram a construção das
plantas de separação magnética (SG1 e SG2); troca de peneiras;
britador cônico.
Em preservação ambiental, o investimento programado foi de
R$ 300.000 e o valor continua o mesmo em 2014. Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos em 2013
foi de R$ 2.000.000 e o programado para 2014 também é de R$
2.000.000.

281

Bauxita

R$
Milhões

Bela Cruz
Mineração Rio do Norte
(MRN)

A Mineração Rio Norte investiu seus recursos em diversas áreas na
mina Bela Cruz, em Oriximiná (PA). Em 2013, o investimento total
previsto foi de US$ 135.500.000, sendo que US$ 36.700.000 na abertura de novas minas, US$ 55.900.000 em sistema de peneiramento e
linhas de transmissão, US$ 9.700.000 em equipamentos de mineração, US$ 6.000.000 em correias transportadoras, US$ 3.200.000 em
ferrovia, US$ 13.800.000 em meio ambiente, segurança e saúde, US$
3.100.000 em pesquisa geológica e US$ 7.100.000 em infraestrutura.
Na aquisição de novos equipamentos o previsto para 2013 foi um
trommel do lavador de minério rotativo, modelo FFE, tamanho 3.000
x 4.800mm, fabricante Ibase; um lavador de minério rotativo completo, modelo Dedine, tamanho 3.061 x 11.405mm, da Saquetto; e
uma peneira vibratória tipo horizontal, tamanho: 5 x 14”, da Metso.
Em 2014, o previsto é a aquisição de um lavador de minério rotativo completo, modelo Dedine, tamanho 3.061 x 11.405 mm, da
Saquetto.
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135

R$
Milhões

Miltônia
Hydro Paragominas

A Hydro Paragominas, operadora da mina de Miltônia, em Paragominas (PA), prevê investir R$ 189.200.000 neste ano. O principal investimento programado para o ano é a implantação de um
Platô de Rejeito. No ano passado, os investimentos totalizaram R$
135.350.279,36, destinados principalmente para reposição de equipamentos de lavra.
A mineradora informou que os recursos em exploração geológica
devem chegar a R$ 549.000 neste ano, ante R$ 196.987 em 2013.
Os investimentos para aquisição de equipamentos e sistemas da
mina devem totalizar R$ 12.418.000 neste ano, comparado a 2013,
quando a Hydro Paragominas aplicou R$ 27.201.342,18 nesse setor.
Em 2013, a mineradora investiu R$ 23.644.260,30 nos equipamentos da planta;
Neste ano, é previsto uma aplicação de R$ 5.304.000. Em segurança, no ano passado, a Hydro Paragominas destinou R$
3.572.255,51. Já neste ano a área deve receber R$ 3.532.000 em
investimentos.
Por outro lado, a empresa deve quase duplicar seus repasses
para preservação ambiental. A previsão é investir R$ 4.052.000 em
programas de preservação do ecossistema neste ano, ante os R$
2.228.920,36 aplicados no ano passado.
Para a área de tecnologia da informação (TI), os investimentos devem chegar a R$ 2.490.000. Em 2013, o setor aplicou R$
16.077.886,33.
No caso dos repasses para manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra, a mineradora prevê investir R$ 4.489.276. No ano
passado, essa atividade consumiu R$ 7.747.016,11. Já as aplicações para manutenção de planta de processos fechou 2013 com um
total de R$ 1.105.530,87. A mineradora não informou a previsão de
gastos com essa área neste ano.

Obras de nova área para
rejeitos da Hydro Paragominas
devem começar neste ano
O principal investimento da Hydro Paragominas previsto para
2014 é a implantação de um platô de rejeito na mina de Miltônia,
em Paragominas (PA). De acordo com Sebastião Brum, engenheiro
de minas da mineradora, o platô possibilitará que a empresa despeje rejeitos na área lavrada, com impactos ambientais menores do
que na área do vale, onde atualmente os rejeitos são descartados.
Segundo Brum, a disposição do rejeito no platô contará com cinco reservatórios formados por diques periféricos e centrais, canais de transferência
e bacias de clarificação. A metodologia será a mesma utilizada na disposição do vale, com bombeamento da polpa de rejeitos via tubulações. A diferença é que o platô precisará de um sistema adicional de bombas booster
em função de sua distância até a usina de beneficiamento.
O projeto inicial do platô compreende a construção do reservatório
RP1 (Reservatório do Platô), cuja vida útil é estimada em 10 anos.
O reservatório é formado por um dique e mais quatro alteamentos.
O início das obras do projeto está previsto para julho de 2014,
com término em dezembro de 2015. Porém, a empresa cogita ampliar a vida útil do vale com obras adicionais no sistema. Dessa
maneira, a conclusão do projeto pode ficar para dezembro de 2016
ou até mesmo 2017.
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Juruti
Alcoa

A Alcoa World Alumina Brasil, detentora da mina Juruti, em
Juruti (PA), teve em aquisição de equipamentos investimento total
previsto para 2013 de R$ 5.893.914 e em 2014 essa quantia soma
os R$ 6.000.000. Na planta, o investimento total previsto em 2013
foi de 4.420.435 t enquanto que em 2014 o total previsto é de
4.500.000 t. Na planta de beneficiamento, o planejado para 2013
foram ações de repotenciamento de transportadores de correia,
conjunto motorredutor, para aumento da produtividade; melhorias
no sistema de limpeza do tapete de todos os transportadores (Sistema de raspadores); melhorias de processo nos filtros de correia
(Sistema de limpeza do pano, distribuição de polpa sobre o pano,
substituição do tecido do filtro e etc.); substituição/modificação
de chutes de alimentação de alguns equipamentos como peneiras e transportadores de correia; melhorias de processo/operação
na linha produtiva (instalação de água de fluidização em alguns
pontos); instalação/reposicionamento de sensores que auxiliam na
operação (nível, fim de curso), eliminação/controle dos potenciais
de fatalidade, redução/controle das exposições de partes girantes
expostas, reconfiguração de alguns fluxos/processos de equipamentos, etc). Pessoas / Sistemas: Implantação programa TPM
(Manutenção Produtiva Total); revisão de 100% dos procedimentos operacionais com foco em performance humana (PGI e ITI); em
fase de implantação o programa 5S.
Em tecnologia da informação, os projetos programados para 2013
incluíam ações de melhoria em telecomunicações; custo com equipamentos wireless, áreas administrativas; custo com telefones via satélite; investimentos CFTV e Alta Voz; novo sistema geologia - ACQUIRE.
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Miraí
Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)

A mina Miraí, da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), que
extrai bauxita em Miraí (MG), teve um investimento total previsto
em 2013 de R$ 10.479.445,74 sendo que o valor total destinado às
operações existentes. Os recursos foram repassados para aquisição
de equipamentos de lavra; reforma/adequação dos britadores; reforma do conjunto de peneiramento primário e secundário; implantação
do SIGBAR; prospecção arqueológica e adequações ao protocolo de
içamento de cargas.
O investimento total previsto em 2014 será de R$ 5.797.000, destinado às operações atuais. Os recursos serão repassados para a
construção da ETEf e substituição de equipamentos industriais.
Na aquisição de equipamentos, em 2013 o previsto foi a compra
de duas escavadeiras 349 Caterpillar; uma motoniveladora 160 M
Caterpillar; um trator D6T Caterpillar e uma Carregadeira 250 Volvo.
Em 2014, está planejado a compra de duas motoniveladoras 160M;
uma motoniveladora 160H; duas escavadeiras 345DL; uma escavadeira 349; uma retroescavadeira 416; um trator de esteira D6 R e dois
tratores de esteira D6 T.
Na planta, o previsto em 2013 é uma carregadeira L250G e em 2014
a compra de uma carregadeira L250 e um Bobcat estão nos planos
da CBA. Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$
518.768, enquanto que em 2014 será em torno de R$ 1.930.000.
Na planta de beneficiamento, as melhorias implantadas para 2013
foram modificações no sistema de britagem e escrubagem. Em 2014,
o planejado é a realização de uma planta piloto de finos, que visa a
validar a rota tecnológica desenvolvida para a concentração de finos
de bauxita por meio da montagem e operação em escala semi-industrial de uma usina protótipo; a planta piloto permitirá o levanta-

mento dos parâmetros de processos e engenharia necessários para
o planejamento da futura usina industrial. Construção de estação de
tratamento de efluentes. Sistema de amostragem.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013
foi de 2013 R$ 424.160 (Capex) em programas de reabilitação ambiental, educação ambiental, qualidade de água e horto florestal. Em
tecnologia da informação, o programado para 2013 foram
Riscan Pro para escaneamento 3D; softwares de manutenção:
Vision Link (supervisão dos equipamentos Caterpillar), Sis – Service Information System (manual eletrônico dos equipamentos Caterpillar), ET – Eletronic Test (Teste eletrônico dos equipamentos),
Matris (Teste eletrônico dos equipamentos); Proses (Catálogo Eletrônico de Equipamentos). Em 2014, o previsto foi a implantação do
módulo de Human Resource no SAP e informatização do laboratório.
Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos
para 2013 foi de R$ 1.645.749 e o programado para 2014 é de R$
1.465.357.

O investimento total previsto em 2014 é de R$ 4.000.000.
Para as operações existentes o previsto é de R$ 2.750.000
e para expansão e novos projetos, R$ 1.750.000. A exploração geológica em 2013 previu concentrar R$ 200.000 e em
2014, R$ 300.000. A aquisição de equipamentos (reposição
de equipamentos: escavadeiras (CAT) e pás carregadeiras
(CAT)) em 2013 custou R$ 1.500.000 e pretende manter o
mesmo valor em 2014. O investimento realizado e previsto
em programas de segurança foi de R$ 100.000 em 2013.
Para 2014 está previsto que esse valor aumente para R$
150.000.
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O investimento da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)
na mina Planalto Poços de Caldas, em Poços de Caldas (MG),
em 2013 foi de R$ 3.650.000, destinado às operações existentes. Os projetos que receberão os recursos serão investimentos em sustaining, nas áreas de operação de mina, beneficiamento, meio ambiente e segurança no trabalho.
Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 2.400.000
destinado às operações atuais. Os projetos contemplados serão
investimentos em sustaining, nas áreas de operação de mina,
beneficiamento, meio ambiente e segurança no trabalho.
Na aquisição de equipamentos e sistemas na mina, o previsto em 2013 era de 1 trator de esteiras Caterpillar D6T; 01

R$
Milhões

Campo do Meio
Mineração Caldense

A Mineração Caldense previu investimentos na mina Campo do
Meio, em Poços de Caldas (MG), de R$ 3.750.000, em 2013. O valor destinado às operações existentes é de R$ 3.250.000 e à expansão e novos projetos R$ 500.000. Os recursos serão concentrados
em ações de exploração geológica, infraestrutura, meio ambiente e
usina piloto percolação.
www.revistaminerios.com.br
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Planalto Poços de Caldas
Companhia Brasileira de Alumínio
(CBA)
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trator agrícola 90 cv; 01 retroescavadeira 416E Caterpillar.
Já na aquisição de equipamentos e sistemas na planta, o
programado para 2014 será de 2 Carregadeiras Caterpillar
966 H. Na lavra, o previsto em 2013 é a substituição da balança rodoviária, cuja capacidade nominal atual é de 30 t, por
uma de capacidade de 80 t.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra,
a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 365.000. Sendo que
os gastos programados em 2014 serão de R$ 505.000. Já na
manutenção da planta de processos, a previsão de gastos em
2013 foi de R$ 600.000 e o planejado para 2014 será de R$
550.000.

Investimentos por Mina
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R$
Milhão

Itamarati de Minas
Companhia Brasileira de Alumínio /
Votorantim Metais

A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) teve em 2013 um
investimento programado na mina Itamarati de Minas, em Itamarati de Minas (MG) de R$ 1.340.604,73. O valor destinado às
operações existentes foi de R$ 1.340.604,73 com foco na aquisição de scanner a laser; implantação do SIGBAR e prospecção
arqueológica.
Em tecnologia da informação, o previsto foi Riscan Pro para escaneamento 3D; softwares manutenção: Vision Link (supervisão
dos equipamentos Caterpillar), Sis – Service Information System
(manual eletrônico dos equipamentos Caterpillar), ET – Eletronic
Test (teste eletrônico dos equipamentos); Matris (teste eletrônico
dos equipamentos); Proses (catálogo eletrônico de equipamentos). Já para 2014, está cogitada a implantação do módulo de
Human Resource no SAP; informatização do laboratório.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos para 2013 ficou em R$ 895.595. Para a manutenção da planta de processos, a previsão de gastos em 2013 foi
de R$ 797.147.
Para finalizar, em segurança, o investimento previsto para 2013
foi de R$ 176.079,00.
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Ouro

Jacobina
R$
Milhões Jacobina Mineração e Comércio

A Jacobina Mineração e Comércio teve um investimento total
previsto em 2013 na mina Jacobina, em Jacobina (BA), de R$
103.728.749. O valor destinado às operações existentes foi de
R$ 73.789.909 e o destinado à expansão e novos projetos de R$
29.938.839. Os recursos foram colocados em projetos de desenvolvimento de mina; projetos de sondagens em novas áreas; compra de equipamentos pesados (caminhões e plataforma); compra de
subestação e exaustores; compra e implantação do Smart Mine.
Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 75.615.123. O
valor destinado às operações existentes será de R$ 62.206.723 e à
expansão e novos projetos: R$ 13.408.400.
O investimento previsto em exploração geológica em 2013 foi
de R$ 9.144.000 e o planejado para 2014 são de R$ 9.788.400.
Na aquisição de equipamentos, a previsão para 2013 foi a compra
de um sistema de comunicação via cabo Leakey feeder (rádio);
licença Vulcan (geostat modeler); software SSO/ PPP/ PCA, ASP
- Human Track e ASP Ventilation and Pump Control System (Automation), ASP – MES e ASP - Autonomou Plant Processing - APC
Mill (Automation); 2 guinchos; 4 Scaller; 2 caminhões; 1 Munk,
equipamento para efetuar medição de desvio de furos de sondagem. Para 2014, está prevista a aquisição de 20 caminhões; ex50 | Janeiro/Fevereiro 2014

pansão do sistema de comunicação via cabo Leakey feeder (rádio);
ASP TelemetryAutomação de mina, que visa garantir maior índice
de disponibilidade por meio da análise prévia de falhas (Telemetria), ganhos de produtividade e performance geral de operação
(sala integrada de controle).
Na planta, o planejado para 2013 é a aquisição de amostradores automáticos corta fluxo para o underflow dos espessadores e
para o rejeito; sistema de despoeiramento Lavrita para a britagem;
construção do heliporto; instalação de aquecedor indutivo Coelma;
coroa e redutor para o moinho 15X30; recuperação total do silo da
britagem primária; retrofit no sistema de alimentação da moagem;
reforma britador cônico. Para 2014, o estimado é que haja a aquisição de novo lixiviador intensivo Acácia; automação da moagem
e implantação do sistema APS – MÊS; guindaste 100 t; recuperação parcial das peneiras vibratórias; adequação das proteções
das partes móveis rotativa; substituição da coroa e eixo pinhão
moinho 02.
Em segurança, o investimento total previsto em 2013 foi de R$
2.428.700 e para 2014 o valor cotado está em R$ 2.800.000.
Na lavra, as ações planejadas para 2013 foram a implantação do
SmartMine, software de automação e otimização de minas subterrâneas e a céu aberto com um conjunto de ferramentas criado para
maximizar a produção, a qualidade e a utilização de todos os ativos
das minas, para reduzir custos de operação e manutenção.
Na planta de beneficiamento, o programado para 2013 foi a aquisição de amostradores automáticos corta fluxo para o underflow
dos espessadores; aquisição de amostradores automáticos corta
fluxo para o rejeito; construção do heliponto; realização de Housekeeping em toda a área da metalurgia; estudo HAZOP para a
metalurgia; instalação de aquecedor indutivo Coelma; sistema de
abatimento de pó para britagem.
Em preservação ambiental, o investimento previsto em 2013 foi
de R$ 12.000.000 para continuação dos projetos em andamento
e em estudos complementares, como fechamento da barragem I,
recuperação da pilha de JB, recuperação de áreas do PRAD e fechamento de bocas de minas, ampliação e melhorias no Complexo
Ambiental, reforços em tanques e tubulações da empresa, elaboração do balanço hídrico do empreendimento e controle de riscos
ambientais.
Na manutenção da frota móvel de equipamento de lavra a previsão de gastos para 2013 foi de R$ 15.617.241 e em 2014 esse
valor chega a 14.672.502. Na manutenção da planta de processos
o previsto para 2013 foi de R$ 6.500.000 e em 2014 esse valor
poderá chegar a R$ 6.990.000.
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Morro do Ouro
Kinross Brasil Mineração

A mina Morro do Ouro, da Kinross Brasil Mineração, em Paracatu (MG), adquiriu em 2013 um módulo simulador de pá carregadeira 994 Immersive. Para 2014, o previsto é a compra de um
módulo simulador de trator de esteira e módulo simulador de
motoniveladora Immersive.
Na lavra, as melhorias planejadas para 2013 foram oito caminhões Caterpillar modelo 777C; dois caminhões Caterpillar modelo 777D; treze caminhões Caterpillar modelo 793; duas pás
carregadeiras 992 G; uma pá carregadeira 992K; três pás carregadeiras Caterpillar modelo 994; uma pá carregadeira Caterpillar
modelo 966; dois Shovel Bucyrus 495H; dois tratores esteiras
modelo D-10T; dois tratores esteira modelo D-10R; um trator
esteira modelo D-11R; um trator esteira modelo D-11T; duas
motoniveladoras modelos 16M; uma motoniveladora modelo
16H; uma retroescavadeira Caterpillar modelo 312 DL; quatro
retroescavadeiras Caterpillar modelo 320 C; uma retroescavadeira Caterpillar modelo 349 D; uma perfuratrizes Roc D7-11; uma

perfuratriz Bucyrus 35HR; duas perfuratrizes DM 50; uma perfuratriz DM45; um trator
modelo D6T; um trator D8T; um trator de pneus 834H; nove caminhões pipas empresa Trek; três caminhões pipas Scania 420; dois caminhões traçados basculantes 8x4
Iveco; dois UMB´s caminhões traçados 8x4 Iveco; um UBM caminhão traçado Scania
420- MAXAM (desmonte de rocha). A distância média de transporte praticada em 2013,
considerando Planta I e Planta II, é de 1,6 km.
Em preservação ambiental, os gastos programados para 2013 chegaram a R$
45.151.023. O projeto que recebeu os recursos foi o “Espalha - Águas que unem”, que
objetiva a preservação de recursos hídricos, através da implantação de bacias de contenção e terraceamento. Assim, foi possível verificar melhorias na qualidade da água,
como a diminuição da turbidez e também o aumento da disponibilidade de água na bacia
do córrego Espalha, que contribuiu com o aumento da vazão do córrego Rico.
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Fazenda Brasileiro
Mineração Fazenda Brasileiro

A Mineração Fazenda Brasileiro, administradora da mina Fazenda Brasileiro, em Barrocas
(BA), teve em 2013 um investimento total previsto para sua operação atual de R$ 39.272.542.
Já o valor destinado à expansão e novos projetos somou R$ 7.597.840. Para 2014, o total
previsto é de R$ 39.021.757 às operações existentes e mais R$ 5.750.000 à expansão e
novos projetos, voltados principalmente para sondagem de novos recursos para aumento
de vida útil.
A previsão de aquisição de equipamentos em 2013 foi de três câmaras de refúgio; um
equipamento para contenção na mina subterrânea. Para 2014, está prevista a compra de um
LHD; um Jumbo Axera com lança retrátil; dois caminhões Scania P310; um equipamento
para contenção na mina subterrânea.
Na planta, em 2013 o previsto foram quatro bombas de Polpa Warman 6x4 e 8x6; 18 motores
Weg de 0,75 a 75 cv; três redutores diversos SEW. Para 2014, serão 20 motores Weg de 0,75 a
75 cv; três redutores diversos SEW; um eixo pinhão reserva para moinho 10 x 17 pés.
Na segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$ 3.848.911. Os recursos são
investidos na aquisição de equipamento para mecanização das atividades de contenção
de teto e galerias da mina subterrânea; mecanização do sistema de abatimento de choco
em teto e galeria; aumento da disponibilidade de câmaras de refúgio na mina subterrânea
de forma a mantê-las com no máximo 400m de distância das frentes de trabalho; sistema
de fortificação de tetos e galerias após cada detonação (fogo a fogo); disponibilidade de
técnicos em Geomecânica em todos os turnos de trabalho; inversão do fluxo de ventilação
da mina garantindo maior eficácia do sistema.
Na planta de beneficiamento a principal melhoria planejada para 2013 foi a construção
da nova barragem de rejeito. O investimento previsto em preservação ambiental em 2013
foi de R$ 3.991.000, focado em projetos como projeto experimental para teste de cobertura das barragens de rejeito (lisímetro); instalação de equipamentos para monitoramentos
diversos (pluviometria, infiltração, capilaridade etc.); acompanhamento do comportamento
das espécies vegetais plantadas nas áreas de experimentos; uso de aditivo no tanque dos
equipamentos de mineração para redução do consumo de óleo Diesel.
Em tecnologia da informação o investimento previsto para 2013 foi de R$ 370.000. Na
manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de
R$ 16.304.921. Já o valor cotado para 2014 é de 17.000.000. Na manutenção de planta de
processos o previsto para 2013 foi de R$ 11.928.752 e para 2014 será de R$ 12.000.000.
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Tucano
Beadell Brasil

A Beadell Brasil, detentora da mina Tucano, em Pedra Branca do Amapari (AP), investiu
um total previsto em 2013 de R$ 62.720.188 sendo que o valor destinado às operações existentes foi de 38.005.050 e o valor destinado à expansão e novos projetos,
24.715.138. A aquisição de máquinas e equipamentos; planta de separação magnética
(minério de ferro concentrado) e a construção de barragem de rejeitos foram as ações
desenvolvidas com os recursos.
Em 2014, o investimento total previsto é de R$ 30.894.832 sendo que o valor destinado às operações existentes de 17.051.848 e a quantia reservada à expansão e novos
projetos, 13.842.984. Nesse ano, a os recursos serão voltados para aquisição de máquinas e equipamentos; construção de barragem de rejeitos; sistema de despacho e sistema
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anti-colisão; e construção de oficina de equipamentos pesados.
Em exploração geológica, o investimento previsto em 2013
foi de R$ 18.345.751, enquanto que em 2014 esse valor será
de R$ 19.641.486. Na aquisição de equipamentos e sistemas,
o planejado para 2013 foi de 7 caminhões fora de estrada
Caterpillar 777G; 4 caminhões fora de estrada Volvo A40F; 3
caminhões rodoviário Scania 8x4; 1 empilhadeira Hyster 7 t;
1 motoniveladora CAT 16M; 2 perfuratrizes Atlas Copco F9;
1 escavadeira Liebherr R964; 1 escavadeira Liebherr 9250; 1
carregadeira Liebherr 580; 1 caminhão comboio Mercedes; 1
caminhão abastecimento Mercedes. Já em 2014, o programado são 2 tratores de esteira Caterpillar D8T; 1 perfuratriz Atlas
Copco F9; 1 motoniveladora CAT 16M; 1 escavadeira CAT 360.
Na planta, o previsto em 2013 foi a planta de separação magnética; barragem de rejeitos West Pond; expansão na planta
de eluição; expansão de capacidade da moagem. Já em 2014,
o programado é um sistema gravimétrico (Knelson, Acácia).
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de
R$ 1.490.259 e quantia programada para 2014 será de R$
3.747.184. Nos últimos anos os projetos que mais obtiveram
resultados foram a implantação do Índice de Prevenção Beadell, que é um valor calculado de acordo com o cumprimento
de metas para cinco ferramentas de prevenção estabelecidas:
participação nos DSS semanais preparados pela área de segurança do trabalho com temas específicos; treinamentos específicos em segurança do trabalho e meio ambiente; preenchimento e atendimento à ROs (Registros de Ocorrência de segurança);
e número de interações de segurança.
Na lavra, as melhorias planejadas para 2013 foram a otimização dos controles ambientais, adequada drenagem dos taludes e
hidrossemeadura, melhoria no sistema de drenagem das minas
e pistas de rolamento. Na planta de beneficiamento, os projetos previstos para 2013 foram aumento da capacidade da planta
para 4.500.000 t/ano, em que será feito aumento na velocidade
e capacidade do alimentador de sapatas do britador primário;
substituição dos motores e redutores das correias transportadoras CV01 e CV03 que alimentam o moinho; substituição das
bombas e motores que alimentam os tanques CIL; expansão da
capacidade da planta de eluição e eletrodeposição; expansão da
capacidade de bombeamento do rejeito final.
Em preservação ambiental, o investimento programado em
2013 foi de R$ 2.954.117 e para 2014 esse valor passará a ser
de R$ 2.964.117. Os projetos ambientais que mais obtiveram
resultados positivos foram monitoramento hídrico/ da Fauna /
Arqueológico.
Em tecnologia da informação, os investimentos foram em Minesight, software que oferece um sistema avançado de informação
espacial, modelagem, visualização e análise em 3D para o setor
de mineração; AutoCAd, software utilizado principalmente para
a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões
(2D) e para criação de modelos tridimensionais (3D) e ArcGIS,
conjunto de softwares de geoprocessamento desenvolvido pela
ESRI, líder mundial em produtos GIS.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 31.906.617. Já em 2014, esse
valor passará a ser de R$ 33.161.106. Na manutenção da planta
de processos, o cotado para 2013 era de R$ 9.556.196 e a quantia estipulada para 2014 é de R$ 12.756.449.
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Turmalina
Jaguar Mining

O investimento total previsto que a Jaguar Mining fez na mina Turmalina, em 2013 Conceição do Pará (MG), foi de R$ 24.194.000. O
investimento programado em exploração geológica em 2013 foi de
R$1.733.000.
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Roça Grande
Jaguar Mining

A Jaguar Mining, detentora da mina Roça Grande, em Caeté
(MG), teve um investimento total total previsto em 2013 de R$
21.105.000. Já o investimento em exploração geológica em 2013
foi de R$ 1.310.000.
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Pilar
Jaguar Mining

O investimento total previsto da Jaguar Mining na mina Pilar, em
Santa Bárbara (MG), foi de R$ 10.300.000 em 2013. Já o investimento em exploração geológica ficou em R$ 255.000.
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São Vicente
Mineração Apoena

A Mineração Apoena, detentora da mina São Vicente, em Nova Lacerda – MT, teve um investimento total previsto de R$ 600.000 em
2013, destinado às operações existentes. O projeto alvo dos recursos é de reforma no britador primário.
Na planta de beneficiamento, as melhorias planejadas em 2013 foram a instalação de uma bomba peristáltica para adição de cianeto;
instalação de insufladores para reduzir a poeira e contaminação de
óleo do sistema de lubrificação dos britadores cônicos, secundário
(230-CR-01) e terciário (240-CR-01); reforçado a base estrutural do
britador primário (220-CR-01); instalação de mais uma coluna na
linha de Adsorção, o que garantirá 100% de recuperação metálica do
ouro adsorvido no processo; instalação da peneira vibratória (malha
16#), para classificação e separação dos finos de carvão, para tratamento externo (queima e recuperação do metal contido); isolamento
da zona de recebimento dos tanques de concentrado dos jigues e
mesas de concentração da Gravimetria e reposição do ponto de adição de álcool no eletrólito (circuito de eletrólise).
Em preservação ambiental, o investimento previsto em 2013 foi
de R$ 761.000 e o planejado para 2014 será de R$ 3.819.626.
Os recursos estão sendo repassados para os projetos PRAD (Programa de Recuperação de Áreas Degradadas). Em segurança, o
investimento previsto em 2013 foi de R$ 62.000. Em 2014, não há
previsão de investimentos.
Na planta, o previsto em 2013 era a reforma do britador primário.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão
de gastos em 2013 foi de R$ 1.580.000. Na manutenção da planta
de processos, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 3.800.000.
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São Francisco
Mineração Apoena

A Mineração Apoena investiu R$ 3.836.830 na mina São Francisco, em Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), em 2013. O
valor destinado às operações existentes foi de R$ 3.836.830. Os
projetos que receberam recursos foram para realização de estudo geotécnico da mina; aumento da capacidade do sistema de
bombeamento das pilhas; estação de tratamento de água para os
efluentes da lavanderia industrial. O investimento em exploração
geológica em 2013 foi de R$ 1.981.029,20 e em 2014 não há
previsões de investimentos.

Na aquisição de equipamentos e sistemas mina o previsto para 2013
foi de Subestação WEG 1250 KVA. Na planta, o programado para 2013
foi de espectrofotômetro 4100MP – AES; guindaste Madal, modelo
MD300, capacidade 30 t.
O investimento realizado em programas de segurança em 2013 foi
de R$ 300.000,00 com foco no “Programa Padrinho”, que visa o
acompanhamento contínuo de um novo funcionário; no programa
de “Abordagens Comportamentais”, que objetiva fornecer orientação
em serviço aos colaboradores; e o “Programa de Liderança Aura”,
que visa qualificar e aproximar a liderança de toda a equipe operacional da empresa.
Na lavra, as melhorias planejadas para 2013 foram a utilização de
HTD na detonação e desenvolvimento de novos fornecedores e materiais para perfuração. Na planta de beneficiamento, o planejado foi
a instalação de um novo estágio de jigagem; recuperação de guindaste Madal MD300; revitalização da peneira vibratória MSH 10x24
DD; revitalização dos britadores terciários Metso HP500; aquisição de
sistema de espectrometria emissão atômica; e instalação de bomba
reserva na barragem longa vida.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013 foi
de R$ 1.907.551,00, com foco em programas de gestão de recursos
naturais, programa de gestão de resíduos e programa de recuperação
de áreas degradadas.
Em tecnologia da informação, os investimentos previstos em 2013
foram de Segunda Torre de Comunicação (R$ 18.600,00); Seglan
Soluções (R$ 3.431,80); Melhoria Repetidora Celular (R$ 7.000,00);
Rocket M5 Elance Link entre SF e PL (R$ 4.000,00); HP 5500 HI –
Switch Series; Stolage Dell Powervault MD 3600F; Fortigate- 200B;
servidor Poweredge R720.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra a
previsão de gastos em 2013 foi de R$ 1.618.545,28. Na manutenção da planta de processos o planejado para 2013 foi de R$
1.958.473,58
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Chapada
Mineração Maracá
Indústria e Comércio

A Mineração Maracá Indústria e Comércio, empresa do grupo Yamana, prevê investir R$ 108.435.375,43 neste ano. Os principais investimentos programados para a Mina Chapada, localizada em Alto Horizonte (GO), são a construção da barragem de rejeito, desenvolvimento
da mina, aquisição de carregadeiras, substituição de perfuratrizes,
sistema de bombeamento da mina e automação da planta.
No ano passado, a mineradora investiu R$ 99.440.805,09 em barragem, desenvolvimento de mina, automação da planta e construção da
sala de controle unificado. Também houve a aquisição de caminhões,
escavadeira, motoniveladora e trator.
Em relação à exploração geológica, foram investidos no ano passado
R$ 19.979.248,41. Para este ano, os investimentos devem chegar a
R$ 19.225.200.
Os investimentos deste anos para aquisição de equipamentos e sistemas de mina devem quase triplicar em relação ao ano passado. A
mineradora pretende aplicar R$ 12.149.589,30 em 2014, ante os R$
4.639.868,63 do ano passado.
Já a aquisição de equipamentos e sistemas de planta devem totalizar
R$ 6.579.000, contra R$ 6.553.460 investidos em 2013.
Para segurança, a mineradora prevê investir R$ 6.110.500 (CAPEX)
e R$ 2.984.056,48 (OPEX) neste ano. As aplicações do ano passado
totalizaram R$ 86.237,08 e R$ (OPEX) 2.090.651,72. Já em preservação ambiental a mineradora deve investir R$ 4.238.800 em 2014 ante
R$ 1.482.999,58 no ano passado.
Para a área de tecnologia da informação (TI), os investimentos devem totalizar R$ 1.043.000. Em 2013, a Mineração Maracá destinou
R$ 1.239.446,29 para este setor.
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Quanto à manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra, a
mineradora prevê aplicar R$ 2.940.000 em 2014. No ano passado, os
investimentos para manutenção de frotas chegou a R$ 1.465.008,44.
A Mineração Maracá também informou que deve investir R$
13.377.000 neste ano em manutenção de planta de processos, ante R$
5.962.820,77 aplicados no ano passado.

Investimentos por Mina
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Caraíba
Mineração Vale do Curaçá

A Mineração Vale do Curaçá tem investido em 2013 na mina Caraíba, em Jaguarari (BA), R$ 24.265.000 à expansão e novos projetos.
Os recursos foram distribuídos entre a implantação de peneiras de alta
frequência, para a melhoria no sistema de classificação objetivando o
aumento na recuperação de cobre sulfetado; sistema de desaguamento
com peneiras para disposição de rejeito nas cavas, objetivando uma
adequação dos sólidos que lá serão depositados; e projeto recuperação das cavas, com o intuito de lançar polpa de processo de sulfeto
e recuperar a água. Dessa maneira, foram gastos R$ 23.106.000 em
equipamentos, R$ 14.929.000 em infraestrutura e R$ 5.674.000 em
meio ambiente. Já os investimentos previstos em exploração geológica chegaram a aproximadamente R$ 28.000.000. Dessa forma, se somados, os valores injetados no ano passado somam R$ 95.974.000.
O investimento programado em preservação ambiental foi de R$
1.220.000 em 2013 e será de R$ 1.300.000 em 2014. O projeto que
mais obteve resultados positivos foi o plano de recuperação de áreas
de empréstimo, que consiste na recuperação de áreas de plantio com
a introdução de plantas nativas da Caatinga.
Para 2013, foram previstos investimentos na ordem de R$ 5.300.000
para demandas e projetos, como montagem de infraestrutura de TI, comunicação dos projetos das minas de Suçuarana e Angicos, implantação do sistema de rádio comunicação indoor da mina subterrânea da
filial de Nova Xavantina, continuidade da implantação do novo ERP,
reestruturação tecnológica do parque de equipamentos de TI (hardware) dos supervisórios da Matriz, migrando as aplicações (softwares)
para uma plataforma mais moderna e de maior compatibilidade com
os controladores das plantas de produção da MCSA. Além disso, foi
reprogramado para 2013 o projeto de consolidação de servidores, que
objetiva diminuir a quantidade atual de servidores de produção e de
teste nas unidades e virtualizando em hosts hospedeiros.
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Santa Rita
Mirabela Mineração

O investimento previsto da Mirabela Mineração na mina Santa Rita,
em Itagibá (BA), foi de R$ 80.000.000,00 em 2013. Os recursos foram destinados a equipamentos de mina e planta.
Na aquisição de equipamentos e sistemas o previsto para 2013 foi
um software JK Simblast e Software Vod (desmonte de rocha).
Em segurança, o planejado em 2013 foi de R$ 5.600.000 sendo que
os projetos que mais obtiveram resultados positivos foram o programa
ZAP: Zero Acidente + Prevenção (redução dos acidentes; melhoria dos
índices de acidentes; maior envolvimento de todas as áreas nos quesitos
de segurança; padronização dos processos de segurança; ampliação do
conhecimento e qualificação dos empregados; aumento na percepção
de risco dos empregados; aumento da motivação dos colaboradores).
Na lavra, as principais melhorias planejadas para 2013 foram a
parada das escavadeiras Terex RH120 devido ao alto custo de operação. Na planta de beneficiamento, o programado para 2013 foi uma
segunda linha de britagem e deslamagem. Em preservação ambien54 | Janeiro/Fevereiro 2014

tal, o investimento programado em 2013 foi de R$ 4.887.043.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 49.000.000. Na manutenção da
planta de processos, a previsão de gastos foi de R$ 47.000.000.

43

R$
Milhões

Buriti
Votorantim Metais

A mina Buriti, da Votorantim Metais, em Niquelândia (GO), recebeu
um investimento total previsto em 2013 de R$ 75.598.291. O valor
destinado às operações existentes foi de R$ 67.775.291 e o destinado à expansão e novos projetos, R$ 7.823.000.
Os recursos serão distribuídos no novo sistema de deposição de
rejeito, na reforma do forno IF512-A s/500, do 4° decantador e do forno
IF512-D s/500.
Em 2013, os investimentos previstos em pesquisas geológicas
chegaram a R$ 8.900.238, em pesquisa tecnológica a R$ 1.792.000,
em sustaining R$ 25.898.000, em modernização R$ 1.336.000, em
SSMA R$ 36.399.000, em expansão R$ 3.578.000, totalizando R$
69.003.000.
Os equipamentos adquiridos foram nove caminhões fora de estrada 19,5 m³ em 2013. Já em 2014, está previsto a aquisição de nove
caminhões fora de estrada 19,5 m³, uma escavadeira 70 t 850 t/h,
uma escavadeira 45 t 650 t/h, uma motoniveladora e um trator de esteiras. Na planta, o previsto para 2013 era a aquisição de um britador
de martelos, medidores de óleo, motor de 10 HP, transformadores
de 2000 e 3000 kVA e caminhões fora de estrada. Para 2014, serão
apenas caminhões fora de estrada.
Os investimentos previstos em programas de segurança chegaram
a R$ 3.428.000 em 2013. Na lavra, a melhoria planejada para 2013
foi a substituição de parte da frota de equipamentos através do LCC.
Na planta de beneficiamento, as melhorias previstas para 2013 focavam na flexibilização da matriz energética e melhoria de recuperação
metalúrgica (pirometalurgia e hidrometalurgia).
Na manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra, em 2013
os gastos previstos chegaram a R$ 9.122.018. Em 2014, esses gastos prevêem investimentos de até R$ 9.241.928. Na manutenção de
planta de processos os gastos chegaram a R$ 33.457.520, em 2013.
Já o gasto previsto para 2014 é de R$ 33.457.520 nessa área.
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Fortaleza de Minas
Votorantim Metais

A Votorantim Metais, detentora da mina Fortaleza de Minas, em
Fortaleza de Minas (MG), em 2013 teve investimentos previstos em
pesquisa geológica (R$ 2.400.000); sustaining (R$ 9.100.000); modernização (R$ 18.300.000); HSMA (R$ 5.200.000).
A aquisição de equipamentos prevista para 2013 foi de um DS
311 Sandvik; dois DL 321-7C Sandvik; um Jumbo Atlas Copcp; um
Sonda Rotativa - LM75 Boart Longyear; uma plataforma Dux; dois
sistemas de bombeamento KSB.
Em segurança, o investimento previsto em 2013 em programas de
segurança foi de R$ 1.511.907,95. Na lavra, as melhorias planejadas
para 2013 foram sequenciamento da produção com a ferramenta Mine2-4D; automação do processo de atirantamento e telamento das
galerias da mina subterrânea com a introdução do Robolt e automação do sistema de bombeamento da mina.
Em preservação ambiental o investimento programado para 2013 foi
de R$ 2.693.000 em ações de reflorestamento e educação ambiental.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra a previsão
de gastos em 2013 foi de R$ 4.900.000. Na manutenção da planta de
processos o previsto em 2013 foi um gasto de R$12.000.000.
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Fosfato

A Vale Fertilizantes também informou que pretende aumentar
os investimentos em manutenção de planta de processos da unidade de Araxá - de R$ 5.600.000, em 2013, para R$ 23.000.000
este ano.
Fazenda Chapadão
Anglo American

R$
Milhões

A Anglo American teve um investimento total previsto em 2013
de R$ 71.589.766,23 (CT&OV+CB) na mina Fazenda Chapadão,
em Ouvidor (GO). Os projetos que receberam os recursos foram
Cubatão: Revisão da Unidade de DPG Ácido Sulfúrico - A.01 (R$
1.074.876); revisão da unidade de ácido fosfórico - A.03 (R$
1.896.840); reforma geral do forno de combustão de enxofre.
(R$ 1.475.320); substituição de equipamentos da usina ácido
sulfúrico – DPG – R$ 8.373.141; substituição das balanças das
unidades 03/05/19/23 (Materia Prima) (R$ 1.297.249); substituição do filtro Ucego - 03-1401 (R$ 6.376.600); recuperação
- Telhado Arm. Rocha I, III e a varanda de rocha (Civil) e Iluminação - A.15 - (R$ 1.670.000); Anglo American Fosfatos LAN
REFRESH – CB – R$ 1.335.264; Troca total do revestimento - 032306 (R$ 1.053.800); Forro de gesso pilha sul (R$ 1.683.870);
adequação do forro da piscina sul / piscina leste (R$ 1.053.800);
reduzir o consumo de energia através da implementação de melhorias no sistema de ar comprimido - A.13 (R$ 1.053.800). Catalão & Ouvidor: Alteamento da barragem para cota 855m (R$
3.131.784); Projeto e construção de nova barragem de rejeitos A4 (R$ 2.107.600); reflorestamento (1 a 6 anos) (R$ 1.528.513);
atualização dos equipamentos de rede e sistema de telefonia (R$
1.743.896); aquisição de gerador de 12,5MVA (R$ 1.268.202);
adequação de energia eficiente para motores dos compressores
e secador – CAT – (R$ 1.369.940); pavimentação armazéns de
fertilizantes (R$ 1.264.560).
O investimento total previsto em 2014 está estimado em R$
71.243.955 (CT&OV+CB). Os projetos que receberão os recursos são Cubatão: substituição do filtro Ucego - 03-1401 (R$
3.693.200); substituição de equipamentos na Planta de Ácido
Sulfúrico – DPG (R$ 3.165.600); substituição do secador rotativo
- 05-1501 (R$ 2.338.917); revisão da Unidade de ácido Fosfórico
- A.03 (R$ 2.007.447); Águas Residuais da ETEL conforme exigido
por lei (R$ 1.582.800); Project VLI | adequação e modernização
dos pontos de recepção de rocha (R$ 1.290.000); substituição dos
tubos do permutador de calor de gás frio - A-01 (R$ 1.075.000).
Catalão & Ouvidor: Projeto de Beneficiamento Baryta (R$
3.165.600); alto separador magnético (high Field) (R$ 2.110.400);
aquisição de terras (R$ 7.346.550); aumento da altura da barragem
de elevação 855m (R$ 6.858.800); projeto e construção de novas
barragens de rejeitos - A4 (R$ 3.693.200); revisão da unidade de
ácido sulfúrico (R$ 4.093.105); revisão da unidade de ácido fosfórico (R$ 2.796.280); substituição do pinhão coroa - secador GR67
(R$ 1.582.800); substituição total refratários dos fornos 67/68/80
(R$ 1.582.800).
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Complexo Mineroquímico
de Araxá
Vale Fertilizantes

Para o Complexo Mineroquímico de Araxá (MG), a Vale Fertilizantes prevê investir R$ 86.300.000 neste ano. Em 2013, a mineradora
investiu R$ 50.100.000 na unidade.
A empresa programou investir R$ 8.700.000 em exploração geológica no complexo de Araxá, contra R$ 9.700.000 aplicados em 2013.
Para segurança, os investimentos devem totalizar R$ 4.700.000
neste ano, ante R$ 900.000 do ano passado. A mineradora deve aumentar os investimentos em preservação ambiental na unidade. Em
2013, a empresa investiu R$ 43.600.000, e a previsão é aplicar R$
58.000.000 neste ano.
www.revistaminerios.com.br
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Complexo Mineroquímico
de Cajati
Vale Fertilizantes

A Vale Fertilizantes prevê investir R$ 22.000.000 no Complexo
Mineroquímico de Cajati neste ano. Em 2013, a unidade recebeu
investimentos de R$ 18.700.000.
Para este ano, a mineradora planeja investir R$ 7.100.000 em exploração geológica, ante os R$ 6.700.000 no ano passado. Já para
a área de segurança, os investimentos esperados para o ano devem atingir R$ 500.000. No ano passado, a mineradora investiu R$
3.900.000 no setor no Complexo de Cajati.
Os investimentos em preservação ambiental totalizaram, em 2013,
R$ 12.100.000, e devem chegar neste ano a R$ 16.500.000.
A mineradora também planeja aumentar os recursos para manutenção de planta de processos da unidade de Cajati. No ano passado,
esse tipo de manutenção recebeu R$ 2.700.000. Neste ano, os investimentos previstos são de R$ 5.000.000.
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Complexo Mineroquímico
de Catalão
Vale Fertilizantes

A Vale Fertilizantes prevê investir R$ 21.000.000 este ano no Complexo Mineroquímico de Catalão (GO). Em 2013, o complexo recebeu investimentos de R$ 17.100.000.
A empresa prevê investir R$ 11.700.000 em exploração geológica.
No ano passado, R$ 10.200.000 foram destinados a essa atividades.
A Vale Fertilizantes informou que deve investir R$ 500.000 em aquisição de equipamentos e sistemas de planta neste ano.
Na área de segurança, o investimento previsto é de R$
1.600.000. Em 2013, a mineradora destinou R$ 300.000 para
o setor. Para preservação ambiental, a Vale Fertilizantes prevê investir R$ 19.000.000 no Complexo de Catalão, contra R$
17.100.000 de 2013.
A mineradora também informou que investirá R$ 3.100.000 no
complexo para manutenção de planta de processos. No ano passado, foram aplicados R$ 4.000.000 nessa atividade.
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Complexo de Mineração
de Tapira
Vale Fertilizantes

O Complexo de Mineração de Tapira (MG), operado pela Vale
Fertilizantes, tem previsão de investimentos de R$ 22.500.000
neste ano. Em 2013, a unidade recebeu R$ 15.100.000 em investimentos.
Para atividades de exploração geológica da unidade, a mineradora planeja investir R$ 28.200.000. No ano passado, os investimentos para a mesma atividade totalizaram R$ 17.200.000.
Para a área de segurança da unidade, os investimentos previstos
são de R$ 400.000 contra R$ 2.400.000 investidos em 2013.
Por outro lado, o Complexo de Tapira deve aumentar os investimentos em preservação ambiental de R$ 4.500.000 (2013) para R$
7.000.000 neste ano. Além disso, R$ 10.600.000 devem ser investidos em manutenção de planta de processos, ante R$ 4.800.000
realizados em 2013.
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tal, o investimento programado foi de R$ 50.000 em 2013 e de R$
70.000 em 2014. Na manutenção de planta de processos a previsão
de gastos para 2013 foi de R$ 700.000 e de 2014, R$ 600.000.
Unidade Patos de Minas
Vale Fertilizantes

R$
Milhões

A Vale Fertilizantes planeja investir R$ 8.100.000 na Unidade Patos
de Minas (MG) neste ano. Além disso, a unidade deve ter investimentos de R$ 8.2000.000 somente para exploração geológica. Em
2013, a unidade recebeu R$ 6.600.000 em investimentos.
A mineradora informou que deve manter os investimentos em
segurança na unidade no mesmo patamar do ano passado (R$
800.000). Em 2013, a Vale Fertilizantes destinou R$ 5.400.000 para
preservação ambiental do complexo de Patos de Minas. Nenhuma
estimativa para este ano foi anunciada.
Já os investimentos em manutenção de planta de processos devem
passar de R$ 800.000 no ano passado para R$ 7.700.000 em 2014.

Investimentos por Mina
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Lagamar
Galvani Indústria
Comércio e Serviços

R$
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A Galvani Indústria Comércio e Serviços, detentora da mina Lagamar, em Lagamar (MG), teve um investimento total previsto em 2013
de R$ 900.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$
900.000. Os recursos foram voltados ao alteamento de barramento
na cava C para preenchimento de parte da cava com rejeito. O investimento total previsto em 2014 será de R$ 300.000, sendo que o
mesmo valor será destinado às operações existentes.
Na planta de beneficiamento, as ações programadas para 2013 foram a locação de equipamento próprio para o manuseio de lenha;
reprocessamento do rejeito da planta de beneficiamento; desenvolver corpo moedor mais durável; implantação de filtro de mangas no
setor de carregamento; desenvolver máquina para abastecer a fornalha com lenha, eliminando o trabalho manual no setor da secagem.
Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos em
2013 foi de R$ 2.500.000 e os gastos em 2014 estão cotados em
R$ 2.500.000.

1,5
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Angico dos Dias
Galvani Indústria,
Comércio e Serviço

A Galvani fez um investimento total de R$ 2.610.000 na mina Angico Dias, em Campo Alegre de Lourde – BA. O valor destinado às
operações existentes foi de R$ 70.000 e o destinado à expansão e
novos projetos: R$ 290.000. Todos os esforços foram concentrados
na automação do secador rotativo.
Em 2014, o investimento total previsto é de R$ 1.500.000, o valor
destinado às operações existentes de R$ 500.000 e o valor destinado
à expansão e novos projetos R$ 1.000.000. Dessa vez, o Projeto via
úmido será o enfoque dos investimentos.
Os investimentos em exploração geológica foram de R$ 50.000 em
2013 e o previsto para 2014 é de R$ 100.000. Em relação à aquisição
de novos equipamentos o previsto para 2013 foi de R$ 30.000 em
software para planejamento de mina e para 2014 são esperados novamente R$ 30.000. Na planta, em 2013 o previsto foi de R$ 500.000
e em 2014 R$ 700.000.
Na segurança, o investimento previsto em programas de segurança
foi de R$ 430.000 em 2013 e é de R$ 500.000 para 2014. Os projetos
consistem na aquisição de novos Epi’s, rodapés e guarda corpo e
mais segurança aos funcionários.
Na lavra, a principal melhoria planejada para 2013 é a renovação
da frota e contador automático de viagem. Em preservação ambien56 | Janeiro/Fevereiro 2014
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Potássio

Complexo Taquari Vassouras
Vale Fertilizantes

R$
Milhões

A Vale Fertilizantes planeja investir R$ 64.700.000 no Complexo
Taquari Vassouras, localizado em Rosário do Catete (SE), em 2014.
A unidade teve investimentos de R$ 74.400.000 no ano passado.
A mineradora informou que os recursos para exploração geológica
devem ser de R$ 17.600.000, contra R$ 61.700.000 realizados em
2013.
Para a área de segurança, os investimentos devem atingir R$
7.200.000, ante os R$ 2.700.000 aplicados no ano passado. A mineradora planeja investir R$ 3.100.000 em preservação ambiental no
Complexo Taquari Vassouras. No ano passado, R$ 4.300.000 foram
destinados a programas socioambientais da unidade.
A Vale Fertilizantes também informou que deve aplicar R$
50.900.000 em manutenção da planta de processos. Em 2013, a mineradora destinou R$ 68.200.000 para essa atividade.

50

Pirocloro

R$
Milhões

Boa Vista
Anglo American

Em 2013, o investimento da mineradora Anglo American na mina
Boa Vista, em Catalão (GO), teve o valor previsto (destinado às operações existentes) de R$ 42.255.937.
Os projetos de stay in busines contemplam o aumento da capacidade de deposição de rejeitos, que prevê o alteamento do complexo
atual de barragem; o projeto TA270 que prevê a instalação de quatro
peneiras de alta frequência com o objetivo de classificar a alimentação da planta e recuperar o material que antes não era processado; a adequação das instalações elétricas – NR10, que consiste em
substituir os atuais CCM’s da planta por outros com maior nível de
automação e também adequando-os a NR10; a ampliação do sistema
de proteção contra descargas atmosférica, bem como adequar toda a
instalação elétrica da planta; a instalação de um novo lavador de gases na metalurgia para remoção de material particulado proveniente
da reação aluminotérmica na transformação do ferro-nióbio (FeNb).
Em 2014, o investimento total previsto é de R$ 45.000.000 a R$
50.000.000 (Stay in Business - ainda em fase de aprovação). O
valor destinado às operações existentes é de R$ 45.000.000 a R$
50.000.000 (ainda em fase de aprovação).
Os projetos de Stay in Busines focam no aumento da capacidade de
deposição de rejeitos, que prevê o alteamento do complexo atual de
barragem e construção de novas áreas de deposição; na infraestrutura de apoio às operações na mina e na planta que prevê a construção
de um vestiário, paiol de explosivos, tanques para armazenagem de
reagentes; na instalação de um novo lavador de gases na metalurgia
para remoção de material particulado proveniente da reação aluminotérmica na transformação do ferro-nióbio (FeNb); Anglo Fatal
Risks, que são as adequações aos padrões de segurança da Anglo
American; adequação das instalaçãoes elétricas - NR10, que prevê a
substituição dos atuais CCM’s da planta por outros com maior nivel
de automação e também adequando-os a NR-10; a ampliação do
sistema de proteção contra descargas tmosféricas; e adequar toda a
instalação elétrica da planta.
O investimento previsto em exploração geológica foi de R$
5.675.000,00 em 2013 e de R$ 26.830.000,00 em 2014.

6

Pedra Britada (Balsalto)

R$
Milhões

Pedreira Uniporto
Uniporto

O investimento da Uniporto Unidade Industrial de Britagem Porto Feliz na mina Pedreira Uniporto, em Porto Feliz (SP), foi de R$
5.000.000 na expansão e novos projetos.
Em 2013, o investimento total previsto foi de R$ 1.400.000, o valor
destinado às operações existentes de R$ 100.000 e o valor destinado
à expansão e novos projetos, R$ 400.000. Os projetos que receberam recursos foram a implantação de uma peneira complementar
para destino final dos agregados com três decks.
Em 2014, o investimento total previsto está em R$ 2.000.000,
destinado às operações existentes. Os projetos que serão contemplados são ações de troca da frota de abastecimento do primário, aquisição de uma nova peneira e caminhões para atendimento a clientes.
O investimento em exploração geológica em 2013 foi de R$
1.500.000 e o programado para 2014 será de R$ 4.000.000.

35

Pedra Britada (Gnaisse)

R$
Milhões

Engenho do Buraco
Pedreiras Valéria

A mina Engenho do Buraco, da Pedreiras Valéria, em Salvador (BA)
distribuiu os investimentos programados de 2013 em pesquisa geológica R$ 200.000; Equipamentos R$ 2.200.000; Infraestrutura R$
500.000; Meio ambiente R$ 500.000; Mineração R$ 12.090.000; e
Beneficiamento R$ R$ 16.340.000.
O investimento anual em programas de segurança foi de R$
216.229.Os programas ambientais de recuperação ambiental e revegetação da área de proteção ambiental somaram investimentos de
R$ 100.000. Em tecnologia da informação a atualização de equipamentos previu gastos de R$ 50.000.
Para manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra os
gastos planejados chegaram a R$ 850.000. Para manutenção da
planta de processos os gastos somam peças de reposição com R$
1.129.742,14 e Material Desgate / secionado: R$ 942.963,27.

9

R$
Milhões

Mineração Jambeiro
Serveng Civilsan

A Serveng Civilsan, proprietária da mina Mineração Jambeiro,
em Jambeiro (SP), teve em 2013 um investimento total previsto de
R$ 8.878.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$
3.132.546 e a quantia voltada à expansão e novos projetos de R$
5.745.454. A compra e instalação de nova britagem (projeto de ampliação); compra de software de controle de produção e aquisição de
software de gestão empresarial são alguns dos projetos que receberam os recursos.
Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 3.459.090, o
valor destinado às operações existentes de R$ 2.075.454 e o valor
destinado à expansão e novos projetos de R$ 1.383.636. Os recursos estão reservados para projetos de manutenção das usinas de
asfalto, concreto e britagem.
Em exploração geológica, o investimento total previsto em 2013
é de R$ 35.000 enquanto que em 2014 a estimativa está em R$
35.000. Na planta, o previsto para 2013 foi um conjunto semi-móvel de britagem primária CSM 120 x 130 – Sandvik; um alimenwww.revistaminerios.com.br

tador vibratório AV 6012 – Sandvik; um conjunto semi-móvel de
peneiramento PVI-4015/2ª Sandvik; um britador secundário Hydrocone S4800 – Sandvik; um conjunto semi-móvel de peneiramento PVI7024 / 3ª – Sandvik; um conjunto semi-móvel de peneiramento PVI-5020/2ª Sandvik. Já em 2014, será a compra de
caminhões e escavadeira
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$ 28.000
e o planejado para 2014 será de R$ 20.000. Os programas de segurança que receberam os recursos foram a sinalização interna da
pedreira, investimento em treinamentos, investimentos em equipamentos e EPI’s; a melhoria na sinalização interna da pedreira obteve resultados satisfatórios, pois conseguimos obter um melhor
planejamento de pátio.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013 foi
de R$ 20.000 enquanto que o previsto para 2014 será o mesmo valor. A troca de mudas, adubação, coroamento e roçada são as açõesalvo dos recursos. Na manutenção da frota móvel de equipamentos
de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 6.108.983. Já em
2014, o previsto será de R$ 5.887.369. Na manutenção da planta de
processos, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 2.926.385 e o
orçamento planejado em 2014 será de R$ 3.180.000.

13

Pedra Britada (Granito)

R$
Milhões

Pedreira Embú
Embu Engenharia e Comércio

O investimento que a Embu Engenharia e Comércio fez na mina
Pedreira Embú, em Embu das Artes (SP), em 2013 estava cotado em
R$ 13.000.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$
6.500.000 e o reservado à expansão e novos projetos, R$ 6.500.000.
Os projetos que receberam recursos foram de substituição de equipamentos de perfuração e carregamento.
O gasto programado em exploração geológica em 2013 foi de R$
400.000. Na aquisição de equipamentos e sistemas para a mina o
previsto para 2013 foi a compra de caminhões e uma perfuratriz. Em
2014, o previsto é a aquisição de caminhões, escavadeiras e carregadeiras. Na planta, o previsto para 2013 é o sistema de exaustão/
contenção de finos e para 2014, a unidade móvel de britagem.
Em segurança, o investimento programado em 2013 foi de R$
600.000. Os projetos que obtiveram recursos nos últimos anos foram
de aumento do efetivo e programa de treinamento dos membros do
SESMT, da CIPA e de encarregados; resultados positivos de conscientização de uso adequados de EPIs, conservação e manutenções
preventivas nas instalações e equipamentos, e a redução de acidentes.
Na lavra, as ações planejadas para 2013 foram a melhoria no sistema de manutenção preventiva através de treinamentos e aproximação com fornecedores e a distância média de transporte mina-beneficiamento: 900 m.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013
foi de R$ 500.000 sendo que em 2014 a quantia continua a mesma.
Os projetos contemplados com os recursos são projetos ligados à
preservação do meio ambiente, como a criação de reservas florestais destinadas à preservação ambiental, criação e revitalização de
parques e áreas verdes, desenvolvimento de plano de manejo de
reservas florestais, Participação em Conselhos Regionais de Meio
Ambiente, Desenvolvimento e Divulgação de Práticas Sustentáveis
da Mineração e Educação Ambiental nas Comunidades do Entorno.
Na manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra, a
previsão de gastos em 2013 ficou em R$ 3.000.000 e o valor
continua o mesmo para 2014. Na manutenção da planta de processos, o programado em 2013 foi de R$ 3.000.000 sendo que a
mineradora continuará com o mesmo valor de investimento para
2014. Em tecnologia da informação, os investimentos somaram
R$ 355.000 em sistema de expedição de produtos, rede de comunicação e internet.
Janeiro/Fevereiro 2014 | 57

Investimentos por Mina

10

R$
Milhões

Pedreira Itapeti
Embu Engenharia e Comércio

O investimento previsto em 2013 que a Embu Engenharia e Comércio fez na mina Pedreira Itapeti, em Mogi das Cruzes (SP), foi de R$
10.000.000. Os projetos que receberam recursos foram complemento de investimentos na nova unidade de investimentos e substituição
de equipamentos. O investimento em exploração geológica em 2013
foi de R$ 250.000.
Na aquisição de equipamentos e sistemas mina o previsto para 2013
foi a compra de caminhões e perfuratriz. Já em 2014, o programado
era a compra de caminhões, escavadeiras e carregadeiras. Na planta,
o cotado para 2014 é uma unidade móvel de britagem.
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$ 600.000.
Os projetos que mais obtiveram resultados positivos nos últimos
anos foram aumento do efetivo e programa de treinamento dos
membros do SESMT, da CIPA e de encarregados; resultados positivos de conscientização de uso adequados de EPIs, conservação e
manutenções preventivas nas instalações e equipamentos, e a redução de acidentes.
Em preservação ambiental, o investimento previsto em 2013 foi de
R$ 600.000 e em 2014, o valor continua o mesmo. Na manutenção
da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em
2013 foi de R$ 3.000.000 e para 2014, a quantia continua a mesma.
Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos em
2013 foi de R$ 1.500.000 e a previsão de gastos em 2014 continuará
sendo de R$ 1.500.000.

4

Amazônia Mucajaí
Amazônia Mucajaí Mineração

R$
Milhões

A Amazônia Mucajaí investiu R$ 4.000.000 em 2013. O valor destinado às operações existentes chegou a R$ 1.116.000 e o destinado
à expansão de novos projetos foi de R$ R$ 2.884.000, revertidos na
logística e finalização de nova linha de britagem.
Em 2014, o investimento total previsto é de R$ 200.000. Para as
operações existentes será investido R$ 200.000 e para a expansão
de novos projetos, R$ 100.000. As máquinas e equipamentos serão
enfoque para esse ano. Já a exploração geológica em 2013 foi de R$
1.500.000 e o previsto para 2014 é de R$ 4.000.000.

3,5

R$
Milhões

Pedreira Juruaçu
Embu Engenharia
e Comércio

O investimento da Embu Engenharia e Comércio na mina Pedreira
Juruaçu, em São Paulo (SP), foi de R$ 360.000. Na aquisição de
equipamentos e sistemas mina o previsto em 2013 era a compra de
caminhões e perfuratriz. Já em 2014, está programada a compra de
caminhões, escavadeiras e carregadeiras.
Na planta, o previsto para 2013 foi a unidade móvel de peneiramento
e sistema de exaustão/contenção de finos. Já em 2014, o previsto
é uma unidade móvel de britagem. Em segurança, o investimento
previsto em 2013 foi de R$ 400.000 e o previsto para 2014 continuará sendo de R$ 400.000. Os projetos mais obteviveram resultados
positivos foram aumento do efetivo e programa de treinamento dos
membros do SESMT, da CIPA e de encarregados; resultados positivos de conscientização de uso adequados de EPIs, conservação e
manutenções preventivas nas instalações e equipamentos, e a redução de acidentes.
58 | Janeiro/Fevereiro 2014

Na planta de beneficiamento as melhorias programadas para
2013 foram a operação de novo britador primário e britador secundário (VSI) para melhor produtividade e qualidade do produto
final; substituição de peneira para melhoria na classificação dos
produtos; implantação de controle de produção da rebritagem
terciária por automação, aumentando a produtividade da linha;
para 2013, está sendo preparado um estudo de otimização da
usina de areia, melhorando consumo de água e elevando produtividade.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013
foi de R$ 450.000 e o valor continua o mesmo em 2014. Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, o previsto em 2013
é de R$ 1.500.000 e a previsão de gastos em 2014 também é de R$
1.500.000. Na manutenção da planta de processos, a previsão de
gastos em 2013 foi de R$ 2.000.000. Já o programado para 2014
também é de R$ 2.000.000.

3

R$
Milhões

Pedreira Itaguassu
Serveng Civilsan

O investimento previsto da Serveng Civilsan na mina Pedreira
Itaguassu, em Aparecida (SP), chegou a R$ 340.000.000 em 2013.
Os projetos contemplados foram de revitalização de usinas de solo.
Na planta, o previsto em 2013 foi uma usina de solos. Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$ 100.000. Já em 2014,
o valor continua o mesmo. Na lavra, a mellhoria planejada para 2013
foi a reforma da frota.
Em preservação ambiental, o investimento cotado em 2013 foi de
R$ 200.000. Em 2014, esse valor continua o mesmo. O projeto que
recebeu recurso foi a implantação de políticas de destinação de resíduos industriais.
Em tecnologia da informação, em 2013 foi adquirido banco de
dados para gerenciamento e controle de produção - R$ 7.000. Na
manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de
gastos em 2013 foi de R$ 2.800.000 sendo que em 2014 a previsão é
de R$ 2.500.000. Na manutenção da planta de processos, a previsão
de gastos em 2013 foi de R$ 280.000 e em 2014 o investimento
programado será de R$ 250.000.

3

R$
Milhões

Sarpav
Sarpav Minerador

A Sarpav Minerador, detentora da mina Sarpav, de pedra britada,
em Barueri (SP), tem um investimento total previsto de R$ 3.000.000
em 2014, destinado às operações existentes.

2

R$
Milhões

Jannuzzi Cecchetinni & Companhia
Ds2 Engenharia e Comércio

A DS2 Engenharia e Comércio investiu em 2013, na mina Jannuzzi Cecchetinni & Companhia, em Bragança Paulista (SP), um total
previsto de R$ 1.500.000. O valor destinado às operações existentes
também foi de R$ 1.500.000. Os recursos foram voltados para a renovação de equipamentos. Para 2014, o investimento total previsto
será de R$ 2.000.000 sendo que essa totalidade será revertida às
operações existentes. Esses recursos serão incrementados em projetos de usina de asfalto.
O investimento previsto em 2013 em exploração geológica foi de
R$ 1.500.000. Para 2014, os recursos serão aproximadamente de
R$ 4.000.000.

450

R$
Mil

Pedreira Barueri
Serveng Civilsan

O investimento previsto que a Serveng Civilsan fez na mina Pedreira Barueri em 2013 foi de R$ 450.000,00 sendo que o valor destinado às operações existentes foi de R$ 220.000,00. Os projetos
que receberam os recursos foram automatização de uma usina de
asfalto; aquisição de uma peneira; aquisição de um queimador; e
duas transportadoras de correia.

250

R$
Mil

Pedreira São Luís
Serveng Civilsan

O investimento da Serveng Civilsan na mina Pedreira São Luís,
em Rosário (MA), teve um investimento total previsto em 2013
de R$ 250.000. O valor destinado às operações existentes foi
de R$ 220.000 e o destinado à expansão e novos projetos, R$
250.000. Os projetos contemplados foram ações de implantação
de usina de brita granulada. Já o investimento em exploração
geológica em 2013 foi previsto em R$ 85.000. Na aquisição de
equipamentos e sistemas, o previsto em 2013 foi de uma usina
de brita graduada.

128

Urânio

R$
Milhões

A mina Cachoeira
Indústrias Nucleares
do Brasil

A mina Cachoeira, em Caetité (BA), da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) teve um investimento total previsto em 2013 de R$
40.692.798,00. O valor destinado às operações existentes foi de
R$ 82.967.761,00 e o reservado à expansão de novos projetos,
R$ 33.773.484,00. Essas novas ações consistem em: projeto de
teste de concentrado de minério (R$ 150.000,00); instrumentação
e automação da planta química (R$ 908.483,00); duplicação da
produção - estudos (R$ 2.500.000,00); planta de ácido sulfúrico e
extração por solvente (R$ 2.000.000,00) e lavra subterrânea - desenvolvimento (R$ 28.215.001,00).
A pesquisa geológica se concentrou em consultorias em novas
jazidas (R$ 400.000,00); pesquisa e desenvolvimento - anomalia
09 (R$ 1.500.000,00). A aquisição e/ou reforma de equipamentos
consistiram em equipamentos para laboratórios (R$ 849.978,00);
equipamentos para restaurante (R$ 25.499,00); equipamentos
para planta química (R$ 554.058,00); móveis (R$ 169.996,00);
laboratório ambiental (R$ 960.477,00); forno (R$ 67.998,00);
equipamentos de radioproteção (R$ 169.996,00) e equipamentos
diversos (R$ 722.483,00). Na expansão da frota de veículos leves
foram gastos R$ 487.099,00. Já as obras estruturais foram compostas por investimentos em mina subterrânea (R$ 1.729.964,00),
equipamentos de segurança (R$ 509.980,00), edificações em subsolo (R$ 849.988,00), equipamentos (R$ 169.996,00), construção de poço de adução (R$ 200.000,00) e mina a céu aberto (R$
242.243,00).
Em 2014, o investimento total previsto é de R$ 127.918.966,00,
o valor destinado às operações existentes de R$ 91.363.467,00
e o destinado à expansão e novos projetos, R$ 117.595.805,00.
A implantação de novos projetos e expansão está concentrada na planta de ácido sulfúrico (R$ 5.000.000,00); moagem
e extração por solvente (R$ 8.000.000,00); transformadores
(R$ 2.000.000,00); licenciamento do projeto de duplicação (R$
1.597.563,00) e duplicação - projeto (R$ 4.000.000,00), na Fawww.revistaminerios.com.br

zenda Engenho (R$ 26.585.242,00): Desenvolvimento - aquisição de móveis (R$ 30.000,00); desenvolvimento - veículos
- 2 pick-ups (R$ 240.000,00); infraestrutura - sistema de drenagem (R$ 3.500.000,00); infraestrutura - posto de combustível, guaritas, paióis e outros (R$ 1.000.000,00); infraestrutura - oficina mecânica com galpão coberto (R$ 1.000.000,00);
infraestrutura - estradas de acessos ao empreendimento (R$
2.500.000,00); infraestrutura - escritório, vestiários, almoxarifado, refeitório e outros (R$ 1.500.000,00); infraestrutura
- eletrificação (R$ 500.000,00); desenvolvimento - salas dos
técnicos, engenheiros e pessoal de apoio (R$ 300.000,00);
desenvolvimento - remoção do topsoil (300.000,00); desenvolvimento - desmatamento e destocamento (R$ 200.000,00);
desenvolvimento - decapeamento (R$ 15.515.242,00). Consultorias para novas anomalias (R$ 200.000,00). Mina subterrânea (R$ 52.813.000,00): Sistema de ar comprimido - compressores/vasos/outros (R$500.000,00); projeto de automação (R$
500.000,00); instrumentos de monitoração de gases, temperatura e outros (R$ 170.000,00); sistema elétrico - eletrocentos,
geradores e materiais (R$ 8.000.000,00); sistema de ar comprimido - galpão (R$ 100.000,00); projetos de telefonia e comunicação (R$ 500.000,00); portões metálicos (R$ 500.000,00);
desenvolvimento/lavra (R$ 42.173.000,00); construção de salas de controle do sistema supervisório elétrico e instrumentação (R$ 150.000,00); célula de sobrevivência e equipagem (R$
190.000,00); móveis (R$ 30.000,00); meio ambiente - PRAD
- anomalia 13 - pesquisa da fauna e flora (R$ 400.000,00). Pesquisa geológica: Subterrânea - sondagem (R$ 5.000.000,00);
sondagem geológica - prospecção e desenvolvimento (R$
10.000.000,00); estudos geoeconômicos e levantamento de
dados - anomalia 35 (R$ 1.000.000,00). Imóveis: aquisição de
terras na região (R$ 1.000.000,00). Aquisição e/ou reforma de
equipamentos: Aquisição de retroescavadeira (R$ 400.000,00);
aquisição de forno micro-ondas (R$ 35.161,00); equipamentos diversos p/ laboratório (R$ 200.000,00); Aquisição de
minicarregadeira com cabine (R$ 150.000,00); transformadores (R$ 148.000,00); aquisição de balança rodoviária (R$
100.000,00); equipamentos de automação (R$ 790.000,00);
bombas e agitadores (R$ 500.000,00); radioproteção (R$
300.000,00); espectrômetro de absorção atômica com chamas (R$ 200.000,00); dosímetro eletrônico (R$ 100.000,00);
meio ambiente (R$ 550.000,00); estação de monitoramento da qualidade do ar (R$ 450.000,00); empilhadeira elétrica
(R$ 100.000,00); renovação de equipamentos do restaurante
(R$ 50.000,00). Expansão da frota de veículos leves: Duplicação da produção (R$ 1.270.000,00); renovação da frota (R$
1.700.000,00); mina subterrânea - veículos (R$ 240.000,00);
geologia (R$ 130.000,00). Obras estruturais: Pavimentação asfáltica de vias interas (R$ 2.000.000,00); construção de vestiários (R$ 600.000,00); construção de galpão para insumos (R$
300.000,00); construção de galpão metálico (R$ 200.000,00);
construção de prédio da enfermaria (R$ 150.000,00); construção de salas para engenharia (R$ 90.000,00); construção de
prédio da portaria (R$ 200.000,00); construção de galpão para
resíduos sólidos (R$ 120.000,00); construção de banheiros na
oficina de manutenção ( R$ 100.000,00).
O investimento previsto em exploração geológica é de
R$ 1.900.000,00, em 2013. Para 2014, o previsto é de R$
16.000.000,00. Na planta de beneficiamento, em 2013 houve a automação do sistema de entamboramento do concentrado de urânio
(Yellow cake). Aquisição e implantação de um sistema para concentração do efluente aquoso diluído de cloreto de sódio gerado
na planta química, permitindo sua reutilização no processo sem a
necessidade de make up do sal, o que reduzirá o consumo de cloreto de sódio no processo. O previsto para 2014 é a expansão da
área de precipitação, filtração, secagem e estocagem do Diuranato
de Amônio – DUA. Para a manutenção da planta de processos a
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previsão de gastos para 2013 alcançou R$ 4.987.367,80. Já para
2014 o valor diminuirá para R$ 4.655.000,00.
A INB possui um programa de redução no consumo e dispêndio
de energia, que previu um consumo menor em 2013 em relação a
2012, devido ao ritmo operacional imposto pela redução do minério lavrado. Os gastos previstos com preservação ambiental em
foram de R$ 2.450.991,00 e o valor para 2014 está cotado em R$
3.420.000,00.

Calcário

               

Investimentos por Mina
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R$
Milhões

Corgão
Caltins Calcário Tocantins

A Caltins Calcário Tocantins, detentora da mina Corgão, em
Bandeira do Tocantins (TO), investiu um total previsto de R$
12.137.000 em 2013. O valor destinado às operações existentes
é de R$ 9.975.000 e o destinado à expansão e novos projetos, R$
2.162.000. Os projetos que receberão os recursos são desenvolvimento de lavra; aquisição de veículo de apoio; fabricação de concha com 2,6m³; compra de balanças integradoras; transportadores
de correia; instalação de sensores de alinhamento; vigia de velocidade; compra de escavadeira Volvo EC 360; compra de duas carregadeira L120 com balanças; compra de máquina de solda mig;
fresadora ferramenteira; serra de fita horizontal; torno mecânico de
110 mm de diâmetro; instalação de filtro de manga; construção de
galpão de estocagem de calcário de 50m x 60m.
O investimento total previsto em 2014 é de R$ 12.680.000. O
valor destinado às operações existentes é de R$ 11.180.000 e o
destinado à expansão e novos projetos, R$ 1.500.000. Os projetos que receberão recursos são desenvolvimento de lavra; sistema
de lubrificação automática para escavadeiras; prancha de quatro
eixos; filtro de manga; construção civil; melhorias / ampliação de
transportador de correia no carregamento automático. O investimento em exploração geológica em 2013 foi de R$ 60.000 e o
mesmo valor está sendo cotado para 2014.
Na aquisição de equipamentos, o previsto para 2013 era a compra de uma escavadeira hidráulica Volvo 360 B; uma carregadeira Volvo L120. Na planta, o previsto para 2013 foi uma fresadora
Atlasmaq FER40-A4G; um torno Atlasmaq CQ 62110 X 2000; uma
serra fita Cortac CT-200 e dois transportadores de correia Piacentini. Em 2014, o previsto será um britador de mandíbula Metso
C-120. Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$
359.194 e para 2014 a previsão chega a R$ 377.153.
Na lavra, as principais melhorias planejadas para 2013 consistem na aquisição de escavadeiras hidráulicas com concha de 2,6
m³ melhorou bastante o tempo de ciclo de carregamento dos caminhões, otimizando o processo de britagem e reduzindo em cerca
de 10% as perdas por falta de alimentação nos britadores. Na planta de beneficiamento, o previsto para 2013 é investir na automação
do processo de beneficiamento do calcário, em que já houve um
ganho de aproximadamente 25% de produtividade do processo de
moagem do calcário.
Em preservação ambiental, o investimento programado para 2013
era de 32.000 e o valor destinado em 2014 está programado em R$
34.000. Em tecnologia da informação, o investimento em telefonia
e equipamentos de internet foi de R$ 73.582,99. Para manutenção
da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em
2013 chegou a R$ 700.000. Já o previsto de investimentos para
2014 é de R$ 800.000. Na manutenção de plantas de processos,
a previsão de gastos para 2013 foi de R$ 3.000.000 e em 2014 o
valor continuará o mesmo.
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5

R$
Milhões

Mineralto
Goiascal Mineração e Calcário

A Goiascal Mineração e Calcário, detentora da mina Mineralto,
em Indiara (GO), teve um investimento total previsto em 2013 de
R$ 6.000.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$
2.000.000 e o valor destinado à expansão e novos projetos, R$
4.000.000. Os recursos foram investidos em projetos de reforma
de unidade de britagem; aquisição de um britador BM 1000x800;
aquisição de uma escavadeira hidráulica; instalação de nova unidade de britagem; instalação de uma unidade para fabricação de
malha 10; aquisição de uma balança rodoviária com capacidade
para 120 t; aquisição de perfuratriz PW 5000 e compressor XA 420.
Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 5.000.000,00,
o valor destinado às operações existentes de R$ 1.500.000 e o
destinado à expansão e novos projetos, R$ 3.500.000. Os projetos que receberão recursos são a ampliação da planta e pesquisas
para desenvolvimento de novos produtos; reforma da unidade de
britagem; troca parcial da frota; aquisição de novos equipamentos
de moagem.
O investimento em exploração geológica em 2013 foi de R$
297.000 e em 2014 esse valor será de R$ 150.000. Na aquisição de equipamentos, o previsto para 2013 foi a compra de uma
perfuratriz PW 5000 e um compressor Atlas XA 420. Em 2014, o
previsto é a compra de três caminhões Mercedes Benz 2831 e uma
escavadeira hidráulica Caterpillar 336.
Na planta, o previsto para 2013 foi uma unidade de britagem Piacentini BM 1000x800; uma unidade para fabricação de malha 10
Samil; e reforma das unidades de britagem. Em 2014, o previsto é
a aquisição de nova unidade de moagem (moinho de bola).
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$
100.000 e em 2014 a previsão de gastos será de R$ 115.000. O
projeto de implantação da segurança total está sendo desenvolvido
com medidas contínuas de prevenção de acidentes de trabalho e
doenças ocupacionais e, com isto já conseguimos uma redução
imediata no numero de acidentes e melhor qualidade de vida aos
colaboradores.
Na planta de beneficiamento, as melhorias implementadas planejadas para 2013 foram a aquisição de nova unidade de britagem,
reforma de britadores já instalados e ampliação da área coberta
para estoque de material a granel. Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi
de R$ 1.500.000, Já para 2014 o previsto é de R$ 1.200.000. Na
manutenção da planta de processos, os gastos planejados para
2013 chegaram a R$ 1.800.000 e o previsto para 2014 será de R$
1.500.000.

4

R$
Milhões

Comgeo
Araguaia Mineração e Indústria

A mina Comgeo, da Araguaia Mineração e Indústria, em Planaltina de Goiás (GO), teve um investimento total previsto em 2013 de
R$ 3.755.500. O valor destinado às operações existentes foi de R$
1.060.500 e o destinado à expansão e novos projetos, R$ 2.695.000.
Os recursos foram voltados para a construção da planta de produção
de cal hidratada – CH III e ampliação na produção da cal hidratada
para construção civil. Já o investimento previsto em exploração geológica em 2013foi de R$ R$ 120.000.
Na aquisição de equipamentos, em 2013 foram comprados dois
caminhões Axor 2831 6X4; 1 escavadeira hidráulica Liebheer 944.
Na planta, o previsto para 2013 é um galpão para melhoria carregamento; ampliação da planta cal hidratada; construção da planta CH
III; troca painéis elétricos da hidratação.

Na segurança, o investimento previsto foi de R$ 50.000 em 2013
e em 2014 esse valor pode chegar a R$ 55.000. Em tecnologia da
informação, em 2013 houve a implantação de um serviço de internet coorporativo de 3 MB FULL e adequação de toda a estrutura do
parque tecnológico migrando toda a rede de 2.4 DBI para 5.8 DBI
para um ganho expressivo na velocidade das atividades internas e
externas, com um investimento estimado em R$ 15.000.
Na lavra, as principais melhorias introduzidas foram a aquisição
de equipamentos de maior capacidade de transporte e carga, melhoria na vias de acesso as minas. Na manutenção da frota móvel
de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$
744.207,10. Na manutenção da planta de processos, a previsão de
gastos em 2013 foi de R$ 1.361.003,91. Já a previsão de gastos para
2014 ainda não foi concluída.

4

Minerax
Mineração Xambioá

R$
Milhões

A Mineração Xambioá, investiu na mina Minerax, em Xambioá
(TO), R$ 2.000.000 em 2013. O valor previsto para operações existentes foi de R$ 500.000 e o destinado à expansão e novos projetos,
R$ 1.000.000. Os projetos que receberam recursos foram para aquisição de maquinário e investimento na planta.
Em 2014, o investimento total previsto foi de R$ 4.000.000, o valor
destinado às operações existentes de R$ 1.000.000 e à expansão
e novos projetos, R$ 3.000.000. Os projetos que receberão os recursos são aquisição de maquinário e investimento na planta; ampliação da mina. O investimento em exploração geológica em 2013
foi de R$ 1.500.000 e em 2014 o valor foi de R$ 3.000.000. Na
aquisição de equipamentos, o previsto para 2013 foi a compra de
uma carregadeira 24.500 kg 5 m³ L 580 Volvo LF90; escavadeira
35/38 t Volvo LF90.

3

Queima Lençol
CIPLAN

R$
Milhões

A Cimento Planalto investiu na mina Queima Lençol, em Sobradinho (DF), um total previsto em 2013 de R$ 3.000.000, destinado
às operações existentes. Os projetos que receberão os recursos são
ações de atualização de frotas e renovação de equipamentos. Em
2014, o investimento programado será de R$3,200.000. O investimento em exploração geológica em 2013 ficou em R$ 50.000 e o
previsto para 2014 também é de R$ 50.000.

2,5

R$
Milhões

Cavasa
Roncador

A mina Cavasa, em Cocalinho (MT), teve um investimento total
previsto em 2013 de R$ 4.000.000. O valor destinado às operações
existentes é de R$ 3.100.000 e o destinado à expansão e novos projetos R$ 900.000. Esses recursos serão utilizados para expansão da
área de lavra; equipamento de controle ambiental; reposição de frota
de veículos e outros equipamentos. Para 2014, o programado é um
investimento total previsto de R$ 2.500.000 com R$ 500.000 destinado às operações existentes e R$ 2.500.000 destinado à expansão
e novos projetos.
O investimento previsto em exploração geológica é de R$ 156.000
em 2013e de R$ 242.000 em 2014. Em 2013, era previsto a aquisição de 1 escavadeira hidráulica Caterpillar CAT 336; 1 carregadeira de rodas Caterpillar CAT 966H; 1 perfuratriz hidráulica PW
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hidropneumática lOBO. Já em 2014, está previsto 2 caminhões
especiais Mercedes Benz 4140; 1 carregadeira de rodas Caterpillar
CAT 924H; 1 compressor de ar Atlas Copco 760-125. Na planta, a
previsão para 2013 era de 1 sistema de controle ambiental Tecgear e
em 2014 a previsão é de 1 sistema de controle ambiental Tecgear e
1 coletor de pó Lavrita
O investimento previsto em programas de segurança para 2013
chegou a R$ 660.000 e em 2014 prevê R$ 450.000 em recursos. O
objetivo desse investimento é promover a adequação à NR22 obtendo maior motivação do pessoal, contemplados nos planos PGR,
PCMSO e LTCAT.
O investimento programado em 2013 na preservação ambiental
chegou a R$ 250.000 para o desenvolvimento e implantação do
PGRS. Já em 2014, o previsto está em R$ 200.000. Em tecnologia
da informação, os investimentos estão concentrados na implantação
do ERP Logix da Totus.
Para manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 chega a R$ 1.350.000 e o previsto para
2014 é de R$ 1.000.000. Para manutenção de planta de processos a
previsão de gastos em 2013 é de R$ 1.800.000 e está em pauta para
2014 recursos de R$ 1.500.000.

2

R$
Milhões

Taquari
Mineradora Roncador

A Mineradora Roncador, detentora da mina Taquari, em Nova Xavantina (MT), teve um investimento total previsto em 2013 de R$
1.820.000 sendo que o valor destinado às operações existentes
foi de R$ 1.620.000 e o destinado à expansão e novos projetos,
R$ 200.000. Os projetos que receberão recursos são a expansão
da área de lavra, equipamento de controle ambiental, expansão da
área de brita.
Em 2014, o investimento programado será de R$ 500.000 sendo
que o valor destinado às operações existentes será de R$ 300.000
e os R$ 200.000 restantes serão destinados à expansão e novos
projetos. A reposição da frota de veículos e equipamentos será
alvo dos investimentos.
O investimento planejado em 2013 em exploração geológica
foi de R$ 120.000 e o valor cotado para 2014 é deR$ 80.000. Na
aquisição de equipamentos e sistemas o previsto para 2014 foi a
compra de um caminhão especial Mercedes Benz, 4140.
Na planta, o previsto para 2013 foi um sistema de controle ambiental PDL; para 2014 a previsão é de um galpão para produto
acabado. Na lavra, as melhorias planejadas para 2013 foram a
aquisição de um caminhão e a renovação de equipamentos.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$900.000,00 enquanto que em 2014
esse valor está cotado em R$800.000,00. Na manutenção da planta
de processos, a previsão de gastos em 2013 foi de R$650.000 e o
previsto em 2014 é de R$700.000.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013
foi de R$400.000 enquanto que em 2014 o investimento previsto é
de R$200.000. Em tecnologia da informação, o investimento realizado foi a implantação do ERP Logix da Totvs.

2

R$
Milhões

Pirineus
Mineração Pirineus

O investimento previsto em 2013 da Mineração Pirineus na mina
Pirineus, em Cocalzinho de Goiás (GO), foi de R$ 1.704.500 sendo
que o valor destinado às operações existentes, de R$ 1.704.500.
O investimento programado em 2013 em exploração geológica foi de
R$ 50.000 e esse valor de investimento continua o mesmo em 2014.
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Na aquisição de equipamentos e sistemas, o previsto em
2013 foi uma escavadeira hidráulica Liebherr 944; um veículo
Kombi; uma pá carregadeira 950 H. Na planta, o programado
para 2013 foi um filtro de mangas para moagem; reforma dos
painéis moagem e britagem; reforma alimentador vibratório.
Na planta de beneficiamento, a melhoria planejadas para 2013
foi um britador cônico HP 200 para produção de britas. Na
manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 525.360,52. Na manutenção
da planta de processos, o programado em 2013 foi de R$
570.404,37. Em segurança, o investimento previsto em 2013
foi de R$ 85.000 e a quantia gasta em 2014 está cotada em
R$ 50.000.

Investimentos por Mina
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R$
Milhões

Ouro Branco
Calcário Ouro Branco

O investimento da Calcário Ouro Branco na mina Ouro Branco,
em Indiara (GO), teve um investimento total previsto em 2013 de
R$ 2.000.000 sendo que o valor destinado às operações existentes
foi de R$ 1.346.375. O investimento previsto em exploração geológica em 2013 chegou a R$100.000 e em 2014 o planejado é de
R$100.000.
Na aquisição de equipamentos, o previsto para 2014 é a compra
de uma escavadeira Liebher 944. Na planta, o previsto para 2013
foi a cobertura pilha pulmão - galpão; uma ponte rolante; e revisão
de toda parte elétrica.
Em segurança, o gasto programado para 2013 foi de R$ 250.000
e em 2014 esse valor continuará o mesmo. Os projetos contemplados são de implantação do DDS; ginástica laboral; brigada de
incêndio; implantação da CIPA; treinamento primeiros socorros;
adequação das palestras de integração a NR-22; adequação da área
fabril (proteções nas partes móveis rodantes,melhoria de acessibilidade).
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 628.082,88. Já na manutenção da planta de processos o programado para 2013 foi de R$
945.569,09.

2

R$
Milhões

Natical
Grupo Jdemito

A mina Natical, da Grupo Jdemito, em Natividade (TO), teve um
investimento total previsto em 2013 de R$ 1.292.100 em projetos
de processamento da rocha calcária, britagem e moagem. Em
2014, a quantia programada será de R$ 1.700.000 para projetos
de investimentos na planta de produção.
Na aquisição de equipamentos, o previsto para 2013 foi a compra de uma escavadeira. Em 2014 a meta é a compra de mais uma
escavadeira. Na planta, o previsto em 2013 foram equipamentos
de britagem e moagem. Já para 2014 o planejado será de comprar mais equipamentos de britagem e moagem.
O investimento previsto em programas de segurança em 2013
foi de R$ 144.128,60 e o planejado para 2014 gira em torno de
R$ 150.000. As ações implantadas consistiram em projeto de
coleta seletiva, a substituição de copos descartáveis por canecas
e o plantio de 300 mudas nativas.
Na planta de beneficiamento, a melhoria planejada para 2013
foi a aquisição de equipamentos maiores. Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013 foi de R$ 30.000.
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plados com os recursos são de implantação de coleta seletiva de
lixo, implantação das canecas de louças nos setores, distribuição
de sacolas ecobags, reflorestamento e implantação do processo
de despoeiramento.

1,5

R$
Milhão

Santo Antônio
Mineração São Judas

A Mineração São Judas investiu na mina Santo Antonio, em
Sengés (PR), um total previsto em 2013 de R$ 2.000.000. O valor
destinado às operações existentes foi de R$ 400.000 e o valor
destinado à expansão e novos projetos, R$ 1.600.000.
Na área de beneficiamento de minérios, serão adquiridos equipamentos para dragagem de areia, de secagem de minérios,
peneiras desaguadoras, hidrociclones, ensacadeiras, moinhos
de alta performance para moagem de cal e calcário e indústria
completa para produção de argamassas para a construção civil.
Em 2014, o investimento total previsto foi de R$ 1.500.000, o
valor destinado às operações existentes de R$ 500.000 e o destinado à expansão e novos projetos, R$ 1.000.000. Em exploração
geológica, o investimento previsto foi de R$ 100.000 e o valor
previsto para 2014 será de R$ 100.000.
Na aquisição de equipamentos e sistemas o previsão de 2013
foi a aquisição de compressores estacionários, dragas de areia,
bombas d’água, caminhões basculantes traçados, escavadeiras
hidráulica, pás carregadeiras e retro escavadeiras com rompedores hidráulicos. Em 2014, serão adquiridos caminhões basculantes traçados, perfuratriz hidráulica e pneumática, escavadeira
hidráulica e pás carregadeiras.
Na planta, o previsto para 2013 foram conjuntos de moagem
completos para produção de calcário agrícola, com filtros de
mangas, peneiras vibratórias, correias transportadoras, válvulas
rotativas, inversores de frequência, motores elétricos, transformadores a óleo, fios e cabos, painéis elétricos, ensacadeiras de
alta performance para sacos valvulados e big bags. Em 2014,
serão adquiridos todos os equipamentos necessários para a
montagem de fábrica de argamassas; serão construídos novos
galpões em estrutura metálica.
Os gastos previstos em segurança em 2013 foram de R$ 35.000
e o planejado para 2014 é de R$ 40.000. Na lavra, as ações planejadas para 2013 foram melhorias de acesso à mina e bancadas
e desenvolvimentos mineiros para os novos rebaixos das principais jazidas em atividade.
Na planta de beneficiamento, as melhorias planejadas para
2013 foram a montagem de fábrica completa para produção de
cal CHI, CHIII e cal virgem, construção de novas instalações para
as áreas administrativas e de almoxarifado, obras e montagens
para a fábrica de calcário agrícola que terá silo de armazenagem
de 600 m³ e equipamentos de moagem, peneiramento e transporte.
Em preservação ambiental, o investimento programado para
2013 foi de R$ 50.000 e em 2014 esse valor passará a ser de
R$ 55.000. Os programas ambientais contemplados com os recursos são de atuação na revegetação no entorno industrial bem
como das jazidas, inclusive cercando as áreas de APP’s, revegetando-as e tomando cuidado com mudas nativas, viveiro de
mudas nativas na área da indústria para revegetação de APP’s,
áreas já mineradas e taludes.
Em tecnologia da informação, nos últimos anos foram implantados sistemas operacionais visando a integração da empresa,
garantindo a segurança e maior velocidade das informações. Na
implantação deste programa foi investido em hardware e software, bem como na contratação de profissionais de TI.

Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 130.000 enquanto que em
2014 esse valor será de R$ 120.000. Na manutenção da planta de
processos, o programado para 2013 é de R$ 280.000 e o planejado para 2014 é de R$ 303.000.

1

Rio Bonito
Companhia de Cimento Itambé

R$
Milhão

A Companhia de Cimento Itambé, teve em 2013 um investimento
total previsto de R$ 1.000.000 em projetos de equipamentos. O
investimento previsto em exploração geológica em 2013 foi de R$
85.000.
Na planta de beneficiamento, as melhorias planejadas para 2013
foram de comicionamento de novo complexo de britagem, denominada de Britagem II, capacidade de britagem da ordem de 1.100
t/h, fabricado pela Hazemag/Alemanha, em operação.

23

Caulim

R$
Milhões

Rio Capim Caulim
Imerys Rio Capim Caulim

A Imerys Rio Capim Caulim teve um investimento total previsto
em 2013 de R$ 23.303.731 na mina Rio Capim Caulim, Ipixuna
do Pará (PA). O investimento programado em exploração geológica em 2013 foi de R$ 1.026.295. Na aquisição de equipamentos e sistemas, o planejado para 2013 foi de R$ 16.229.605.
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$
751.744. Na lavra, as melhorias planejadas para 2013 foram
blitz educacionais, melhoria da sinalização, e intensificação do
controle do solo, nos taludes, nas pilhas de estéril.
Em preservação ambiental, o cotado para 2013 foi de R$
5.024.020 em ações de recuperação de mina, reciclagem de
água, tratamento de rejeitos, monitoramento da fauna e educação
ambiental.
Em tecnologia da informação, as melhorias introduzidas em
2013 foram licença de software, R$ 36.872,00; substituição regular de computadores e impressoras, R$ 50.521,00; telecomunicações, R$ 30.497,00; servidores, R$ 36.790,00; segurança,
R$ 29.323,00; e outros R$ 2.433,00.

7

R$
Milhões

Morro do Felipe
Cadam

A mina Morro do Felipe, da Cadam, em Vitória do Jari (AP),
teve um investimento total previsto em 2013 de R$ 2.634.500
sendo que o valor destinado às operações existentes foi de R$
2.300.500 e o valor destinado à expansão e novos projetos, R$
334.000. Os projetos que receberam os recursos são recuperação do moto gerador MAN; reforma da estrutura de sustentação
do dolfim 5.
O investimento total previsto em 2014 será de R$ 7.397.000, com
R$ 5.765.000 reservados às operações existentes e R$ 1.632.000
destinado à expansão e novos projetos. Os projetos contemplados
serão a aquisição de novo agitador para tanque na mina, recuperação de aquecedor de ar, projeto Linhão e recuperação de dolfins do
porto.
Na planta, o previsto para 2013 foi um trocador de calor de placas
Alfa Laval; uma máquina de solda PowerMax 2000 da Eutectic Castolin. Em 2014, o previsto é um alicate amperímetro para 1000V da
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Fluke; um palmtop modelo Palm One com interface HART. Na planta
de beneficiamento, o programado para 2013 foi o reaproveitamento
da energia do condensado do evaporador para pré-aquecimento de
água de caldeira.
Em preservação ambiental, a Cadam mantém um rigoroso programa de monitoramento ambiental, com controle das emissões
atmosféricas; monitoramento de qualidade de efluente lançado, monitoramento de particulados em suspensão no ar, análises de solo,
programa de gerenciamento de resíduos e programa de educação
ambiental.
Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos em
2013 foi de R$ 5.200.000 e para 2014 a quantia prevista será de R$
5.200.000.

5

Capim I
Pará Pigmentos

R$
Milhões

A mina Capim I, em Ipixuna do Pará (PA), da Pará Pigmentos, teve
investimento total previsto em 2013 de R$ 5.319.983. Os gastos
previstos com exploração geológica em 2013 chegam a R$ 551.409.
Para aquisição de equipamentos o programado para 2013 foi de R$
2.733.136.
Os programas de segurança previstos para 2013custaram R$
118.188. Os projetos que mais obtiveram resultados positivos e
mensurados são Proativo, liberação de serviços, planilha Geseg.,
caminhada de segurança, auditoria de seis sérios e auditoria comportamental.
As ações de preservação ambiental previram gastos de até R$
1.881.742 em 2013. Em tecnologia da informação os investimentos
consistiram em R$ 22.345,00 em licença de software, R$ 22.953,00
em substituição regular de computadores e impressoras e 20.932,00
em telecomunicações.

3

Talco

R$
Milhões

Olho D'água dos Coqueiros
Xilolite

A mineradora Xilolite, que opera a mina Olha D’água dos Coqueiros, em Brumado (BA), prevê investir R$ 33.000.000 neste ano,
sendo a montagem de forno de calcinação de magnesita o principal investimento do período.Em 2013, a mineradora investiu R$
2.972.202,72, o que incluiu a aquisição do eixo para forno de calcinação de magnesita.
Para este ano, a mineradora programou investir R$ 35.000 em exploração geológica. No ano passado, a empresa aplicou R$ 27.255
nessa atividade.
Os investimentos para aquisição de equipamentos e sistemas de
planta devem totalizar R$ 33.000.000, ante R$ 1.924.947,72 realizados no ano passado. A mineradora informou que investiu R$
510.000 em aquisição de equipamento e sistemas de mina no ano
passado, mas não apresentou estimativas para este ano.
Para a área de segurança, os recursos que fecharam 2013 em R$
252.233,60, devem atingir R$ 315.000 neste ano. Os investimentos
em preservação ambiental devem somar R$ 215.000 em 2014, ante
os R$ 213.600,59 no ano passado.
Para o setor de tecnologia da informação (TI), a Xilolite prevê investir R$ 980.000, pouco mais do que em 2013, quando destinou R$
939.783,10 ao segmento.
Já para manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a
mineradora, que investiu R$ 530.360,54 em 2013, programou investimentos de R$ 540.000 para este ano.
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Investimentos por Mina

1

R$
Milhão

Biscaia
Mineração São Judas

A mina Biscaia, da Mineração São Judas, em Ponta Grossa (PR)
tinha como investimento total previsto em 2013 foi de R$ 800.000. O
valor destinado às operações existentes era de R$ 200.000 e o valor
destinado à expansão e novos projetos, R$ 600.000. Nesse caso,
foram realizadas pavimentação da área interna com piso de concreto armado; aquisição e montagem de equipamentos de lavagem de
minérios; instalação de filtros de mangas mais modernos e eficientes, equipados com o sistema “pull jet”; aquisição de equipamentos
novos para ampliação da capacidade da britagem atual; aquisição de
bombas helicoidais para transporte de slurries; ampliação da capacidade produtiva da lavra, através da compra de novos equipamentos,
tais como caminhões e máquinas.
Em 2014, o investimento total previsto é de R$ 1.400.000, o valor
destinado às operações existentes é de R$ 700.000 e destinado à
expansão e novos projetos, R$ 700.000. Dentre as melhorias, estão
a aquisição de peneiras vibratórias, filtros de mangas, exaustores,
rotores, correias transportadoras, fornos de cal, secadores com
fornalhas, tubulações diversas, inversores de frequência, motores
elétricos, equipamentos para tratamento de efluentes, válvulas
rotativas e alimentadores vibratórios.
Na exploração geológica, para 2013 estava previsto R$ 100.000,00
e para 2014 R$ 120.000,00. O investimento realizado e previsto em
programas de segurança é de R$ 41.000 em 2013 e a mesma quantia
em 2014.
Na lavra, as principais melhorias planejadas para 2013 foram redução dos tempos de ciclo, a ampliação da frota e a abertura de frentes
de lavra, o que possibilitou melhor distribuição dos caminhões e
mais produtividade. O previsto para 2013 era dar continuidade aos
trabalhos anteriores e investir em novos caminhões e máquinas para
atender as novas demandas do mercado.
Na planta de beneficiamento as ações de melhoria planejadas para
2013 foram automações em diversos equipamentos, bem como a
repotencialização dos moinhos; instalação de revestimentos de alta
resistência contra abrasão, tais como chapas USI400 da Usiminas,
em tubulações e bicas os quais propiciaram maior durabilidade; e
instalações de válvulas rotativas de alta performance.
Os investimentos previstos em programas ambientais chegaram a
R$ 70.000 em 2013 e o programado para 2014 é de R$ 74.000. O
objetivo é continuar a atuação na revegetação no entorno industrial
bem como das jazidas, inclusive cercando as áreas de APP’s, gramas
de revegetação com mudas nativas, viveiro de mudas nativas na
área da indústria para revegetação de APP’s, áreas já mineradas e
taludes.
Os gastos previstos para manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra é de R$ 150.000 tanto para 2013 e 2014. Já os gastos para manutenção de planta de processos foram de R$ 700.000
em 2013 e de R$ 600.000 em 2014.

1

R$
Milhão

Lavra 26
Mineração São Judas

A Mineração São Judas, investiu na mina Lavra 26, em Bom Sucesso de Itararé (SP), um total previsto em 2013 de R$ 300.000.
O valor destinado às operações existentes foi de R$ 150.000 e à
expansão e novos projetos, R$ 150.000. Os recursos foram repassados para ações de ampliação dos galpões das áreas de carregamento
e estocagem; investimento em sistemas de otimização e automação
do processo produtivo; aquisição de ensacadeiras, filtros de manga
e exaustores.
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Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 1.000.000,
o valor destinado às operações existentes de R$ 500.000 e o
destinado à expansão e novos projetos, R$ 500.000. A aquisição
de máquinas e caminhões para as operações de lavra; a instalação de usina de lavagem e secagem de minérios; a montagem
de moinho de martelos de alta performance são os projetos que
receberão recursos.
O investimento em exploração geológica em 2013 ficou em R$
80.000 e a previsão para 2014 está na ordem de R$ 100.000. Na
aquisição de equipamentos, o planejado para 2013 foi a compra
de uma máquina pá carregadeira marca Komatsu Mod WA200; 1
máquina escavadeira marca komatsu modelo WA 200. Na planta,
o previsto para 2013 era um galpão em estrutura metálica com
570 m².
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$
40.000 e em 2014 esse valor aumentará para R$ 42.000. Na
planta de beneficiamento, o planejado para 2013 foi a reforma
completa do secador atual, com a instalação de silos de estocagem, elevadores de canecas e alimentadores automáticos que
viabilizam uma maior produtividade; ampliação e modernização
do barracão da britagem.
Em preservação ambiental, o investimento programado para
2013 foi de R$ 70.000 e em 2014, o valor programado é de R$
75.000. O projeto que está recebendo os recursos é o de atuação
na revegetação no entorno industrial bem como das jazidas, inclusive cercando as áreas de APP’s, revegetando-as e tomando
cuidado com mudas nativas, viveiro de mudas nativas na área da
indústria para revegetação de APP’s, áreas já mineradas e taludes.
Em tecnologia da informação, em 2013 a mineradora manteve
a implantação do software gerencial, na fase de implantação, relativo ao controle de compras e manutenção. Na manutenção da
frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em
2013 foi de R$ 190.000 e em 2014 a quantia investida será de R$
180.000. Na manutenção da planta de processos, a previsão de
gastos em 2013 foi de R$ 200.000 e para 2014 o investimento
está cotado em R$ 250.000.

25

Amianto Crisotila

R$
Milhões

Cana Brava
Sama Minerações Associadas

A mina Cana Brava, da Sama Minerações Associadas, em Minaçu
(GO), teve um investimento total previsto em 2013 de R$ 18.418.724.
O valor destinado às operações existentes foi de R$ 15.018.724 e o
destinado à expansão e novos projetos, R$ 3.400.000. Na planta, o
previsto são ações de reforma de tubulação das usinas; aquisição de
mangas (filtro USI 3 - USI 2 - secagem) - 900 mangas; reforma do
trafo 15/20 MVA _138KV; inversor de frequência para motor britagem primária; melhoria no circuito de limpeza fibra longa; melhoria
fornos da secagem; SAP - licenças e consultoria para automatização
da entrada de nota fiscal-gti; reforma dos fornos; peças de reposição
BC’S; colunas de CCM dos filtros da secagem e licenças de uso das
ferramentas vulcan (Vulcan Minemodeler, Haulage Profile e Chronos)-PLA.
Em 2013, o investimento realizado e previsto em programas de segurança foi de R$ 1.3730.136,20. Já em 2014 o montante investido
passará a ser R$ 1.700.000. Em preservação ambiental o investimento programado para 2013 é de R$ 4.761.000,00 e os investimentos em ações sócioambientais chegam a R$ 2.873.700.
Em tecnologia da informação, em 2013, houve investimentos em
Atualização de software - Vulcan – R$ 219.000; atualização de equipamentos de rede – R$ 40.000; implementação de sistema de geração de energia elétrica para CPD – R$ 100.000; instalação do Office
2010 para os usuários da Sama SP; atualização da versão da Nota

Fiscal Eletrônica (versão que permite o cancelamento); implementação do Framework Fiscal.
Para fazer a manutenção de frota móvel de equipamentos de lavra,
a previsão de gastos em 2013, foi de R$ 11.751.478,82. Já a previsão para 2014 é de R$ 13.652.342,25.
A manutenção de planta de processos previu R$ 8.837.875 em
2013 e programa R$ 9.898.420 em 2014.

21

Cromita

R$
Milhões

Ipueira
Companhia de Ferro Ligas
da Bahia (Ferbasa)

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) investiu um total
programado em 2013 de R$ 11.920.000,00 na mina Ipueira, em
Andorinha (BA). O valor destinado às operações existentes foi de
R$ 10.490.000,00 e o valor destinado à expansão e novos projetos, R$ 1.430.000,00. Os projetos contemplados com esses recursos foram aquisição e reforma de equipamentos, meio ambiente,
projetos estratégicos e pesquisa prospecção e exploração mineral.
O investimento previsto em 2013 em exploração geológica foi
de R$ 3.865.825.46 e o planejado para 2014 são estimados em
R$ 5.000.000,00. A aquisição de equipamentos em 2013 previu a
compra de carregadeira Volvo L180G; robô projetor de Concreto
Putzmeister SPM 4210; fandrill Sandvik DL331-5C; escavadeira
Doosan DX35Z; micro-ônibus Marcopolo Volare 4x4. Em 2014,
a previsão é para compra de uma carregadeira rebaixada LHD de
14 t; carreta de perfuração tipo jumbo de dois braços; caminhão
betoneira de 8 m³; caminhão betoneira de 4m³.
Na planta, o previsto para 2013 é um sistema de armazenamento
de concentrado para liga de ferro cromo baixo carbono. Para 2014,
a previsão é de um sistema de separação por sensor de raio X,
fabricante Steinert, modelo XSS 200 430 V12 U Belt. Na lavra, as
melhorias planejadas para 2013 foram a adição contínua e progressiva de novas tecnologias ao sistema produtivo
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$
1.275.390,66 e o cotado para 2014 é de R$ 1.500.000. Nessa categoria, os projetos que se destacam são os direcionados às atividades de lavra em subsolo e o trabalho da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPAMIN).
Na planta de beneficiamento, em 2013 foram planejadas ações de
manutenção e adição contínua e progressiva de novas tecnologias
ao sistema de beneficiamento. Para manutenção da frota móvel
de equipamentos de lavra a previsão de gastos para 2013 foi de
R$ 7.722.501,75. Já para 2014 o previsto gira em torno de R$
8.000.000. Para manutenção da planta de processos, o previsto
para 2013 foi de R$ 4.022.885,56 e para 2014 o estimado é de R$
4.500.000.
Em preservação ambiental, o investimento total previsto para
2013 foi de R$ 1.813.211,43 e para 2014 o valor planejado é de
aproximadamente R$ 2.000.000. A recuperação de áreas que sofreram intervenção com atividades desenvolvidas pelo empreendimento é o foco das ações ambientais.

5

R$
Milhões

Coitezeiro
Companhia de Ferro Ligas
da Bahia (Ferbasa)

A mina Coitezeiro, da Companhia de Ferros e Ligas da Bahia
(Ferbasa), em Campo Formoso (BA), recebeu investimento total
previsto em 2013 de R$ 1.469.000. O valor destinado às operações existentes, R$ 1.469.000. Os projetos envolvidos são a
aquisição e reforma de equipamentos, infraestrutura e meio ambiente.
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Para a aquisição de equipamentos o previsto para 2013 foi de
um trator de esteira Caterpillar D6T; manipulador telecópico JCB.
Na planta, o previsto para 2013 foram espirais concentradoras
WW6 - Roche Mining.
O investimento previsto em 2013 em programas de segurança
foi de R$ 499.218,19. Para 2014, o valor chega a R$ 500.000. Os
principais programas são direcionados à prevenção de acidentes
na mina e planta, como por exemplo, manutenção e melhoria
contínua no conjunto de sinalização interna, fomento aos DDS’s
e ações contínuas de conscientização e cobrança, para as boas
práticas de segurança.
Na lavra, as principais melhorias para 2013 de caracterizaram
pela adição contínua e progressiva de novas tecnologias ao sistema produtivo, como progressivo melhoramento do sistema de
carregamento e transporte, com equipamentos de maior capacidade de carga e com “up” tecnológico, manutenção e melhoria
contínua nos sistemas de sinalização e comunicação, garantindo
segurança e fluidez das operações.
Na planta de beneficiamento, as principais melhorias são reflexos também da manutenção e adição contínua e progressiva de
novas tecnologias ao sistema de beneficiamento, substituição e
implementação de equipamentos, no intuito de garantir de forma
contínua, sempre a melhor produtividade.
Em preservação ambiental, o investimento programado chegou
a R$ 1.577.207,35 em 2013. Já em 2014, está previsto que esse
valor aumente para R$ 2.000.000.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos para 2013 foi de R$ 1.816.081,14. Para 2014,
o valor previsto chega em R$ 2.000.000. Na manutenção de
planta de processos, a previsão de gastos em 2013 ficou em R$
489.783,37 e em 2014, o previsto é de R$ 500.000.

5

Areia

R$
Milhões

Pirâmide Porto Seguro
Pirâmide Extração
e Comércio de Areia

O investimento total previsto em 2013 da Pirâmide Extração e
Comércio de Areia na mina Pirâmide Porto Seguro, em Registro
(SP), chegou a R$ 4.000.000. O valor destinado às operações
existentes foi de R$ 1.500.000 e o valor destinado à expansão e
novos projetos, R$ 2.500.000. Os projetos que receberam recursos foram na nova planta de beneficiamento e investimento em
embarcações.
Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 5.000.000
sendo que o valor destinado às operações existentes será de
R$ 2.000.000 e o valor destinado à expansão e novos projetos,
R$ 3.000.000. As ações desenvolvidas com os recursos serão a
abertura de novos portos e investimento em modernização das
embarcações.
O investimento previsto em 2013 em exploração geológica foi
de R$ 200.000 e em 2014 esse valor será de R$ 300.000.
Na aquisição de novos equipamentos e sistemas, o previsto
para 2013 foi uma nova embarcação. Na planta, o previsto em
2013 foi a planta CDE M2500 e o programado para 2014 são
equipamentos diversos para modernização do processo de beneficiamento.
Em preservação ambiental, o investimento programado em
2013 foi de R$ 300.000,00. Os recursos foram repassados para
o projeto “Viva Ribeira”, que consiste em recuperação das matas
ciliares e ações de educação ambiental e um projeto de redução
do consumo e desperdício da água utilizada em sua principal
planta de beneficiamento.
Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos
em 2013 foi de R$ 130.000. Já o programado para 2014 foi de R$
150.000.
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3

Itaquareia
Itaquareia Indústria
Extrativa de Minérios

R$
Milhões

A Itaquareia Indústria Extrativa de Minérios, detentora da
mina Itaquareia, em Mogi das Cruzes (SP), teve um investimento total previsto em 2013 de R$ 3.000.000. O valor destinado
às operações existentes foi de R$ 1.000.000 e o destinado à
expansão e novos projetos, R$ 2.000.000. Os projetos que receberão os recursos foram voltados para a aquisição de novos
equipamentos.

Investimentos por Mina

3

Jacuí
Somar Sociedade Mineradora

R$
Milhões

A Somar investiu na mina Jacuí, em Charqueadas (RS), um total
previsto em 2013 de R$ 2.615.000,00. O investimento previsto em exploração geológica em 2013 foi de R$ 90.000,00. Para
2014, a quantia estimada continua a mesma.
Em tecnologia da informação, em 2013 a instalação do programa de localização e distribuição de equipamentos de extração
na jazida e instalação de Sistema Contábil/Fiscal/Pessoal previu
gastos de R$ 150.000,00.
Em preservação ambiental, o investimento programado para
2013 foi de R$ 900.000 e a quantia prevista para 2014 permanece a mesma. Os recursos serão investidos na continuação do
Projeto Margens Vivas e no Projeto Elo Verde, que promovem o
plantio de mudas nativas em áreas ribeirinhas e em municípios
integrantes da Bacia Hidrográfica do Baixo Jacuí; e o Projeto
Pescando Lixo, que ajuda a manter a renda de pescadores da
Ilha da Pintada em Porto Alegre, em períodos em que a pesca é
proibida, por meio de trabalhos de limpeza de resíduos sólidos
do leito e margens de rios.

13

Carvão Mineral

R$
Milhões

Candiota
Companhia Riograndense
de Mineração

A Companhia Riograndense de Mineração, em Candiota (RS),
destinou em 2013 R$ 13.597.940,46 às operações existentes, que
consistiram na renovação e ampliação da frota de equipamentos
da mina Candiota. Já os investimentos previstos em 2013 em exploração geológica foram de R$ 190.000. A previsão para 2014 é
de R$ 300.000.
O investimento previsto em programas de segurança chegou a R$
550.000 em 2013, com despoeiramento em área industrial e em
2014 pode chegar a R$ 600.000, com despoeiramento em área de
britagem.
Para dar continuidade às ações de preservação ambiental em 2013
a estimativa de gastos chegou a R$ 3.044.703 e em 2014 estão programados gastos em torno de R$ 4.000.000.

2

R$
Milhões

Mina 101
Indústria Carbonífera Rio Deserto

A Indústria Carbonífera Rio Deserto investiu em 2013 na mina 101,
em Içara (SC), um total previsto de R$ 3.500,000. O valor destinado às operações existentes foi de R$ 500.000 e a quantia destinada
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à expansão e novos projetos, R$ 3.000.000.000. Os projetos que
receberão recursos são a aquisição de equipamento para extração e
transporte de material. Em 2014, o investimento total previsto será
de R$ 2.000.000 e o valor destinado às operações existentes, R$
2.000.000.

2

R$
Milhões

Novo Horizonte
Indústria Carbonífera Rio Deserto

A Indústria Carbonífera Rio Deserto, detentora da mina Novo
Horizonte, em Criciúma (SC), teve um investimento total previsto em 2013 de R$ 2.289.200. O valor destinado às operações
existentes é de R$ 1.205.000 e a quantia reservada à expansão
e novos projetos, R$ 1.084.200. Os recursos serão repassados
para projetos de aquisição de equipamento para extração e transporte de material.

2

João Sonego
Cooperminas

R$
Milhões

A Cooperativa de Extração de Carvão Mineral dos Trabalhadores
de Criciúma (Cooperminas) investiu um total previsto em 2013
de R$ 1.800.000 na mina João Sonego, em Forquilinha (SC). O
valor destinado às operações existentes foi de R$ 1.800.000 e à
expansão e novos projetos, R$ 850.000. Os projetos que receberam recursos foram de bacias de decantação e beneficiamento
de finos.
O investimento total previsto em 2014 será de R$ 2.000.000,
o valor destinado às operações existentes de R$ 1.800.000 e o
a quantia reservada expansão e novos projetos de R$ 200.000.
Nesse ano, os projetos que receberão os recursos serão a ampliação do poder produtivo e uso de novas tecnologias na extração.

1

R$
Milhão

Cruz de Malta
Indústria Carbonífera Rio Deserto

A Indústria Carbonífera Rio Deserto previu investimentos em 2013
na mina Cruz de Malta, em Treviso (SC), na ordem de R$ 700.000,00.
O valor destinado às operações existentes é de R$ 200.000,00 e o
destinado à expansão e novos projetos, R$ 500.000.
Esses valores foram voltados para aquisição de equipamentos para
extração e transporte de material. Em 2014, o investimento total
previsto será de R$ 1.000.000,00, sendo que o mesmo valor será
destinado às operações existentes.

250

R$
Mil

Leão (São Vicente Norte)
Companhia Riograndense
de Mineração

A Companhia Riograndense de Mineração, detentora da mina
Leão, em Minas do Leão (RS), teve um investimento total previsto
em 2013 de R$ 250.000. O valor destinado às operações existentes foi de R$ 300.000. A reforma de instalações e equipamentos e
regeneração de áreas impactadas foram os projetos contemplados.
Em preservação ambiental, o valor previsto para investimento em
2013 foi de R$ 320.565. Já a previsão para 2014 é de R$ 450.000.

O programa implantado de recuperação concomitante de áreas já
mineradas vem acompanhando adequadamente o avançamento
das áreas em mineração a céu aberto, não permitindo o surgimento de passivos ambientais; este programa define a disposição
dos materiais da descobertura das camadas de carvão na mesma
ordem em que se encontravam originalmente na natureza, com
preservação total dos estratos de solo orgânico e revegetação das
áreas mineradas.

1

Granulito

R$
Milhão

Civil Pedreira
Civil Industrial e Comercial

A Civil Industrial e Comercial, detentora da Civil Pedreira, em
Salvador (BA) teve um investimento previsto com a mina de
5.000.000 em 2013. O valor destinado às operações existentes é
de R$ 1.500.000 e à expansão de novos projetos, R$ 3.500.000.
Os recursos serão destinados ao desenvolvimento da mina e renovação de parte da frota de equipamentos móveis: 2 escavadeiras hidráulicas; 2 carregadeiras sobre pneus; e 2 caminhões
basculantes; aumento da produção de areia de brita e instalação
de usina de finos. Para 2014, o investimento total previsto é de
R$ 1.300.000, o valor destinado às operações existentes é de R$
650.000 e o para a expansão e novos projetos, R$ 650.000. Os
recursos serão voltados em dois caminhões basculantes; aumento da produção de areia de brita; e implantação de usina de finos.
O investimento previsto para 2013 em exploração geológica estava em R$ 300.000 e para 2014 será de R$ 500.000. Para 2014,
o previsto é a aquisição de 2 caminhões basculantes 400 HP. Em
segurança, o investimento previsto em 2013 era de R$ 140.000 e
em 2014 esse valor pode chegar a R$ 155.000.
Na planta, o previsto são 4 balanças integradoras Toledo de 500
toneladas / hora de capacidade de carga. Na lavra, as principais
melhorias introduzidas foram a reconfiguração do trajeto dos
acessos para eliminar curvas acentuadas e renovação da frota
de caminhões. Na planta de beneficiamento, o planejado para
2013 foi a melhoria do processo de manutenção da planta com
terceirização de equipe e renovação dos equipamentos móveis
de apoio. Em preservação ambiental, o investimento programado
em 2013 foi de R$ 70.000 e para 2014 o planejado está na ordem
de R$ 120.000. Para manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos para 2013 é de R$ 1.080.000
e para 2014, R$ 780.000. Para manutenção da planta de processos, o previsto era R$ 237.000 em 2013 e para 2014, a previsão
chega a R$ 256.000.
Em tecnologia da informação, estava previsto investimentos de
R$ 100.000,00 em programa de TI.

1,5

Diamante

R$
Milhão

São Gonçalo do Abaeté
Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

A Gar Mineração Comércio Importação e Exportação investiu na
mina São Gonçalo do Abaeté, em São Gonçalo do Abaeté (MG), um
total previsto de R$ 1.000.000,00 sendo que o valor destinado às
operações existentes foi de R$ 800.000,00 e o destinado à expansão
e novos projetos, R$ 200.000,00. Já o investimento total previsto em
2014 será de R$ 1.500.000,00, o valor destinado às operações existentes, R$ 1.000.000,00 e o reservado à expansão e novos projetos,
R$ 500.000,00. Os recursos estão sendo repassados, tanto em 2013
quanto em 2014, para o Projeto Expansão Abaeté.
www.revistaminerios.com.br

O investimento em exploração geológica em 2013 foi de R$
60.000,00 e o previsto para 2014 é de R$ 200.000,00. Na aquisição de equipamentos e sistemas, o previsto para 2013 era a compra de duas bombas de alta pressão 4 polegadas – 150 metros de
canos de 4 polegadas. Na planta, o previsto em 2013 era de uma
planta de concentração gravimétrica composta por 2 jigues. Em
2014, serão duas plantas de concentração gravimétrica composta
por 2 jigues.
O investimento em 2013 em programas de segurança foi de R$
12.000,00 e o valor continua o mesmo para 2014. Na lavra, as
melhorias planejadas para 2014 serão um caminhão VW 13.180;
1 caminhão Cargo 1416; 1 caminhão Mercedes-Benz 1113.
Na planta de beneficiamento, em 2013 o programado era a implantação de mais uma planta de beneficiamento. Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013 foi de R$
12.000 enquanto que em 2014 esse valor será de R$ 18.000. Na
manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão
de gastos em 2013 foi de R$ 150.000,00 e o previsto para 2014
está na ordem de R$ 180.000,00. Na manutenção da planta de
processos, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 18.000,00
sendo que em 2014 esse valor passará a ser de R$ 24.000,00.

1,5

R$
Milhão

Coromandel
Gar Mineração Comércio
Importação e Exportação

A Gar Mineração Comércio Importação e Exportação, detentora
da mina Coromandel, em Coromandel – MG, teve um investimento total previsto em 2013 de R$ 1.000.000. O valor destinado às
operações existentes foi de R$ 600.000 e o destinado à expansão e
novos projetos, R$ 400.000. O projeto que recebeu tais recursos é
o Projeto expansão Coromandel.
Para 2014, o investimento total previsto é de R$ 1.500.000, o valor destinado às operações existentes de R$ 1.000.000 e o destinado à expansão e novos projetos, R$ 500.000. Nesse ano o Projeto
Expansão Coromandel continuará recebendo os recursos.
Em exploração geológica, o previsto para 2013 é de R$ 120.000 e
para 2014 de R$ 200.000. A aquisição de equipamentos para 2013
estava planejada para compra de duas bombas de alta pressão 4
polegadas – 200 m de canos de 4 polegadas.
Na planta, o previsto para 2014 é uma planta de concentração
gravimétrica composta por 2 jigues. Os investimentos em programas de segurança em 2013 chegaram a R$ 12.000 e o valor se
mantém em 2014. Para preservação ambiental, o programado para
2013 chegava em R$ 12.000. Já em 2014 o valor investido está em
R$ 18.000.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 120.000 e o previsto para 2014
será de R$ 150.000. Na manutenção de planta de processos, em
2013 os gastos programados estavam em R$ 15.000,00 e em 2014
o investimento previsto está em torno de R$ 24.000,00.

2

Gipsita

R$
Milhões

Mineradora São Jorge
Mineradora São Jorge

A Mineradora São Jorge, detentora de uma unidade de extração de
gipsita, em Ouricuri (PE), teve um investimento total previsto em
2013 de R$ 2.000.000. Os projetos que receberam recursos foram
ações de renovação da frota e aquisição de equipamentos de mineração; infraestrutura; pesquisa geológica; projetos ambientais;
melhoria do local de trabalho da parte administrativa (escritório
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reforma da estrutura metálica das usinas de concentração; substituição de espirais concentradoras.
Em tecnologia da informação, os investimentos previstos para
2013 foram de 57.000,00 para melhoria na infraestrutura de
WiFi, Migração sistema de correio, Migração Sistema de Controle de Documentos e melhoria parque e redundância de link de
dados (4 MB).
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra a previsão de gastos em 2013 é de R$955.484 e o valor programado
para 2014 será de R$1.008.035. Na manutenção da planta de
processos a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 5.529.419 e o
estimado para 2014 está na ordem de R$ 5.833.537.
Em preservação ambiental, o investimento programado para
2013 foi de R$2.500.000 e em 2014 a quantia continua a mesma.
Os recursos continuarão sendo investidos no programa de recuperação de áreas mineradas.

Argila Caulinítica

500

Ilmenita

R$
Milhões

Guaju
Millennium Inorganic
Chemicals Mineração

A Millennium Inorganic Chemicals Mineração investiu na
mina Guaju, em Mataraca (PB), um total previsto em 2013 de
R$1.520.000. O valor destinado às operações existentes foi de
R$1.520.000,00. Tais recursos foram distribuídos em projetos
de aquisição e instalação de 800 m de tubulação para adutora;
substituição de veículo para transporte interno de pessoal; aquisição e instalação de 1000 m de linha de alta tensão para o Complexo Draga; aquisição de 1 separador magnético para testes de
laboratório; conclusão do sistema de aterramento dos prédios e
outras edificações; reforma da estrutura de Concreto da Planta de
concentração; substituição de Coluna de secagem de minério e
substituição de Subconjuntos no Processo Produtivo.
O investimento total previsto para 2014 será de R$1.800.000
e o valor destinado às operações existentes de R$1.800.000. Os
projetos que receberão recursos são de substituição de balanças
de pesagem; aquisição de veículo para transporte interno de pessoal; substituição de inversores de frequência; substituição de
caminhão de transporte rodoviário; substituição de subconjuntos
no processo produtivo; aquisição de transformador 1600KVA e
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Lagoinha
Argimax Argilas Especiais

A Argimax Argilas Especiais investiu um total previsto de R$
500.000 na mina Lagoinha, em Lagoinha (SP), durante 2013. O
valor destinado às operações existentes foi de R$ 400.000 e o destinado à expansão e novos projetos, R$ 100.000. Os projetos que
receberão recursos serão ações de plantas de beneficiamento de
argila e turfa.
O investimento total previsto em 2014 será de R$ 500.000, o valor destinado às operações existentes de R$ 100.000 e o destinado
à expansão e novos projetos, R$ 400.000. Os projetos contemplados serão plantas de beneficiamento de argila e turfa.
Os investimentos programados em exploração geológica em
2013 foram de R$ 50.000 enquanto que em 2014 a previsão está
em R$ 50.000. Na aquisição de equipamentos, o previsto para
2013 foi a compra de uma escavadeira hidráulica e em 2014 serão
feitas compras de caminhões. Na planta, o investimento previsto
em 2013 foi de hidrociclones; filtro-prensas; maromba e em 2014,
a previsão é de um micronizador.
Em segurança, o investimento previsto em 2013 foi de R$ 10.000
e o programado para 2014 continua o mesmo valor. Em preservação ambiental, o investimento planejado em 2013 foi de R$ 45.000
e esse valor se mantém no planejamento de investimentos de 2014.
Na manutenção da planta de processos, a previsão de gastos para
2013 foi de R$ 35.000 enquanto que em 2014 o investimento será
de R$ 40.000.
Foto: Mineração Caraíba

Investimentos por Mina

em Recife); investimento em segurança do trabalho; melhoria da
tecnologia da informação; implantação do sistema de vigilância
eletrônica dos paios.
Em 2014, o investimento total previsto será de R$ 2.000.000. A
renovação da frota, da infraestrutura, de pesquisa geológica, de
projetos ambientais e de segurança são os projetos que receberão
os recursos.
Em exploração geológica, o investimento previsto em 2013 foi de
R$ 110.000,00 e o planejado para 2014 será de R$ 500.000,00. Na
aquisição de equipamentos, o programado para 2013 foi a compra de uma escavadeira PC 200 Komatsu. Em 2014, o previsto
é a aquisição de uma pá carregadeira WA 380, dois caminhões
basculantes Constellation 31-320 6X4 Volkswagen e uma escavadeira PC 350 Komatsu. Na planta, o previsto é uma pá carregadeira
WA 380 e dois caminhões basculantes Constellation 31-320 6X4
Volkswagen. Na planta de 2014, o previsto é uma unidade móvel
de britagem.
Em segurança, o investimento nos projetos previu gastos de R$
180.000 em 2013. Já em 2014 o programado são gastos de aproximadamente R$ 190.000. Os projetos relacionados à implantação
da planilha de inspeção de segurança serão contemplados com
os recursos. Na lavra, o previsto para 2013 foram a renovação de
equipamentos, melhorias de infraestrutura e o melhoramento na
planta de britagem.
Na planta de beneficiamento, as melhorias planejadas em 2013
foram a continuidade da renovação da parte elétrica e o término da
subestação; melhoramento e renovação do circuito da britagem 01
e britagem 02.
Em preservação ambiental, o investimento programado em 2013
foi de R$ 80.000 e o previsto para 2014 são gastos na ordem de R$
90.000. Os recursos contemplam programas ambientais de reflorestamento em áreas de rejeito da São Jorge.
Em tecnologia da informação, o previsto para 2013 foi a continuidade ao programa de gestão empresarial como também se adequando, capacitando seus funcionários, proporcionando recursos
e ferramentas, que visam melhor estrutura e produtividade.
Na manutenção da frota móvel de equipamentos de lavra, a previsão de gastos em 2013 foi de R$ 1.100.000 e para 2014 a previsão é a mesma. Na manutenção da planta de processos, o cotado
para 2013 foi de R$ 1.000.000 e o previsto para 2014 é de R$
1.200.000.

Planta de beneficiamento
da Mineração Caraíba

Softwares reduzem custos
e aumentam produtividade
nas minas

Anglo American

Com o objetivo de aumentar a produtividade da mina e da planta, além de otimizar a
gestão da empresa, a Anglo American utiliza
diversos softwares desenvolvidos especificamente para atividades relacionados ao
processo de mineração.
A mineradora tem soluções que fazem o
controle dos sistemas de gestão, laboratório, planta, frota, porto e operacional. De
acordo com Sihan Hassan, Head of Information Management - Americas, da Anglo
American, para ter um controle total de todas
www.revistaminerios.com.br

as atividades de mineração, a empresa utiliza um software de integração de sistemas.
O Integration Layer, também conhecido
como Software AG, é a solução responsável pela união de todos os softwares
utilizados pela mineradora. “É muito
importante a integração entre os sistemas”, diz Sihan. O Software AG faz a
integração entre os seguintes sistemas:
Enterprise Resource Planning (sistemas,
aplicações e produtos em processamento de dados), Laboratory Information
Management System (sistema de laboratório), Plant Information Management
System (sistema de planta), Dispatch
Mine Management (sistema de gestão de
frota), Port Logistic System (sistema de
porto), Manufacturing Execution System
(sistema de gestão operacional).
Segundo Sihan, um exemplo que trouxe
significativo aumento de produtividade para
a mineradora foi o uso do software para gestão de frota. “O sistema controla toda a frota
de caminhões que busca o minério e faz o
transporte até a planta. Esses caminhões
custam milhões. Uma boa gestão aumenta
a sua produtividade, com trabalho na hora
certa, melhor percurso. É uma otimização do
uso dos veículos.”
Com o uso da solução de gestão de frota, a
mineradora revisou toda a configuração do
Foto: Sama

C

onseguir maior produtividade, ter
mais segurança durante as operações de lavra, diminuir os impactos
ambientais, reduzir os custos com manutenção e dilatar a vida útil dos equipamentos.
Esses são alguns dos objetivos que as mineradoras perseguem em seu dia a dia. Para
otimizar essas atividades, as empresas têm
investido em softwares específicos.
As soluções, disponíveis no mercado ou
mesmo desenvolvidas pelas equipes de TI
(tecnologia da informação) das próprias
empresas, são utilizadas cada vez mais no
setor. “É uma ferramenta básica no mundo
em que vivemos hoje, com muita informação e competitividade”, diz Sihan Hassan,
Head of Information Management - Americas, da Anglo American.
O uso das ferramentas varia bastante entre
as empresas. Há softwares responsáveis por
fazer o controle de frota, análises geológicas,
avaliação de dados geoestatística, planejamento de lavra, unificação entre sistemas
usados na mina, entre outras atividades.
“A realidade das minas hoje é bem diferente”, diz Gerci José de Lisboa, analista
de processos de TI da Samarco. “As mineradores têm visto que podem trabalhar
melhor com ferramentas mais adequadas.
Agora, os softwares fazem parte de qualquer plano de operação.”

sistema e, incluindo o treinamento dos operadores. Dessa maneira, houve um aumento
de 7 % na produtividade do setor.
“É normal uma empresa ter rotatividade.
Portanto, é muito importante a área de TI garantir que os funcionários estejam usando
as ferramentas de forma adequada. Se não
garantir a correta reciclagem do treinamento, se perde o uso potencial do investimento”, afirma Sihan.
Para o processo de escolha dessas tecnologias, a Anglo American faz uma avaliação
técnica dos produtos disponíveis no mercado. Após o requerimento das equipes de
operação, a mineradora faz testes e consulta
empresas que tenham utilizado o sistema
em estudo.
“É um processo que depende de avaliações
técnicas. Se você não tiver essa infraestrutura,
a empresa fica sem as ferramentas para tomar
decisões rapidamente”, afirma Sihan.

Galvani

Para integrar diversas de suas atividades
de mineração, sobretudo as áreas de geologia, geoestatística e planejamento de lavra,
a Galvani utiliza softwares da CAE Mining,
divisão da canadense CAE. A empresa está
presente no mercado de mineração com
soluções que oferecem gerenciamento de
exploração, modelagem de minério, plaVinícius Rossi
Manduruca,
analista
Programador,
e Ednaldo da
Silva, operador
de Sala
Centralizada
da Sama
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Tecnologia da Informação

Mineradoras têm investido em novas tecnologias para otimizar suas operações
de lavra e beneficiamento e, assim, atingir seus objetivos de produção

Tecnologia da Informação

Sama

A Sama Minerações Associadas se apoia
em dois softwares disponíveis no mercado
para fazer o controle da mina e o planejamento de sua área de lavra. Os softwares
SmartMine e Vulcan são utilizados pela empresa em conjunto a mais de 30 soluções
desenvolvidas pela própria equipe de tecnologia da mineradora.
Segundo João Guimarães Pessoa, chefe
de Informática da Sama, o SmartMine é a
solução responsável pelo acompanhamento
e monitoramento de todos os equipamentos utilizados na mina. Com a instalação
de computadores de bordo e de GPS nos
equipamentos de mina, como caminhões e
carregadeiras, o software monitora ininterruptamente as máquinas. Além de gerenciar,
o uso do software permite que a empresa
otimize suas operações.
Já o Vulcan é um produto que trabalha
com planejamento de lavra e geologia de
mina. O software permite que os geólogos
acessem dados de perfurações, definam
zonas geológicas e modelem corpos de minério e depósitos dos mais variados tipos.
“Quanto a planejamento, [o Vulcan] possui ferramentas que possibilitam projetar o
desenvolvimento da mina em longo, curto
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soa destaca o sistema Apropria (SI33). A
solução faz o acompanhamento e registro
das interrupções de funcionamento dos
equipamentos, como o controle das paradas, gerenciamento das trocas de materiais
de desgaste e inspeção das máquinas.
“O sistema Apropria nos permite identificar por quantas vezes o equipamento ficou
parado e o tempo em que estava disponível
para utilização da produção. Sendo assim,
conseguimos fazer com o que equipamento
proporcione maior produtividade.”

Foto: Sama

nejamento e gerenciamento de operações,
entre outras atividades.
O usa de softwares da canadense trouxeram significativos ganhos de produtividade
e redução de custos para a mineradora. “Tivemos redução de custos com contratos de
terceiros que realizavam trabalhos de geologia e planejamento de lavra”, diz Vagner de
Freitas Costa, gerente corporativo de Mineração da Galvani. “Também tivemos ganho
na agilidade dos resultados, com maior
interação com a área produtiva.”
De acordo com Costa, a Galvani se interessou pelas soluções da CAE Mining para
unificar, em um mesmo ambiente, diversas
atividades relacionadas a geologia, geoestatística e planejamento de lavra. O objetivo
era ter uma avaliação mais rápida dos resultados e melhoria da qualidade das informações. Entre os benefícios proporcionados
pelo uso dessas tecnologias, Costa cita a
agilidade e maximização de resultados e
confiabilidade nas informações geradas.
Para operação em campo, Costa explica
que os primeiros trabalhos utilizando os softwares são feitos por uma equipe especializada da mineradora. Somente com resultados
satisfatórios em mãos, as soluções passam a
ser utilizadas por equipes de operadores.

Samarco

João Guimarães Pessoa, chefe da Informática

e médio prazo, simulando cenários para
se atingir maior produtividade”, diz João
Pessoa. “No que tange a geologia, o Vulcan possibilita trabalhar banco de dados,
possui ferramentas que possibilitam realizar
interpretações geológicas, estudos e modelamento geoestatísticos.”
Neste ano, a mineradora planeja adquirir
três novos softwares: o ArcGIS, o RockPlane e o Swedge. O ArcGIS é uma plataforma
que trabalha com sistemas de informações
geográficas. “[O software] possibilita a produção, análise espacial, armazenamento,
manipulação e processamento de dados
geográficos e de mapeamento. Contribuirá
para a equipe de geologia nos trabalhos de
pesquisa geológica”, diz João Pessoa.
O RockPlane e o Swedge são softwares
voltados para a área de geotecnia. “O RockPlane possibilita, por meio de dados levantados em campo, criar modelos interativos
de instabilidades de taludes, com visualização 2D e 3D e, dessa forma, poder atuar de
forma preventiva em casos de instabilidade
nas regiões operacionais da mina.”
No caso do Swedge, João Pessoa diz que
o software ajudará a mineradora a analisar a
evolução de instabilidades e ter dados estatísticos para tomar decisões mais rapidamente.
Além dos softwares adquiridos no mercado,
a Sama investe em plataformas próprias. “As
áreas que precisam de algum sistema específico, para gerenciar suas necessidades de trabalho, entram em contato com a informática e
os analistas iniciam o planejamento do software de acordo com a solicitação”, explica o
chefe de informática da empresa.
Entre os mais de 30 softwares desenvolvidos pela própria mineradora, João Pes-

Para contribuir com os resultados de suas
operações, a Samarco Mineração utiliza
softwares nas atividades de lavra e beneficiamento. O uso dessas ferramentas nessas
áreas tem o objetivo de dar as condições necessárias para que as operações apresentem
maior produtividade, além de facilitar a troca
de informações e aumentar a segurança dos
funcionários.
“Basicamente, a TI está alinhada ao processo como um suporte ao negócio”, diz Gerci
José de Lisboa, analista de processos de TI
da Samarco. “É difícil medir seu peso de maneira direta, mas é um processo voltado para
dar dinâmica às operações da empresa”.
Para as atividades de lavra, a mineradora
utiliza os softwares Surpac, Gems, Whittle, MineSched e Isatis. O Surpac e o Gems
são utilizados para planejamento de mina e
estudos geológicos. Já a característica do
Whittle é poder avaliar a viabilidade financeira
e a estratégia ideal para um depósito mineral.
Ainda nas operações de lavra, o MineSched é empregado em operações de superfície e subterrânea para apresentar programações de curto e longo prazos para os
objetivos de produção da mina. Por fim, o
Isatis é o software responsável por avaliações geoestatísticas. Para o beneficiamento,
a mineradora conta com o Bilmat, software
para balanço metalúrgico.
Além destas soluções disponíveis no mercado, a mineradora desenvolve softwares
para uso próprio. “Desenvolvemos soluções
de caráter mais geral. Os específicos [para
mineração] possuem uma engenharia por
trás, o que geralmente uma área de TI não
tem como oferecer”, explica Lisboa.
Segundo ele, a aquisição de novas tecnologias é feita após um pedido inicial do setor
de negócios. “Fazemos um levantamento no
mercado, visitamos empresas que já usam
as soluções, visitamos feiras do setor. Aos
poucos, vamos conhecendo as ferramentas”, diz.

Foto: Anglo American

Lisboa afirma que o uso de novos softwares possibilitam ganho de produtividade e
melhor estratégia de operação nas minas.
“Faz parte de qualquer plano de operação
e planejamento de lavra. O objetivo é dar
condições para que a empresa possa atingir
seus indicadores com base em tecnologia
da informação”, conclui.

Votorantim Metais

A Votorantim Metais usa uma série de softwares para dar suporte às suas atividades de
mineração: Leapfrog, Isatis, Datamine Studio
3, MineSched, NPV, Isite e SmartMine.
O Leapfrog, um software de modelagem implícita 3D, é utilizado tanto na modelagem de
longo prazo como no modelo de curto prazo.
O Isatis é uma solução para análise geoestatística, variografia e estimativa de recursos.
O Datamine Studio 3 é utilizado para fazer
planejamento, desenho e operacionalização
de cavas. Além disso, a mineradora também
usa o software para fazer a seleção das áreas
que irão produzir, bem como planejar e projetar depósitos de estéreis.
O MineSched, por sua vez, é utilizada para
sequenciamento das áreas selecionadas,
além de balanço de teores e equalização das
massas. Já o NPV faz a definição de corte
econômico dos blocos que apresentam retorno financeiro. A tecnologia também faz
a geração de cavas matemáticas e análise
de cavas aninhadas. Outra solução utilizada pela mineradora é o Isite, que faz escaneamento e cubagem das frentes de lavra,
pilhas e acessos.
De acordo com a mineradora, o uso desses softwares possibilitou ganho de produtividade nas minas. Após a área de geologia
fornecer os modelos de blocos de curto prazo, através de informações de mapeamento
geológico e amostragem das frentes de lavra, houve um aumento dos indicadores de
aderência ao plano de lavra e reconciliação.
Além disso, com os softwares também foi
possível definir quais são os teores mínimos
econômicos e as massas que representam.
As operações da mineradora também
foram consideravelmente otimizadas. Um
exemplo é o uso dos dados 3D obtidos pelo
Isite, combinados com as informações de
mapeamento geológico incorporadas no
Leapfrog. Segundo a Votorantim Metais,
maior precisão da modelagem geológica
conforme o avanço da frente da lavra.
Além dos sistemas utilizados em operações de lavra, a mineradora conta com o
SmartMine para otimizar e controlar sua frota de caminhões. Por meio do modulo real
www.revistaminerios.com.br

Sihan Hasan, Head of Information
Management - Americas, da Anglo American

time, os profissionais que têm acesso ao
sistema conseguem obter relatórios, localização, identificação do operador no equipamento, dentre outras informações em tempo
real. O sistema está instalado em todos os
equipamentos que trabalham na operação
de lavra, como caminhões, escavadeiras e
motoniveladora.
Atualmente, a mineradora está trabalhando
com empresas especialistas no ramo para
desenvolver soluções para uso próprio.

Serveng

O setor de mineração de agregados ainda
está engatinhando em relação à opção de
softwares para controle e gestão de suas
atividades. Essa é a opinião de Romualdo
Farias, gerente de mineração da Serveng.
A mineradora, entretanto, pretende fazer de
2014 um ano divisor de águas em termos
de uso de soluções que contribuam para a
otimização de suas operações.
“Queremos uma solução que proporcione todo o controle das operações de lavra,
como desmonte, estabilidade de taludes,
carregamento, até as atividades do britador
primário”, diz Farias. “Também incluindo a
parte de beneficiamento mineral, tanto na
engenharia quanto na mineração, e o controle de equipamentos.”
Atualmente, a Serveng utiliza um software
da Totvs para gerir e integrar as áreas contábil, fiscal, de suprimentos, vendas, entre outras atividades. No entanto, a empresa busca
no mercado uma solução específica para a
área de mineração de agregados. “Estamos
testando três sistemas para a área de agregados. O software da Totvs deve estar plenamente instalado em todo o grupo Serveng

até meados de 2014. Após isso, teremos
uma decisão sobre a solução que usaremos
para a mineração”, disse Farias.
De acordo com ele, uma solução específica para a área de mineração de agregados
deve trazer os seguintes benefícios para a
empresa: mais controle da produção, maior
produtividade na mina e na planta, melhor
índice de produtividade de máquinas e de
mão de obra, melhor controle de manutenção, além de melhorar a qualidade do produto minerado.
“Outra grande vantagem é ter conhecimento, em qualquer lugar do território nacional,
de como a mina está operando. Isso nos
permitiria fazer uma intervenção no exato
momento em que fosse necessário”, explica
Farias. Atualmente, os resultados ainda são
analisados em planilhas de Excel, o que torna o processo lento.
“A ideia é implantar um plano piloto para
ver como os softwares funcionam na área de
agregados. Infelizmente, as opções para o
segmento ainda estão dando os primeiros
passos”, completa.

MMX

Para realizar todo o controle nas minas
Tico-Tico e Ipê na Unidade Serra Azul, em
Minas Gerais, a MMX utiliza desde 2012 o
software SmartMine, solução desenvolvida
pela Devex, empresa de soluções para gerenciamento, otimização e automação de
atividades de mineração.
O software permite que a mineradora gerencie e monitore, em tempo real, os equipamentos de mina utilizados na lavra, como
caminhões, pás carregadeiras, escavadeira
e perfuratrizes. A tecnologia também garante que todos os eventos na mina sejam
registrados e armazenados em um banco de
dados. Dessa forma, tudo o que ocorre na
mina é registrado pontualmente no banco
de dados.
Utilizando uma planta virtual, com um
Sistema de Posicionamento Global (GPS)
e computadores de bordo nas máquinas, a
equipe de operação pode acompanhar as
atividades desenvolvidas na lavra, o que
possibilita mais eficiência, velocidade, controle de qualidade do minério, confiabilidade dos valores produzidos e agilidade nas
decisões preventivas e corretivas.
De acordo com a MMX, desde a implantação do SmartMine a mineradora obteve
um aumento de 20 % na produtividade dos
equipamentos de operação de mina, além
de melhorias no controle de qualidade do
ROM alimentados nas usinas.
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Custo industrial, teoria e prática
Por Anderson Magalhães Ferreira*
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indústria de mineração, assim
como qualquer outro tipo de negócio, precisa estar em constante
atenção aos seus custos. Informações que
os investidores e parceiros sabem na ponta
da língua. Praticar este acompanhamento
de forma efetiva e inteligente acaba sendo
um diferencial relevante entre os empreendimentos que disputam cada mercado.
Os preços praticados em cada região
são regidos impreterivelmente pela velha
e inquestionável lei da oferta e procura.
Ou seja, a receita total dos negócios acaba tendo origem numa equação bastante
simples, que leva em conta a capacidade
produtiva das plantas industriais e o valor
médio pago pelo mercado alcançado. E
isso é imutável, não cabendo a nenhum
agente do mercado majorar seus preços
para alavancar margens de lucro.
Como resultado, e guardadas as devidas
proporções e possibilidades comerciais,
as indústrias precisam adequar seus modelos de negócios ao faturamento “imposto” pelo mercado. É nessa hora, que as
boas práticas de monitoramento e redução
de custos fazem a diferença. Se o negócio
não permite aumentar a receita, a melhor
maneira de incrementar os lucros é atuar
de forma eficiente nos custos. E isso pode
e deve ser feito na própria empresa, sem
depender diretamente do mercado.
A grande maioria das empresas no Brasil
se considera enxuta em relação aos seus
custos de produção. Não é difícil encontrar
gestores que pegam uma folha de papel e
começam a listar números para a mão de
obra, energia elétrica, material de detonação, combustível, material de desgaste,
etc. E no final da lista muitos incluem um
item caracterizado como “Outros custos”,
que supostamente abrange alguns valores
esquecidos. Soma-se tudo e este é o custo
da empresa, muito simples.
Basta implantar um sistema integrado de
gestão que administre as compras, estoques e destinações de produtos e serviços
na empresa, e as surpresas aparecem. Na
prática são raríssimas as operações industriais que conseguem acertar os números
do custo que haviam estimado. Em cada
etapa do processo produtivo gasta-se
mais, ou até menos do que a estimativa

Saber quanto custou cada tonelada do
produto vendido é tarefa que depende
de investimento e organização

teórica. E isso afeta o resultado do negócio
de forma significativa, afinal as contas a
serem pagas não são nada teóricas.
A gestão real de tudo que se gasta nas
operações da indústria é possível, e em
muitos casos até simples de ser feita. O
primeiro passo é se munir de ferramentas
suficientes para viabilizar toda a cadeia de
controle, dentre elas um software capaz
de registrar e organizar todas as informações. Melhor ainda se este software já
estiver integrado aos demais departamentos da empresa, evitando o retrabalho na
manipulação das transações e garantindo
segurança e eficiência nos resultados.
O próximo passo é contar com uma consultoria de implantação do processo de
gestão, para que os setores e colaboradores envolvidos se alinhem às ferramentas aplicadas. Finalmente, e não menos
importante, é essencial que os gestores
consigam fixar a cultura do apontamento e controle na empresa. Embora pareça
óbvio, a maioria dos sistemas de gestão
de custos implantados falham simplesmente porque não tiveram continuidade, e
assim não se transformaram numa cultura
natural dentro do negócio.
Um bom exemplo desta visão “realista”
de custos pode ser observado nas indústrias do polo de produção de calcário da
região centro-oeste de Minas Gerais, localizado nos municípios de Arcos, Pains,
Córrego Fundo e Formiga. A união inteligente de empresas, o compartilhamento
de experiências e a adoção de sistemas

integrados de controle fez com que a
grande maioria dos negócios alcançasse
margens de lucro respeitáveis, num mercado altamente competitivo.
A grande maioria das empresas desta região produtora em Minas Gerais utiliza o
software de gestão integrado Delphi SGA,
desenvolvido e implantado pela empresa
Delphi Sistemas de Gestão (www.delphionline.com.br). Um dos atrativos desta
ferramenta é ter sido modelada de acordo
com as características operacionais do
setor de mineração. Além de aderir naturalmente aos processos produtivos e
administrativos das empresas, o sistema
é implantado pela Delphi com base numa
consultoria organizacional e operacional
completa. Desta forma é possível garantir
maior eficácia nos resultados e o uso de
todos os recursos possíveis e aplicáveis,
otimizando substancialmente a tomada de
decisões estratégicas nas empresas.
Saber quanto uma empresa faturou não
é tarefa complicada. Mas saber quanto
custou cada tonelada do produto vendido
já é tarefa mais refinada, que depende de
investimento e organização. Sem dúvida
é o caminho a ser seguido por todas as
empresas que pretendem se manter no
mercado, competitivas e rentáveis. Todas
querem, portanto todas precisam trabalhar neste sentido. Quem chegar primeiro,
colherá os melhores frutos. Porém nunca
é tarde para começar. Mãos à obra!
*Anderson Magalhães Ferreira é gerente da Mineração Ducal

Totvs integra diversas plataformas em um sistema
Foto: Totvs
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Totvs, empresa de sistemas de
gestão integrada, tem ganhado
espaço na indústria de mineração
com soluções tecnológicas desenvolvidas especialmente para os setores de
extração e mineração. O principal produto para este segmento é o software Totvs
Série T - Manufatura.
“O software faz todo o gerenciamento e
a gestão integrada dos processos de uma
mineradora, desde a extração mineral”, diz
Vladimir Michels, diretor de Manufatura
da empresa. “Muitas vezes, essa parte [de
mineração] é feita por equipamentos especializados. O que fazemos é a integração
desses softwares com o nosso sistema.”
Além de integrar o controle dos equipamentos de mineração, a plataforma da Totvs ainda unifica sistemas de suprimentos,
recebedoria, comercial, marketing, vendas,
financeiro, controladoria, RH e expedição.
De acordo com Michels, o software tem
atraído as mineradoras pelo fato de grande parte dessas empresas trabalharem
com commodities, já que o preço de venda das substâncias é pré-fixado. A plataforma otimiza a relação dos custos de
produção e garante controle para que haja
disponibilidade da linha de produção.
Um dos módulos do software é o sistema Gestão de Frotas e Manutenção
Industrial. O módulo gerencia o controle
de combustível, desgaste de pneus, docu-

Vladimir Michels, diretor do segmento
de Manufatura da Totvs

mentação de equipamentos e calendário
de manutenção.
Outro módulo importante é o de gestão
ambiental. “As empresas têm que lidar
com seus resíduos e o módulo faz todo o
acompanhamento ambiental, como o que
pode ser descartado, os efluentes químicos, acompanhamento do material utilizada na extração do minério”, diz Michels.
A Plataforma Fluig, outro módulo do
Totvs Série T- Manufatura, também é
um dos destaques para as empresas. «A
plataforma adiciona a funcionalidade de

gestão de documentos ao software. Mapas das minas e plantas são gerenciadas
pelo sistema, que também faz o fluxo de
trabalho previamente definido”, explica.
No momento, a solução, que foi lançada
em 2010, está em sua 11ª versão. Até o meio
deste ano, a Totvs deverá liberar mais de mil
novas funcionalidades para o sistema.
No final do ano passado, a empresa liberou duas novas soluções móveis para o
sistema: a notificação de ocorrência ambiental e a solicitação de manutenção de
um ativo. “Direto do smartphone é possível
informar sobre uma ocorrência ambiental
ou abrir uma solicitação para um equipamento”, afirma o diretor de Manufatura.
No processo de instalação do software,
a Totvs implementa uma personalização
do sistema para que a mineradora tire o
proveito necessário da solução. “Pode-se
mudar o processo da empresa e dessa
análise temos um plano de implementação, que contempla a personalização do
sistema e o treinamento dos usuários”,
afirma Michels.
Segundo ele, o diferencial da solução é
a integração de todas as áreas da empresa. “Recentemente, liberamos uma nova
ferramenta que permite ao usuário configurar e parametrizar o tributo de cada
componente. Agora, o software também
faz o gerenciamento tributário e fiscal da
mineradora”, conclui.

Mineração Taboca investe em sistemas
em nuvem para evitar paradas na produção

A

Mineração Taboca faz operações
em localidades remotas, sendo
que em muitas sequer há conexão à internet. Apesar disso, a mineradora
conseguir adotar serviços em nuvem da
CorpFlex, o que trouxe agilidade na comunicação e redução de custos da empresa.
O projeto começou a ser desenvolvido na
unidade de Pirapora do Bom Jesus (SP) e
deve chegar às demais unidades em breve. As instalações na reserva indígena de
Pitinga, a 300 km de Manaus (AM), por
exemplo, não recebem sinal de operadoras
www.revistaminerios.com.br

de internet. No entanto, a mineradora já
está em contato com a Oi e até março deste
ano deve implementar a infraestrutura necessária para cobertura do sinal.
A mineradora investiu R$ 300 mil na
nuvem privada e na solução de virtualização de desktops da CorpFlex. O sistema é composto por dez servidores que
atendem cerca de 700 usuários em várias
aplicações, entre elas firewall, antivírus,
domain controller, web services, relógio
de ponto, Active Directory e o próprio site
da companhia.

A redução de despesas com gerenciamento de infraestrutura de redes chega
a 40 % em comparação ao modelo anterior, segundo a mineradora. O novo
sistema também garante a gestão de
aplicativos, disponibilidade de sistemas, backup e segurança cobertos no
contrato. Além disso, o sistema, quando
estiver instalado plenamente em todas
as unidades, deverá eliminar perdas na
produção geradas por paradas por problemas técnicos ou por questões de manutenção na rede elétrica.
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Scanner a laser contribui com operação
da Debswana em mina de diamante

Foto: 3D Laser Mapping

Sistema utiliza
tecnologia de
ponta para
monitorar
declives na
mina

Metso lança aplicativo para dispositivos
móveis com sistema Android

A

Metso lançou em janeiro um aplicativo para dispositivos móveis
que usam sistema Android. O
Metso Map, lançado em 2012 para iPad
e iPhone, oferece acesso a informações
sobre os equipamentos para mineração e
construção, serviços e notícias da Metso.
O aplicativo possui informações detalhada sobre todos os equipamentos e
serviços da empresa e alertas sobre notícias importantes da indústria. Os usuários também podem acessar a revista da
Metso, “Result Minerals & Aggregates”,
e compartilhar informações para outros
dispositivos móveis.
“Um número cada vez maior de nossos
clientes e outros especialistas da indústria mostraram interesse pelo aplicativo
e, agora, milhões de novos usuários terão acesso ao app”, diz Dave Kowalski,
vice-presidente Sênior de Vendas para
as Américas, Mineração e Construção
da Metso. “Trabalhamos também de
maneira consistente para integrar novas
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espaço

Aplicativo pode ser baixado gratuitamente
pela App Store e Google Play

funcionalidades e capacidade interativa.”
O aplicativo, que está disponível nos
idiomas português, inglês e espanhol,
pode ser utilizado em smartphones e ta-

blets com telas de 7 a 10 polegadas. O
Metso Map pode ser baixado gratuitamente na App Store (para sistemas IOS)
e na Google Play (para sistemas Android).

Foto: Canaris
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m sistema de monitoramento de mina está ajudando a mineradora Debswana Diamond a contribuir com mais de 70 % das receitas de exportação da
Botswana, na África. Comprado da 3D Laser Mapping, o SiteMonitor é uma
solução de monitoramento de declives composto por um scanner a laser e um software de monitoramento. O sistema está sendo implantado na mina de diamante de
Orapa, na Botswana, para monitorar declives na mina a céu aberto.
O SiteMonitor aumenta o programa de monitoramento existente, uma vez que é capaz
de monitorar encostas cobertas com tela de arame, que tem sido um desafio para outros
sistemas. Inicialmente, o sistema será implementado na mina de Orapa. Outras operações da Debswana também devem trabalhar com o SiteMonitor futuramente.
“Usamos a malha de arame para reduzir o risco de quedas de rochas”, disse Naani
Mphathiwa, gerente de Pesquisa da Debswana Diamond. O atual sistema de monitoramente utiliza pela mineradora, entretanto, detecta diversas vibrações que acabam sendo
interpretadas erroneamente como movimentos de inclinação.
“O SiteMonitor usa uma técnica de medição conhecida como ‘princípio de formação de
onda’, em que o scanner a laser emite pulsos múltiplos para o alvo. Onde existem diversos
objetos dentro do caminho, vários ecos são medidos e processados. Isso nos permite medir através da tela de arame para a parede do alvo sem levantar falsos alarmes “, explicou
Mphathiwa. O sistema também inclui um scanner a laser de alta velocidade e de longo
alcance que permite atingir distâncias de até 4.000m.
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