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EDITORIAL

O avanço tecnológico da mineração australiana

4 | MINÉRIOS & MINERALES | JUNHO | 2016

do sistema, já é possível visualizar não só o depósito mineral, mas
toda a mina, facilitando a alocação de equipamentos para a extração do minério.
O modelo geológico assim otimizado, as limitações operacionais da mina, os custos operacionais e as receitas geradas pelo
minério extraído — todos esses dados são alimentados aos “cérebros” que comandam as perfuratrizes automatizadas. Ao executar os furos, elas seguem um plano de fogo refinado, retroalimentando as taxas de penetração atingidas de volta ao MAS.
Amostragens dos cones de desmonte são feitas e transmitidas
ao MAS, ajustando as cargas de explosivos. Esta informação é
repassada a um caminhão de bombeamento de explosivos, que
vai administrar quantidades precisas de explosivo nos furos. O
desmonte é feito e os caminhões autônomos ou tripulados são
carregados. Os caminhões são rastreados, bem como o minério
transportado e sua origem, na medida que este segue seu trajeto
de processo dentro da planta.
A distribuição de partículas obtida nesse minério é comparada
aos índices projetados, possibilitando ajustar os parâmetros geológicos no modelo de otimização de desmonte. E assim o ciclo
continua. Esse grau de input tecnológico nas operações da Rio
Tinto em Pilbara são impressionantes, sem dúvida. Os seus concorrentes que se cuidem

Operação da Rio Tinto em Pilbara, na Austrália

Foto: Rio Tinto

Quando a Rio Tinto concluiu no ano passado a expansão de
Pilbara para 360 milhões t/ano de minério de ferro, os trabalhos cumpriram o cronograma e os custos tiveram redução significativa tomando como referência as estimativas originais. Foi
um dos maiores projetos de mineração realizados na Austrália,
a um investimento de capital de US$ 14,7 bilhões, priorizando a
expansão do porto e das instalações de embarque, infraestrutura adicional de ferrovia e energia elétrica, e ampliação das facilidades nas minas e plantas. Segundo Warrick Ranson, diretor de
Produtividade, Tecnologia e Inovaçao da Rio Tinto, o aporte de
tecnologia e inovação desempenhou papel crucial neste empreendimento, além de colaboração entre as parceiras envolvidas.
Segundo relatou o jornalista John Chadwick, que fundou a revista International Mining, parceira editorial da revista Minérios &
Minerales, “na Austrália Ocidental, a divisão de minério de ferro
da Rio Tinto opera 15 minas, 1.700 km de ferrovia, quatro portos
e três estações de energia elétrica na extensa região de Pilbara.
Existe um Centro de Operações que comanda as operações, a
1.500 km de Perth, apoiado por um sistema abrangente de automação que monitora as atividades.
Esses conceitos fazem parte do programa Mine of Future, que
começou em 2008, incorporando o enorme potencial da automação, inspirado nas conquistas de indústrias como a aeronáutica e
a de alimentos, levando a processos inusitados para a identificação, extração e transporte de minerais. Empresas parceiras como
Metso CISA, Caterpillar, Atlas Copco e Schneider Electric deram
importantes contribuições.
A mineradora australiana é a operadora da maior frota de caminhões autônomos do mundo — 69 deles trabalhando em três
sítios. E a rede ferroviária Autohaul será a primeira que se conhece para transporte pesado de longa distância, embora sua implantação esteja atrasada. O sistema tem potencial para reduzir
duas horas do tempo de percurso, por trem e por dia. Vai eliminar
ainda 70 mil km de tráfego rodoviário para levar os operadores de
trem a postos de troca de turno.
O Automated Drilling System-ADS está operando em sete perfuratrizes na mina West Angela, que já acumularam 2 milhões m
de furos, com 10% a mais de produtividade quando comparado
com equipamento com operador. É a única mina do mundo a
operar com perfuratrizes automatizadas em tempo integral. Outras minas da região de Pilbara, como Yandicoogina, vão introduzir esse processo.
Rio Tinto está obtendo ganhos ao reduzir investimento de capital e custo operacional, ao utilizar menos mão de obra, elevar
a taxa de utilização dos equipamentos, melhorar a recuperação
do corpo mineralizado, e controlar a variação dos processos e o
consumo de matéria prima. Há resultados expressivos também
nos índices de segurança e saúde dos trabalhadores. A frota de
caminhões autônomos superou a frota tripulada em produtividade — em 12% na média, cortando em 13% os custos de carregamento e transporte.
Há avanços no Sistema de Automação na Mina —MAS, sigla
em inglês, que está’ aperfeiçoando um dispositivo ultrassônico
que poderá ser enterrado num depósito mineral para gerar imagens em 3D em tempo real. Essa imagem em 3D compara o modelo geológico obtido dentro da cava com os modelos de blocos a
serem minerados, gerados via GPS, permitindo avaliar o minério
a ser extraído em camadas medidas em metros. No estágio atual

Sistema KS
é a solução para os
seus rejeitos!
X

Filtragem é a forma de eliminar o uso de
barragens e melhorar a segurança nas
minerações.

X

Os filtros fornecem maior aproveitamento de água totalmente limpa para a
reutilização no processo.

X

O consumo de eletricidade é muito baixo
para um elevado volume de produção,
reduzindo o custo operacional.

Excelência em Mineração

Minexcell
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Website:

Avenida Luiz Paulo Franco, 500,
sala 1301, Belvedere Belo Horizonte/MG, 30.320-570.
(31) 3267-0037
info@minexcell.fi
www.minexcell.fi
© 2016 Minexcell

COLUNA DO MENDO

Está mais do que na hora de estimular a pesquisa
mineral no brasil
Por José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br
Como bem destaca a Adimb - Agência para
o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
Mineral Brasileira – da qual tive o orgulho
de, em representação do Instituto Brasileiro
de Mineração - Ibram e juntamente com o
Ministério de Minas e Energia/DNPM e do
então Ministério da Ciência e Tecnologia,
ser um dos fundadores –, em sua recente
e oportuna publicação “Pesquisa Mineral
e Mineração para Todos”, lançada no VII Simexmin, em Ouro Preto, MG, em maio do
corrente ano – por sinal um grande sucesso! –, “A pesquisa ou exploração mineral é
a primeira fase do ciclo de vida do depósito, que, em geral, tem início com a visita de
um geólogo a uma ocorrência mineral”.
E continua a Adimb: “A execução da pesquisa ou exploração mineral inclui atividades de procura, localização e delimitação
de áreas mineralizadas, bem como de qualificação e quantificação das reservas existentes. Para terem interesse econômico,
essas mineralizações devem possuir volume e teores que permitam a realização de
uma lavra rentável. Assim, toda mina tem
o seu início em um projeto de pesquisa,
porém, nem todos os projetos de pesquisa se tornam minas. A pesquisa mineral
pode visar minerais não metálicos de uso
industrial, materiais para construção civil,
metais ferrosos (ferro e manganês), metais
preciosos (ouro e prata), metais básicos
(níquel, cobre, zinco e chumbo), diamante,
pedras coradas, fertilizantes inorgânicos,
combustíveis fósseis, minerais radioativos
e água mineral, dentre outros. A pesquisa
mineral pode ser realizada em diferentes
situações, como: 1.buscar um recurso mineral de interesse em uma área onde esse
recurso nunca foi explorado; 2.buscar novos depósitos em uma área onde a ocorrência do recurso mineral já é conhecida;
3.ampliar as reservas de um depósito que
já está sendo lavrado. A taxa de sucesso da
exploração mineral (para metais ferrosos,
metais preciosos, metais base e diamante)

é extremamente baixa para a pesquisa citada no item 1. Estima-se que, nesse caso,
menos de uma em cada 1.000 ocorrências
minerais se torne uma mina. Além disso, a
pesquisa mineral é um processo muito lento. Quando uma ocorrência promissora é
descoberta, leva-se de 7 a 10 anos para se
iniciar as atividades de lavra. Em alguns casos, pode demorar mais tempo, dependendo de uma série de fatores, como a disponibilidade de recursos financeiros a serem
investidos, a existência de infraestrutura e,
principalmente, a aprovação do projeto pelos órgãos ambientais nas esferas federal,

estadual e municipal”.
O fato, como destaca a Adimb, de a taxa de
sucesso na exploração (pesquisa) mineral
ser extremamente baixa – “menos de uma
em cada mil ocorrências minerais se torne
uma mina” –, aconselha e recomenda que
estimulemos a alocação de recursos financeiros para esta etapa inicial e primordial da
Mineração.
Na esteira desta visão da necessidade de
virmos à estimular a pesquisa mineral no
nosso País, volto aqui a defender a necessidade e a importância de passarmos a
considerar, para todos os efeitos práticos,
a descoberta de uma jazida mineral e sua
definição como uma inovação tecnológica
radical.
E, a meu ver, argumento para tanto nós

temos, com já destaquei na “Coluna do
Mendo” publicada na nossa querida
“Minérios” em sua edição de setembro/
outubro de 2006, que aqui rememoro: “
‘Mas, afinal, o que é inovação?’, pergunta
a Revista Veja (Edição 1969, ano 39, nº
32, 16 de agosto de 2006, Página Amarelas - Carlos Rydlewski) ao físico Carlos
Henrique de Brito Cruz, diretor científico
da Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP), ex-Reitor
da Unicamp, que responde: ‘Uma empresa inova quando coloca no mercado,
com êxito, produtos, serviços ou processos que não existiam anteriormente. Essa
é uma inovação radical. É possível inovar
também modificando alguma característica de algo que já existe. Chamamos
de inovação tecnológica aquela que se
baseia no conhecimento científico para
sua realização’ (nossos os destaques). E
o que é colocar uma jazida mineral no
mercado, sabendo-se que antes de ter
sido revelada sua existência ela era um
produto que ‘não existia’? É exatamente
o que o físico Carlos Henrique de Brito
Cruz define como ‘inovação radical’, ou
seja, ‘a colocação no mercado, com êxito,
de um produto (a jazida mineral) que não
existia anteriormente (pelo menos para
o mercado)’ e cuja revelação teve como
fundamento o conhecimento científico,
como bem destaca o citado professor”.
Como se vê, a descoberta de uma jazida mineral é uma inovação tecnológica
radical, e, sempre, em benefício do País,
devendo, pois, fruir todos os benefícios
conferidos à PD&I. Assim, no momento
em que, no Brasil, estamos desafiados à,
com sucesso, revertermos a maior crise
econômica da nossa História (segundo a
opinião da maioria dos analistas econômicos), temos a convicção de que considerar a descoberta de uma jazida mineral
PD&I é um pleito coerente, justo e estimulador à concretização do incremento
da Pesquisa Mineral, ou seja, à geração
de novas jazidas minerais, que irão aumentar o ativo patrimonial da Nação.

*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 - bram. Como representante do Ibram, um dos 3 fundadores da Adimb - Agência para o Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
Mineral Brasileira. Ex-Conselheiro do Cetem - Centro de Tecnologia Mineral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
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Commodities

O fim do ciclo de baixa pode estar mais próximo do que
se imagina
As oscilações no preço das commodities, como o petróleo, minério de ferro, ouro e outros, tem impactos significativos diretos e indiretos na economia brasileira. Os
ventos externos nos últimos anos não têm sido muito favoráveis, com a queda brusca no preço das commodities
associada a decisões equivocadas na política econômica, a
desaceleração econômica enfrentada no país se viu ainda
mais intensificada.
De acordo com o economista e especialista em investimentos, Richard Rytenband, por se tratar de uma economia dependente da venda de produtos básicos e de baixa
complexidade produtiva, os termos de troca têm tido um
comportamento volátil nas últimas décadas no Brasil, alternando bons e maus momentos.
“Essa volatilidade é atribuída ao fato, principalmente,
de não haver uma diversificação nos últimos anos em investimentos no setor que fossem capazes de agregar valor,
entre os preços que exportamos e o preço dos bens que
importamos. No entanto, apesar dos desafios enfrentados
neste momento, o cenário começa a indicar que uma reversão deste ciclo de queda pode estar mais próximo do
que se imagina”, destaca Richard Rytenband.
Para quem deseja compreender melhor o funcionamento destes ciclos e o que está por trás destes grandes
movimentos que afetam a economia global, o economista
destacou aspectos principais a acompanhar, denominado
por ele, análise em 3D, em que são avaliadas a dimensão
do Fundamento, Sentimento e Ação dos Preços das commodities:
1. Fundamentos
Os principais bancos centrais do mundo para enfrentar
as forças deflacionárias estão recorrendo a taxas de juros
negativas, o que desvaloriza as moedas nacionais e aumenta a liquidez do sistema financeiro mundial.
Este movimento é extremamente favorável a ativos e países considerados de maior risco, ou seja, bom para emergentes e commodities.
Pelo lado da dinâmica da oferta e demanda, o atual ciclo
de baixa está eliminando do mercado os produtores marginais, os que possuem os piores custos de produção, o que
sinaliza uma redução futura da oferta, ao mesmo tempo
que a demanda, mesmo com o baixo crescimento global se
mantém estável, com leve tendência de alta.
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Após anos de descompasso entre oferta e demanda, os
mercados caminham para um equilíbrio nos próximos trimestres.
2. Sentimento
Com um ciclo de baixa longo e agudo, as apostas na queda dos preços das commodities atingiram patamares recordes este ano, principalmente por parte dos chamados
Fundos Hedge.
Com tantas apostas na baixa, muitas commodities se tornaram muito vulneráveis a qualquer tipo de notícia favorável, como no caso visto nas últimas semanas no petróleo
e no minério de ferro, que apresentaram fortes rallys de
altas, em grande parte provocados pelo fechamento de posições de vendas.
3. Ação dos Preços
Após anos muitas commodities como o ouro, petróleo e
minério de ferro começam a sinalizar uma quebra da tendência de baixa que vigorava até então.
A análise 3D sinaliza que os anos de baixa nas commodities podem estar chegando ao fim, com uma formação de
um fundo importante de médio prazo, o que vai impactar
positivamente a economia brasileira nos próximos meses
e anos.

Foto: Agência Vale

Economista faz uma análise 3D e acredita em
reversão da tendência atual

Empilhadeira operando na mina Brucutu, da Vale
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PRODUTIVIDADE
Para fazer seu trabalho bem, você precisa de equipamentos que movimentem
materiais pelo canteiro de obras o mais eficientemente possível. De construções
comerciais e residenciais até trabalhos em aço e madeiramento, os manipuladores
telescópicos JLG® são a solução. Nossas máquinas ajudam você a erguer cargas mais
alto e mais longe. O resultado é um dia de trabalho mais produtivo.
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Fotos: Votorantim Cimentos

Cimento - I

Construção da fábrica gerou 1,2 mil empregos e na operação são 270 postos de trabalho, ente diretos e indiretos

Votorantim Cimentos inaugura fábrica no Pará
Unidade recebeu investimento de, aproximadamente, R$ 860 milhões
A Votorantim Cimentos inaugurou em junho uma
nova fábrica no Estado do Pará, no município de Primavera, localizado a 194 km da capital e com cerca
de 10 mil habitantes. Com investimento estimado em
R$ 860 milhões, a unidade terá capacidade de produção de 1,2 milhão t/ano de cimento, da marca Poty,
e abastecerá o mercado das regiões Norte e Nordeste. “A fábrica de Primavera é parte de um importante
plano de investimento da Votorantim Cimentos. Mesmo diante do cenário desafiador, seguimos em frente
com a visão de longo prazo e a confiança no desenvolvimento do país e principalmente da região Norte”,
explica o diretor-presidente da Votorantim Cimentos,
Walter Dissinger.
Durante a fase de construção da fábrica foram gerados 1,2 mil postos de trabalho. Com o início da operação, são criados 270 empregos diretos e indiretos, dos
quais 80% são paraenses.
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Apoio à comunidade
A Votorantim Cimentos investiu no desenvolvimento socioeconômico de Primavera, com investimentos
sociais voluntários e também por meio do Acordo de
Cooperação Técnica, assinado em 2011 entre a empresa, o Instituto Votorantim e a prefeitura municipal,
envolvendo ações nas áreas de infraestrutura pública,
planejamento urbano, saúde, educação e qualificação
da gestão pública municipal, além de fomento a cadeias produtivas.
As iniciativas previstas no Acordo e de seu Plano de
Investimento Social Externo superam R$ 10 milhões
investidos no município. Entre elas, a reconstrução de
uma nova estrutura para a Biblioteca Municipal Ruth
Passarinho e a reforma e ampliação das escolas municipais José Pereira Gomes e Manoel Antonio Leite,
todas entregues para a população em 2015.
A construção do Centro Municipal de Saúde, com
capacidade de seis mil atendimentos mensais, também é um compromisso firmado por meio do Acordo. O empreendimento será inaugurado no segundo
semestre de 2016 e representa um investimento de

R$ 2,3 milhões. No local,
a população terá acesso a
consultas médicas e odontológicas, atendimento de
urgência e emergência,
além de exames laboratoriais, Raio-X e ultrassonografia. A abertura da
unidade contribuirá para
redimensionar o acolhimento à população que
procura o Sistema Único
de Saúde (SUS), uma vez
Obra do centro de saúde que será entregue para a prefeitura de Primavera
que o Centro de Diagnóstico, que presta serviços
mais complexos, atualmente é responsável também por suprir a demanda de urgência e emergência. O projeto
do Centro de Saúde, idealizado pela Prefeitura de Primavera, segue as normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. O conselheiro estadual da juventude em Primavera, Klleverton Sousa Reis, 21 anos, acredita
que o Centro de Saúde irá facilitar a vida dos moradores. “Estávamos carentes de um reforço no atendimento
à saúde. Com a construção dessa unidade, a população terá um melhor suporte do município”, disse.
Além disso, a Votorantim Cimentos disponibilizou uma ambulância para a cidade e investiu na elaboração do
Plano Diretor Municipal, por meio do programa Apoio à Gestão Pública. Integra ainda o Acordo de Cooperação
Técnica o programa Parceria Votorantim pela Educação (PVE), que visa contribuir para a melhoria da eduwww.revistaminerios.com.br | ABRIL | 2016 | 11
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Cimento - I
Com investimento de R$ 860 milhões, a unidade tem capacidade de produção de 1,2 milhão t/ano de cimento, da marca Poty,
e abastecerá o mercado das regiões Norte e Nordeste

cação pública nos municípios nos quais a Votorantim
Cimentos atua. Já o programa VIA tem como proposta
contribuir para a melhoria da qualidade de vida de
crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social.
Para fomentar o desenvolvimento das pequenas cadeias produtivas, a Votorantim Cimentos de Primavera
criou, por meio do acordo, uma cooperativa agrícola
para aprimorar as condições de trabalho e geração de
renda para os agricultores familiares da Cooperativa
de Agricultores Familiares de Primavera (Cooprima).
A Votorantim Cimentos estimula também a qualificação das mulheres da Associação das Famílias Unidas
de Jabaroca – Flor do Campo, por meio de cursos de
capacitação para as associadas aperfeiçoarem a produção artesanal de peças em cerâmica.
Participam da solenidade de inauguração, o governador do Pará, Simão Jatene, a prefeita de Primavera,

Cleuma Maria Bezerra de Oliveira; Walter Dissinger,
presidente da Votorantim Cimentos, e Fabio Ermírio
de Moraes, membro do Conselho de Administração da
Votorantim S.A., além de outras autoridades.
“Nosso objetivo é trazer investimentos para gerar
ainda mais crescimento para o Estado. Os empreendimentos que vêm para o Pará com a perspectiva de
agregar valor aos nossos recursos naturais, de verticalizar a produção e de transformar cada vez mais as
nossas riquezas aqui mesmo, precisam ser festejados.
A cada dia mais eu me convenço que o caminho para
enfrentarmos a pobreza e a desigualdade é através
do aumento da produção, do emprego e da geração
de renda”, afirma o governador Simão Jatene sobre
a inauguração da fábrica da Votorantim Cimentos no
Pará.
“O município recebe de braços abertos a fábrica da
Votorantim Cimentos, que chegou
para fortalecer ainda mais a economia da região, gerar mais emprego
e elevar a renda”, comemora a prefeita Cleuma Maria Bezerra de Oliveira.
Presente no negócio de materiais
de construção (cimento, concreto, agregados e argamassas) desde
1933, a Votorantim Cimentos possui capacidade produtiva de 56,8
Luis Jorge Maingon Velasco, gerente da fábrica de Primavera; Cristiano Carvalho Brasil, diremilhões t de cimento/ano e está
tor de Operações Centro-Norte da Votorantim Cimentos; Paulo Ermírio de Moraes Macedo,
presente em 14 países: Brasil, Aracionista da Votorantim S.A.; Simão Jatene, governador do Pará; Andre Ermírio de Moraes
Macedo, acionista da Votorantim S.A.; Walter Dissinger, diretor-presidente da Votorantim Cigentina, Bolívia, Canadá, Chile, Chimentos; Cleuma Maria Bezerra de Oliveira; prefeita de Primavera; Paulo Henrique de Oliveira
na, Espanha, Estados Unidos, Índia,
Santos, presidente do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos; Fabio Ermírio de
Moraes, membro do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos; e Israel Nogueira
Marrocos, Peru, Tunísia, Turquia e
Fogli, supervisor Administrativo da fábrica
Uruguai.
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Cimento - II

Indústria de cimento investe no
médio prazo
Setor espera que medidas no cenário político-econômico
resultem na retomada da economia e do crescimento da
construção civil. Boa notícia é que País ainda possui alto déficit habitacional, carências gigantescas em infraestrutura e
baixo consumo per capita de cimento

VERSATILIDADE E
SOLUÇÕES EM
SONDAGENS
PERSONALIZADAS

Fotos: Votorantim Cimentos

Guilherme Arruda

Impactado pela crise político-econômica que afeta o País, as
vendas de cimento para o mercado interno brasileiro no primeiro
trimestre de 2016 atingiram 13,9 milhões t, uma queda de 14,7%
em relação a igual trimestre de 2015. Segundo projeções do Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (Snic), a previsão é de
uma queda em torno de 15% nas vendas de cimento em 2016,
ficando abaixo das 60 milhões t. Caso isso ocorra, o recuo ficará
acima de 2015, que foi de 9,2%.
Por outro lado, a necessidade de melhorias na área de infraestrutura em todo o País, o déficit habitacional e de saneamento
básico; e a retomada de obras paralisadas reascendem a esperança do setor a longo prazo. Sendo assim, especialistas afirma
que os aportes recentes para aumento da capacidade e em novas
unidades não serão em vão. Na última década, de 2005 a 2015, a
indústria de cimento brasileira aumentou a sua capacidade produtiva de 60 milhões t para 90 milhões t. Atualmente, o setor
opera abaixo dos 70% de utilização da capacidade instalada.
De acordo com José Otavio Carvalho, presidente da Snic, o setor foi afetado, principalmente, pela paralização de obras de moradia e infraestrutura. Segundo ele, diversas obras em todo o

Focada em qualidade, a GEOSOL se
caracteriza pela versatilidade e
dinamismo ao entender e atender às
necessidades de cada um de seus
clientes. Com soluções de sondagens
personalizadas, se tornou referência
para as principais empresas de
mineração e se destaca pelo
compromisso com o desenvolvimento
sustentável e seguro da atividade
mineral.
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Cimento - II

Raio-x do setor
Componente básico do concreto, que é o material
mais consumido no planeta depois da água, a produção de cimento é um dos indicadores de desenvolvimento do país. Isto porque o insumo é utilizado
intensamente pelo setor de construção civil para a
construção de estradas, pontes, indústrias, residências, estabelecimentos comerciais, ou seja, empreendimentos que demandam muitos materiais, mão
de obra e produtos acabados.
Neste cenário, as empresas de cimento investem
no aumento de suas capacidades e puxam, consequentemente, o consumo de insumos de base-mineral utilizados para a sua fabricação, como calcário,
argila e gipsita (gesso). Proporcionalmente, o calcário apresenta maior participação na combinação de
substâncias exigidas para a produção de cimento,
calculando-se uma relação da ordem de 1,4 t de rochas calcíticas para cada tonelada de cimento produzida.
Nos últimos 10 anos, a indústria brasileira de cimento dobrou de tamanho, passando da 10ª colocação em consumo no mundo para o 4º lugar, ficando
atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia. Em
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2010, por exemplo, o mercado doméstico consumiu
59 milhões t. Em 2011 com 64 milhões e, em 2012,
com 68 milhões.
O parque industrial cimenteiro do Brasil é formado por mais de 20 grupos, onde se destacam: Votorantim, João Santos, Cimpor, Intercement, LafargeHolcim, Nassau, Mizu, Tupi, CSN, Grupo Brenand,
Ciplan, Itambé, entre outros.
Votorantim irá manter investimentos
De acordo Walter Dissinger, presidente da Votorantim Cimentos, a empresa irá manter os investimentos programados para os próximos anos. Apesar da
queda da demanda, a empresa, maior produtora de
cimento do País, optou em seguir com seus aportes
em função dos bons resultados do seu programa de
cortes de custos operacionais e aumento da eficiência produtividade.
No ano passado, a companhia iniciou a operações
da planta de Edealina, que recebeu aportes de R$
600 milhões, possui uma capacidade produtiva anual de 2 milhões t de cimento e será abastecida com
o calcário explorado na mina Boa Vista, localizada
próxima a fábrica e com vida útil estimada em 45
anos. No depósito, a empresa pretende extrair cerca
de 12 mil t do minério por dia, que processado com
argila e corretivos dará origem ao clínquer, principal
matéria-prima para a fabricação de cimento.
No âmbito internacional, a cimenteira dará continuidade ao seu programa de investimento que vai
até 2018, com expansões nos Estados Unidos, Argentina, Turquia e uma nova unidade na Bolívia.

Foto: Divulgação

País estão paradas e sem perspectiva de reinício a
curto prazo.
Somado a isso, tem-se o aumento da energia elétrica, dificuldades para o acesso ao crédito (custo do
capital) e a alta do combustível. Segundo Carvalho,
atualmente, as companhias gastam mais para produzir cimento quando comparado com anos anteriores
e têm tido dificuldade para repassar os custos para
os consumidores em função da queda da demanda.
As vendas de cimento acumuladas no período de
janeiro a maio de 2016 alcançaram 23,2 milhões t.
Na comparação com igual período de 2015 caíram
13,9%. As vendas acumuladas nos últimos doze meses (junho de 2015 a maio de 2016) atingiram 61 milhões t, uma retração de 11,3% sobre igual período
anterior (junho de 2014 a maio de 2015).
No primeiro trimestre, todas as regiões do País tiveram queda nas vendas de cimento, segundo os dados do Snic, com destaque para os recuos de 22,8%
no Centro-Oeste, 16,3% no Sudeste e 15,3% no Nordeste. O desaquecimento do setor de construção
civil também influenciou negativamente a venda de
aços longos, que como o cimento também são amplamente empregados nas obras de construção civil.
No primeiro bimestre, os negócios com o insumo caíram 14,5% sobre o mesmo período no ano passado.

As vendas de cimento acumuladas no período de janeiro a
maio de 2016 alcançaram 23,2 milhões t

Cimento - III

R

Coprocessamento transforma lixo
industrial em combustível
De acordo com o diretor de Tecnologia da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), Yushiro Kihara, em 2015, a indústria de cimento
do Brasil destruiu (coprocessou) cerca de 1,5 milhão t de resíduos, representando uma substituição de 13,4% da matriz de combustíveis do setor.
Contudo, a indústria cimenteira brasileira possui um potencial de destruição de resíduos de aproximadamente 2,5 milhões t. A indústria do cimento
do Brasil também coprocessou mais de 350 mil t de pneus. Esse número
equivale à cerca de 60.270 mil pneus automotivos inservíveis destruídos.
O coprocessamento é a tecnologia em que o mesmo forno que
é usado para fazer cimento é também utilizado para destruir resíduos e
material inservível. Neste processo, os resíduos industriais e os pneus são
usados como combustíveis da chama dos fornos e também substituto de
matéria prima (componentes do calcário e da argila).
Esse processo é totalmente controlado por agências ambientais e não
altera a qualidade do cimento. Ao contrário, é uma tecnologia consagrada mundialmente e uma das responsáveis para que a indústria cimenteira
brasileira seja considerada hoje uma das mais ecoeficiente do mundo, de
acordo com o WBCSD – CSI. Essa é uma alternativa significativa para a destruição segura de resíduos causadores de passivos ambientai e doenças. O
coprocessamento também contribui para mitigação das emissões de CO2.
Este foi um dos temas abordados durante o 7º Congresso Brasileiro do Cimento, que aconteceu nos dias 20 a 22 de junho, em São Paulo. A
Supremo Secil, do grupo português Secil, que atua há mais de 90 anos na
indústria de cimentos, participou do evento com alguns dos seus principais
executivos. No primeiro dia, Luiz Taliberti, COO da Supremo Secil Cimentos no Brasil, apresentou o projeto da planta de Adrianópolis, inaugurada
em dezembro e considerada uma das modernas do mundo. Rodrigo Brito, Vitor Vermelhudo e Angela Nunes, da Secil de Portugal, falaram sobre
“Performance de Cimentos Compostos com a Adição de Calcário”. Angela
Nunes é reconhecida internacionalmente como uma das maiores especialistas em cimento e suas aplicações. Maria João Botelho e Jose Manuel
Palma-Oliveira, da Secil de Portugal, e Luana Mariana Silva, da Supremo
Secil do Brasil, apresentaram o tema “Porque os Combustíveis na Produção
de Cimento são tão Controversos e Como Ultrapassar esse Problema: Unir
o Envolvimento da Comunidade à Pesquisa Científica”. E Antonio Lucas, da
Supremo Secil do Brasil, apresentoua palestra “Influência da Adição de Enxofre sobre o Polimorfismo da Alita do Clínquer de Cimento Portland”.

Dosagem de micro ingredientes

Interessado em automatizar a dosagem e
pesagem dos seus micro ingredientes?
A Zeppelin Systems Latin America apresenta o
MicDos estação para pesagem automática online de micro ingredientes.
Consiste basicamente de silos de armazenagem,
roscas de dosagem e balança móvel. Os silos
podem ser abastecidos manualmente ou por
transporte pneumático.
A balança móvel coleta os produtos dosados
através de roscas e os descarrega na moega
central para a partir deste ponto serem
transportados até o seu destino.
Principais Vantagens:
-Precisão de pesagem
-Repetibilidade e rastreabilidade
-Aumento de produtividade

Foto: Secil

-Redução de perdas por manuseio inadequado
Não deixe de consultar a Zeppelin para qualquer
projeto de manuseio de matérias-primas.

Grupo Secil possui unidades em Adrianópolis (PR) e Pomerode (SC)
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Investimento

Mineração Serra Verde irá investir R$ 1,2 bilhão
em Minaçu
Detentora de um projeto de terras raras em Mi-

da empresa lembraram que a boa infraestrutura

naçu, minérios utilizados na produção de baterias,

local e a mão de obra qualificada são fatores im-

motores e peças para equipamentos eletrônicos, a

portantes para o desenvolvimento e implantação

Mineração Serra Verde (MSV) planeja colocar em

de novos projetos minerários.

operação, até 2017, a sua planta de beneficiamen-

Atualmente, a China controla 87% da produção

to, com capacidade de produzir até 10 mil t por

mundial dos elementos de terras raras e tem re-

ano. A previsão é de que seja investido no empre-

duzido a oferta mundial para atender à demanda

endimento cerca de R$ 1,2 bilhão em dez anos.

interna e segurar preços.

No final de 2015, durante uma reunião
com representantes da comunidade, políticos e autoridades, a direção da MSV
reforçou o seu compromisso para que o
setor de mineração continue a contribuir
para o fortalecimento social, econômico,
ambiental de Minaçu. Os representantes

Atlas Copco recebe pedido da BHP Billiton para mina
autônoma na Austrália
N o s ú l t i m o s d o i s a n o s , a m i n e ra d o ra g l o b a l

d i stâ n c i a .
“ E sta m o s c o m p ro m e t i d o s e m o fe re c e r a s m a i s

c e c o m te c n o l o g i a d e p e r f u ra ç ã o a u tô n o m a d a

i n o va d o ra s s o l u ç õ e s , q u e a u m e n ta m a p ro d u t i -

At l a s C o p c o p a ra l i n h a P i t V i p e r 2 7 1 , n a m i n a

v i d a d e d o s n o s s o s c l i e n te s , e n o s s a s p e r f u ra -

Ya n d i . A s p e r f u ra t r i ze s tê m o p e ra d o d e m a n e i -

t r i ze s a u t ô n o m a s s ã o u m b o m exe m p l o d i s s o .

ra a u t ô n o m a p o r m a i s d e 1 5 . 0 0 0 h o ra s e p e r f u -

Nós compartilhamos

ra ra m m a i s d e u m m i l h ã o d e m e t ro s .

u m a va l i o s a p a rc e r i a

C o m o s re s u l ta d o s b e m - s u c e d i d o s d o s te ste s ,

com a BHP Billiton,

a B H P B i l l i t o n e stá a d q u i r i n d o p a c o te s d e a t u a -

e m e s i n t o m u i t o o r-

l i za ç ã o p a ra m a i s 1 8 p e r f u ra t r i ze s a u tô n o m a s ,

g u l h o s o d e fo r n e c e r

a l é m d a s d u a s m á q u i n a s q u e j á o p e ra m d e m a -

n o s s a s m e l h o re s s o -

n e i ra a u t ô n o m a e m Ya n d i . A s 2 0 p e r f u ra t r i ze s

l u ç õ e s ”, d i s s e J o h a n

P i t V i p e r a u t ô n o m a s s e rã o i n i c i a l m e n te c o n -

Halling,

t ro l a d a s a p a r t i r d e c i n c o o p e ra ç õ e s d e m i n é -

d a á re a d e n e g ó c i o s

r i o d e fe r ro d a B H P B i l l i to n e m P i l b a ra , c o m o

M i n i n g a n d Ro c k E x-

o b j e t i v o à l o n g o p ra zo p a ra o p e ra ç ã o re m o ta a

c ava t i o n

p a r t i r d a s e d e e m Pe r t h , a m a i s d e 1 m i l k m d e

d a At l a s C o p c o .
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p re s i d e n te

Te c h n i q u e

Foto: Atlas Copco

B H P B i l l i t o n re a l i zo u u m te ste d e p e r fo r m a n -

Operação na Mineração Monego

Foto: Sindibritas/Agabritas

Foto: Sindibritas/Agabritas

Agregados - I

Aumentar a produtividade é a ordem
do dia nas pedreiras

Agregados no Sul: inovação e sustentabilidade
Setor aposta em novas tecnologias,
produtividade e proteção ao meio ambiente
para crescer
Marcelo de Valécio
No Rio Grande d o S u l ex i stem a p rox i m a damen te 200 empresas q u e at u a m n a á re a d e a reia, bri ta e saibro, ent re p e q u en a s , m é d i a s e grandes
m i neradoras. De a co rd o co m a A s s o c i a ção Gaú c h a dos Produtores d e B r i ta , A rei a e S a i b ro (Aga b r i tas) e o Sind i cato d a s E m p res a s d e Minera çã o de Brita, Arei a e S a i b ro ( S i n d i b r i ta s ) , o setor
p o s sui faturame nto d a o rd em d e R $ 3 0 milhões
m e nsais. Os mate r i a i s m a i s co m e rc i a l i za dos são
a a reia e a brita , s en d o q u e a reg i ã o q ue mais
d e manda produto s é a G ra n d e Po r to A l e gre, se g u i da pela Serra G a ú c h a e o Va l e d o Ta q u ari.
C om a econom i a b ra s i l e i ra a i n d a e nt ra ndo em
p ro cesso de recu p e ra çã o, o q u e i m p l i ca e m obras
p ú b licas e grand es e m p ree n d i m ento s em com -

passo de espera, o segmento de agregados busca
alternativas para se adaptar às atuais demandas
de consumo do País. “Atualmente, não está fá cil, com a demanda desaquecida e a concorrên cia muito acirrada e predatória. Em um momento
de retração do mercado, com poucas obras, as
empresas acabam reduzindo sua produção e bus cando alternativas de redução de custos”, afirma
o presidente da Agabritas e do Sindibritas, Pedro
Reginato.
A ordem agora, segundo o executivo, além
de reduzir custos, é aumentar a produtividade,
aproveitando 100% dos materiais utilizados no
processo de produção. “O mercado não aceita
nenhum tipo de reajuste, portanto, todos os mi neradores estão voltados para dentro d os seus
custos de produção, tentando reduzi-los o quan to for necessário”, sustenta Reginato.
Muitas empresas estão investindo nos proces sos de adaptação e melhoria das tecnologias
mineradoras, garantindo mais produtividade e
eficiência para as atividades desenvolvidas. É
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sível conseguir redução de custos e não precisa
contratar demanda, pagando somente pelo con sumo”, revela o presidente da Agabritas/Sindi britas.
Outra iniciativa em desenvolvimento pelo setor
de agregados gaúcho em prol da produtividade
tem desdobramentos importantes em termos de
preser vação ambiental e sustentabilidade, como
salienta Reginato. “Estamos aproveitando 100%
dos materiais. Tudo é levado em conta: águas,
compensação vegetal, cortinas verdes nas áre as não exploradas, bancadas com menor altura,
com futuro de aproveitamento nas áreas para
futuras edificações ou aterros para construção”,
diz o executivo. Todas as ações, segundo el e, são
para minimizar o impacto ambiental e impedir
que se chegue à exaustão da jazida sem um apro veitamento completo. “Muitas cidades contam
com áreas de aterro. Essas pedreiras serão, no
futuro, um espaço bem interessante para a po pulação aproveitar e ter onde colocar seus resí duos”, acredita Reginato.
Em que pese as dificuldades, o executivo vê
o setor muito unido, resultado do trabalho que
vem sendo desenvolvido pelo Sindibritas. “É um
momento ímpar, em que temos um bom relacio namento com o governo estadual, órgãos am bientais, DNPM e Ministério Público. Estamos
organizando o setor e o momento está favorável,
com todos os envolvidos em uma mesma sinto nia”, obser va Reginato.

Foto: Sindibritas/Agabritas

f u n d amental, segu n d o o p res i d e nte d a A gabri ta s / S indibritas, qu e o s eto r ga n h e m a i s efici ê n c i a e tenha con d i çõ e s d e c re s c e r, m e s mo em
m e i o à turbulência e co n ô m i ca d o Pa í s . “O merca d o d a mineração está i nve st i n d o em a u to mação
e p ro cessos mais ava n ça d o s s o b o p o nto d e vista
d a s tecnologias qu e u t i l i za , co m o em o p erações
a c éu aberto ou su bter râ n ea s , p a ra q u e p ossam
s e r m ais eficientes n a b u s ca p el a s m eta s d e pro d u çã o, de retorno f i n a n c ei ro e d e p ro teçã o am b i ental”, revela Re g i n ato .
E m termos de nova s te c n o l o g i a s , e stã o sendo
i n co r poradas na m i n e ra çã o ca d a vez m a i s a me ca n i zação e a auto m a çã o d e g ra n d e p a r te dos
p ro c essos. Entre a s n ov i d a d e s , e stã o a s p e neiras
d e a l to desempen h o e o s b r i ta d o re s VS I , “visto
q u e cada vez mais o m erca d o d a s co n st r u toras e
co n c reteiros busca m p o r a g re ga d o s m a i s c úbicos
e p eneirados”, desta ca o p re s i d e nte d a A gabri ta s ,
No caso de desm o nte d e ro c h a s a c é u a berto,
te m predominado a u t i l i za çã o d e ex p l o s i vo s mais
ava n çados e inicia çã o el et rô n i ca , q u e p o s sibili ta m uma perfuraçã o e m d i â m et ro s u p e r i o r aliada
a u m custo reduzid o, a l é m d e red u z i r o s i m pactos
a o a mbiente. “Com o s p r i m á r i o s d e g ra n d e porte
red u z-se a área de d es m o nte . O u s e j a , ga sta-se
m e n os explosivo a m p l i a n d o a m a l h a d e d e smon te , u ma vez que o p r i m á r i o te m ca p a c i d a de de
co n s umir pedra de m a i o r ta m a n h o ”, ex p l i ca Re g i n ato.
Te m ocorrido tam b ém m a i o r u s o d a te c n ologia
d e a nálise de dado s , co m o o re co n h e c i m ento do
n í vel de dureza d a s ro c h a s , o q u e p e r m i te um
p l a n o de perfuraçã o m a i s ef i c i ente. S em co ntar a
m e l h oria do transp o r te e ca r re ga m e nto d o s ma te r i a i s minerados, co nfe r i d o m a i o r a g i l i d ade e
ef i c i ência ao proces s o co m o u m to d o .
D e ntro da propo sta d e red u çã o d e c u sto s ado ta d a pelo setor está ta m b é m a co n s e r va ção de
á g u a e de energia n a i n d ú st r i a d e a g re ga d o s. Se g u n d o Pedro Regin ato, a m a i o r i a d a s i n sta l ações
d a s e mpresas reser va a s á g u a s d a c h u va e verte nte s. Já o aprove i ta m e nto d a e n erg i a l i v re tem
s i d o feito por mei o d a s u bst i t u i çã o d e m otores
t ra d i cionais por m o d e l o s d e a l to d es e m p enho.
“A l ém disso, muita s em p res a s e stã o m i g rando
p a ra o mercado d e e n erg i a verd e, o n d e é pos -

Pedro Reginato, presidente da Agabritas e do Sindibritas

Agregados - II

Bomba opera há 36 meses sem manutenção
Equipamento está instalado
em porto de areia no Paraná
e uma segunda bomba já
trabalha há 32 meses com o
mesmo desempenho positivo

Foto: Metso

Uma importante extratora
de areia do Paraná, que movimenta 60 mil m3 de areia ao
ano em apenas uma de suas
três unidades espalhadas
pelo Estado, opera com seis
novas dragas, autopropelidas
e com motores eletrônicos,
que apresentam menor emissão de gases poluentes e são
Bomba adquirida por mineradora no Paraná
mais eficientes. A mineradora trabalha com um banco de
dados preciso a respeito dos ativos, permitindo sucesso dos equipamentos. “Fazemos um acomacompanhamento diário de desempenho de cada panhamento profissional para que o produto seja
aplicado corretamente”, diz ela. Outra caracterísum.
A mineradora possui bombas modelo Metso H30 tica da parceria é o comissionamento das bome Metso HG250, e outras duas unidades de outro bas, em conjunto com o treinamento da equipe de
fabricante. A H30 foi adquirida há 36 meses e re- operadores e dos técnicos de manutenção. Audrei
gistra o recorde de nunca ter sofrido manutenção, destaca ainda o uso do software PumpDim, espenem parada ou troca de peças, o que levou a mi- cífico para dimensionar corretamente a aplicação
neradora a adquirir outro equipamento, dessa vez das bombas. Dessa forma, todos os ajustes neceso modelo HG250. Essa última bomba trabalha há sários são feitos com o apoio do fabricante.
Segundo Audrei, o desempenho das duas pri32 meses e repete o desempenho da H30, ou seja,
meiras bombas da Metso influenciou a decisão do
não precisou de nenhuma intervenção.
Para Audrei Moron, coordenadora de Mercado grupo na compra de outros dois equipamentos,
para a Linha de Bombas da Metso, a venda técnica ambos HG250, que devem entrar em operação até
e consultiva é um dos diferenciais que explicam o o final de 2016.

Quadro comparativo de bombas
Metso (HG 250)

Concorrente

Paradas

Nenhuma até agora

A cada 20 - 30 dias

Consumo de diesel

12 a 15% menor que o concorrente

Maior consumo

Custo em peças/ano

R$ 0 até agora (28 meses)

R$ 28.000/ano

Produção/mês

15% mais produção (menos paradas)

Produção menor

Eficiência energética

Opera em 1400 RPM

Opera em 1800 RPM (maior desgaste e
maior consumo)

R$60.000 em 28 meses

Fonte: Metso
www.revistaminerios.com.br | JUNHO | 2016 | 19

Fotos: CDE

Processo
Classificação

Equipamento desagrega contaminantes argilosos e contaminantes orgânicos dos granulados acima de 16mm

CDE apresenta novas tecnologias disponíveis no Brasil
Os equipamentos e sistemas oferecem soluções
que permitem, por exemplo, lavar areia minimizando a perda de finos, classificação a seco e
desagregar contaminantes argilosos e orgânicos
dos granulados
A CDE atua na área de projetos e manufatura de
equipamentos para classificação de minerais via
úmida e a seco para os setores de mineração, areia
& agregados, areia industrial, ambiental e reciclagem de resíduos de construção e demolição. A empresa tem intensificado sua presença na América
Latina nos últimos anos, razão pela qual estabeleceu um escritório no Brasil, em 2012, e realizou
eventos de demonstração de suas linhas de equipamentos em Minas Gerais e Santa Catarina. Os
mais recentes ocorreram em junho, em Belo Horizonte (MG) e na cidade de São Paulo. Os eventos
tiveram como principal objetivo apresentar para as
empresas da área seus equipamentos mais recentes, com tecnologia e design de última geração e
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fabricados na Europa.
Os eventos, no formato Encontro de Negócios,
incluíram uma breve apresentação sobre a história
da CDE e sua presença cada vez mais forte na América Latina, principalmente no Brasil, e em seguida, foi detalhada a linha de produtos da empresa.
Como o EvoWash, equipamento compacto e modular para lavar areia com diferentes especificações,
minimizando a perda de finos; o AquaCycle, um
espessador modular que reaproveita até 90% da
água utilizada durante o processo de classificação;
o Sirocco Aeroclassificador de areia através de um
processamento a seco, indicado principalmente
para as empresas situadas em locais com difícil
acesso a água; e o AggMax, uma célula de atrição
que desagrega contaminantes argilosos e contaminantes orgânicos dos granulados acima de 16mm.
O evento da CDE em Belo Horizonte, realizado no
Hotel Radisson Blue, teve como tema a “Mineração
Sustentável”, e contou com um um caso de sucesso
apresentado pelo seu cliente Vallourec Mineração,

realizado no Hotel Golden Tulip e teve a mesma estrutura
de apresentacão do evento de
Belo Horizonte, porém foi realizado em parceria com a Associação Nacional das Entidades
de Produtores de Agregados
para Construção (Anepac), o
que colaborou para reunir empresários representativos do
AquaCycle é um espessador modular que reaproveita até 90% da água utilizada durante o
processo de classificação

que adquiriu um AggMax em 2013 para a redução
da argila e alumina em seu NPO.
A empresa escolheu o AggMax para classificar
seu NPO (granulados de 12/32mm), para que os
mesmos entrem mais limpos no forno da Usina do
Barreiro, em Minas Gerais, onde são fabricados os
tubos de aço sem costura, o que gerou ainda um
menor consumo de carvão no processo.
Como resultado, tiveram uma redução na quantidade de finos, diminuição do teor de alumina e
aumento do teor de ferro. Antes da introdução do
AggMax, o teor de corte para granulados era de
60% e passou a ser 58%. “Na fase de montagem
tivemos o acompanhamento da equipe técnica da
CDE do Brasil, que durante todo o tempo prestou
assessoria. Foi um serviço de qualidade”, destaca
Luiz Carlos Vannucci, gerente de Planejamento e
Controle de Qualidade da Vallourec Mineração.
O Encontro de Negócios da CDE em São Paulo foi

setor do Estado de São Paulo.
Este evento teve como participacão também o grupo Pira-

mide, que adquiriu um sistema modular da CDE em
2013 na feira Bauma, o modelo M2500 E4X, capaz
de produzir dois tipos de areia e dois tipos de seixo.
De acordo com a CDE, os principais benefícios
gerados pelo novo sistema M2500 para esta produtora de areia foram: classificação eficiente e
normatizada dos produtos; eliminação da perda
de finos; recuperação de todo material vendável;
areia empilhada com baixo percentual de umidade, pronta para carregamento; flexibilidade e habilidade de alterar as faixas de areia e produtos; uso
de componentes de alta durabilidade na planta e
fácil manutenção
Também foram apresentadas soluções de classificação a seco, o Sirocco, equipamento da CDE muito
popular para as vendas em locais com pouca água.
Ao final de cada evento, um especialista em importação apresentava abordagens e opções para
as empresas que desejam adquirir equipamentos
da CDE e como pode auxiliar os clientes em todo o
processo durante a importacão até a chegada dos
equipamentos no Brasil.
Satisfeitos com os resultados obtidos, o time da
CDE do Brasil decidiu realizar outro Encontro de
Negócios/Customer Day, na cidade do Rio de Janeiro, em setembro. A empresa também estará pre-

Detalhe dos agregados lavados e das barras de pulverização

sente na ExpoMina, que será realizada de 14 a 16
de setembro em Lima, no Peru.
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CAMINHÃO

Foto: M&M

VM330 6x4 com PBT de 32 t é equipado com a caixa de câmbio eletrônica I-Shift, que impede a troca de marcha com a rotação incorreta

Novo caminhão tem maior capacidade de carga
A Volvo lançou o VM com PBT de 32 t, ou seja, 5,3 t a mais
de capacidade de carga que a versão anterior, visando atender à uma demanda específica: o segmento de caminhões
que atuam em trabalhos de mineração, terraplenagem, leve
e construção. Equipado com o tradicional motor de 330cv e
uma configuração de eixos 6x4, é também o caminhão mais
leve em sua categoria, com uma tara que permite maior capacidade de carga útil. É bem mais leve que seus concorrentes: de 275 a 1050 kg.
“Desenvolvido e produzido na fábrica latino-americana
de Curitiba, o VM conquistou o transportador por seu baixo
consumo de combustível e grande disponibilidade em várias
aplicações. Agora, estamos ampliando ainda mais nossa oferta”, ressalta Nilton Roeder, diretor de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Suporte a Vendas de Caminhões do
Grupo Volvo América Latina. “É um setor que precisa de caminhões com capacidade de carga intermediária e adequada
a aplicações onde a intensidade e a severidade não exigem
veículos de maior potência”, complementa Álvaro Menoncin,
gerente de Engenharia de Vendas da Volvo América Latina.
Reforço na suspensão
A Volvo promoveu uma série de inovações para aumentar em 20% a capacidade de carga do novo VM. O caminhão
recebeu, por exemplo, alterações e reforços nas suspensões
e eixos dianteiro de viga reta e traseiros com redução nos
cubos. “Ousamos dizer que é o melhor veículo em sua clas-
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se”, declara Bernardo Fedalto, diretor de Caminhões Volvo
no Brasil.
O eixo dianteiro, que na versão anterior, suportava 6,7 t,
agora está preparado para 8 t. Os eixos traseiros, que antes
eram projetados para 20 t, no veículo novo suportam 24 t.
No total, são 5,3 t a mais de capacidade de carga. Os eixos
traseiros têm também redução nos cubos e vêm de fábrica
com bloqueio de diferencial entre rodas e entre eixos. Esta
condição confere ao transportador um conjunto mais robusto e com maior durabilidade.
“É o caminhão com o maior PBT técnico em sua categoria”,
afirma Francisco Mendonça, gerente de Caminhões Volvo no
Brasil. A suspensão dianteira é dimensionada para 8 t. Tem
molas parabólicas de alta capacidade, amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora.
Freios mais duráveis
Já a suspensão traseira é composta de feixe de molas semielípticas e projetada para suportar 24 toneladas. É mais robusta e proporciona manutenção simplificada, pois, em caso
de necessidade, é possível
trocar apenas uma das lâminas.
Outra característica importante do VM fora de
estrada são os freios a
tambor Z came, os mesmos do FMX. Eles ofereBernardo Fedalto, diretor de
cem inúmeras vantagens,
Caminhões Volvo no Brasil
principalmente maior duFoto: Volvo

Volvo lança o VM com PBT de 32 t, voltado para
segmento off-road

Caixa de câmbio eletrônica

Foto: Volvo

O VM330 6x4 com
PBT de 32 t é equipado com a caixa de
câmbio eletrônica
I-Shift. “É a mesma
transmissão
que
equipa o FH e o
FMX, os caminhões
extrapesados
da
Volvo”, afirma Fedalto. A I-Shift está
presente em quase 100% dos caminhões FH e FMX que
saem da linha de
produção e está fazendo sucesso tamO caminhão possui computador de
bém na linha VM.
bordo para facilitar a operação
“Em apenas três
anos, a caixa eletrônica já alcança cerca de 80% da produção do VM”, explica Mendonça.

Foto: Volvo

A caixa eletrônica Volvo tem
embreagem, mas não tem
pedal. O motorista não precisa fazer nenhum esforço e
não se preocupa em trocar as
marchas. No modo automático, por exemplo, é só acelerar
e frear. O grande número de
marchas à disposição (12 marÁlvaro Menoncin, gechas) é indicado no display do
rente de Engenharia de
Vendas da Volvo Américomputador de bordo. Com
ca Latina
ele, o motorista pode se situar melhor durante a condução
do caminhão e ainda monitorar em que marcha está naquele momento e quais são as outras disponíveis, tanto
para baixo como para cima. “E o motorista também pode
escolher o modo de condução: econômico, quando está
em velocidade de cruzeiro, ou de potência, quando, por
exemplo, está trafegando por um trecho bastante íngreme”, explica Ricardo Tomasi, engenheiro de Vendas da
Volvo no Brasil.
A caixa I-Shift tem uma característica muito importante para a operação de transporte: o sistema inibidor de
trocas indevidas, que impede a troca de marcha caso a
rotação do motor não
seja a mais adequada num determinado
momento. Um dos
atributos desta tecnologia é que seu sistema eletrônico registra
as condições de condução e o peso bruto
Nilton Roeder, diretor de Estratédo veículo antes de
gia, Desenvolvimento de Negócios
selecionar a marcha
e Suporte a Vendas de Caminhões
inicial mais adequada.
do Grupo Volvo América Latina
Foto: M&M

rabilidade das lonas e maior capacidade de frenagem, além
de mais segurança na operação. Já os cilindros de freios traseiros foram montados sobre os eixos, posição que garante
maior segurança para os componentes, protegendo-os de
eventuais danos causados por obstáculos no solo. O vão livre
maior na área sob os eixos também permite uma operação
mais segura em estradas sem asfalto. “Tudo foi pensado para
proporcionar maior disponibilidade do veículo e, por consequência, mais produtividade do caminhão e maior rentabilidade para a operação”, destaca Menoncin.
Com um balanço traseiro curto, que facilita a implementação de caçambas basculantes, o novo VM tem ainda inúmeras opções de tomadas de força, uma tela de proteção do
radiador reforçada, protetor de cárter de série e lanternas
traseiras em LED, entre uma série de outros atributos.

Volvo inicia produção de motor industrial no Brasil

Foto: Volvo

A Volvo Penta, divisão do Grupo Volvo que atua no mercado de motores marítimos e industriais, iniciou a produção de motores industriais no Brasil, no complexo fabril da empresa, em Curitiba (PR). Os motores são o TAD1344GE e TAD-1345GE, ambos de 13 l, destinados a grupos geradores de energia.
O motor Volvo Penta é muito similar ao do caminhão Volvo FH. A principal mudança é no cabeçote, que ganhou
projeto próprio para o ciclo de trabalho industrial. Do total de
peças, 45% são iguais às do motor do FH, o que facilita ainda
mais a manutenção. Um dos diferenciais do modelo está no intervalo de troca de óleo. No Volvo Penta 13 l, a troca é feita a
cada 600 h. Nos seus similares do mercado, segundo a empresa,
ocorre a cada 250 h. Também consome menos diesel, com um
ganho de até 5%.
Outro destaque é a densidade de potência: mesmo mais compacto, o motor oferece a mesma força que os seus similares. E é
76% menos poluente, além de ser o único no Brasil a atender a
Motor de 13 l é destinado aos grupos geradores
norma Tier 2, certificação ambiental americana.
de energia
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Lavra

Foto: Gabriel Lordêllo

reuniram num consórcio para dar origem
à Indústria de Mármores Italva (Imil), para
juntas explorar a maior reserva da região.
O engenheiro Cláudio Carneiro, gerente
de Extração da Imil, comanda as operações com duas escavadeiras E385C Mass
Excavator.
A preferência pelo modelo vem de sua
polivalência – a máquina é conhecida
como uma “porta-ferramentas”, já que
permite diversos tipos de implementos.
Entre eles, está o expansor de prancha,
usado para movimentar o pedaço extraído
da rocha. Esse equipamento que pesa, no
mínimo, 6 t, depende do uso do macaco
hidráulico da própria escavadeira, o que
exige uma potência enorme da máquina,
além de peso a partir de 32 t. Prancha é
um aglomerado de blocos de 10 m3 em
média. No total uma prancha pode chegar
a 200 m³ de pedra, equivalente a 400 t.
Só a Cajugram, criada há 25 anos, trabalha com duas escavadeiras E245C e
duas E385B, além de sete carregadeiras W-190, uma FW200 e
três FR180. O empresário Valdecyr Viguini, que também é sócio
da Imil, diz que são equipamentos que sempre atendem as expectativas. “A New Holland tem sido uma solução importante,
considerando o custo competitivo e a performance dos equipamentos, bem como a assistência técnica”, explica. Por isso, novos
equipamentos serão adquiridos à medida que os negócios forem
expandidos, garante. “As escavadeiras da New Holland Construction estão entre as melhores para a função, e foram escolhidas
para a operação porque têm o melhor custo/ benefício”, afirma
Carneiro. Outro implemento muito utilizado nesse tipo de mineração é o rompedor, hidráulico, que picota o composto que sobra da rocha – pó usado para fazer diversos outros produtos, de
sabão a adubo para aplicações agrícolas. Rogério Lemos, chefe
administrativo da empresa, ressalta a versatilidade da máquina,
que permite o engate rápido e o uso imediato dos implementos,
isto é, gera economia, pois uma mesma escavadeira pode cumprir diversas funções no mesmo dia.
“É possível remover a cobertura e fazer a extração do mineral
com uma escavadeira hidráulica. A produção é mais rápida se a
máquina é mais ágil”, explica. Para ele, também, o diferencial da
linha está no sistema hidráulico mais potente. “Se fôssemos tirar
bloco como era antigamente, nem teria funcionário para isso.
Usava-se guincho, cabo de aço, explosivos, muito mais do que se
usa agora. O bloco de mármore trincava, o que acabava gerando prejuízo. Hoje a tendência é de que os equipamentos fiquem
cada vez maiores em tamanho e volume”, explica Carneiro. Um
mesmo bloco de mármore pode ter diversas variações. O nome
varia de acordo com o local e com o nome dado pela empresa que o extrai. O material retirado daquela região é conhecido
como mármore Cachoeira. Quanto mais branco, mais valorizado.
Até poucos anos atrás o preferido nas construções brasileiras era
o que vinha importado da Itália ou da Grécia. “Pedra é igual à

E385C é o modelo escolhido pela Imil

Persistência e instinto
criaram negócio familiar
Corrida do ouro no Mato Grosso, há mais de
três décadas, foi o início de tudo
Há 32 anos, Jonas Gimenez assistiu uma reportagem na televisão mostrando uma nova corrida ao ouro em Poconé (MT), cerca
de 1 mil km de Ourinhos (SP), onde morava e atuava na extração
de areia. Montou uma pequena mineradora com o irmão mais
velho, dos nove da família. “Não tínhamos know how, levou muito tempo para entender o que é uma jazida, como se faz para
encontrar o ouro”, lembra. No entanto, persistiu em trabalhar
com técnicas avançadas para a época, com equipamentos, informações sobre a geologia local e “instinto” de que iria encontrar
o metal. Foi o que aconteceu. A Mineradora Cangas II rendeu
trabalho para a família inteira, e hoje possui 4 mil ha em terras
que podem conter novas jazidas. “Somos ‘garimpeiros’ que se
transformaram em mineradores. Nada é feito manualmente”,
conta o empresário. “As dificuldades vão surgindo nesse caminho e as máquinas vão se aperfeiçoando”, comenta Gimenez,
que hoje conta com quatro escavadeiras E485B New Holland em
sua frota, que remove entre 250 e 300 caminhões de terra por
dia e descem até 100 m de profundidade.

Mármore é o ouro do Espirito Santo

Cachoeiro do Itapemirim, situada no sul do Estado, é conhecida por estar sobre a maior reserva de mármore do Brasil. O
potencial da região é tão grande que, no ano passado, quatro
mineradoras – Magban, Cajugram, Bramagram e Mamede – se
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roupa, a moda é cíclica”, afirma Carneiro.
“Estamos fazendo um grande investimento em máquinas, em
caminhões, ampliando as licenças ambientais, os estudos, levantamentos geológicos, sondagens, para crescer aproveitando esse
momento do mercado”. A Imil possui 52 ha de terra para explorar, nos quais atualmente há seis frentes de trabalho. O tanto que
ainda falta investir, afirma, “a rocha e o mercado é que vão dizer”.
Estima-se, para o segmento de mármores e rochas ornamentais,
um crescimento médio de 30% nas exportações nos próximos
três anos.

Equipamento reúne baixo consumo e alta produtividade
As escavadeiras New Holland Construction oferecem as maiores caçambas da categoria, com capacidade de até 1,7 m³
(na categoria de 21 t), 2,7 m³ (de 35 a 40 t) nas opções HD ou para trabalhos pesados e até 3,2 m³ (acima de 45 t). A E215C
é uma evolução da linha para atender a faixa de 21 t, que concentra a maior faixa de segmento escavadeiras. A E245C ME,
mais pesada, está posicionada em uma categoria acima. Com 23.600 kg de peso operacional, atua em aplicações severas
para os equipamentos da faixa de 21 a 24 t ou aplicações tradicionais O conjunto de braço monobloco de 5.160 mm e um
braço penetração de 2.450 mm, além de caçamba HD de 1,5 m³ de boca larga ou até 1,7 m³ de uso geral, é reforçado com
chapas de desgaste adicionais, uma opção para trabalhos extremos como minerações. Tal configuração faz dela uma Mass
Excavator (ME) de alta produtividade e resistência, de acordo com o fabricante.
O motor NEF 6 equipa as escavadeiras E215C para a faixa de 21 t e a E245C ME para 24 t de peso operacional, com potência de 145 hp. Com sistema de injeção de combustível tipo Common Rail, turbocompressor e intercooler, o NEF 6 possui
6,7 litros, potência de 117 kW a 2.200 rpm e torque de 622 Nm @ 1.800 rpm. A combinação de seis cilindros com a central
eletrônica desenvolvida exclusivamente para essa aplicação, faz do NEF 6 um motor de alto rendimento, combinando torque
elevado, menor consumo de combustível e baixo custo de manutenção.

Barragens de rejeitos

Eletrodos detectam vazamentos e indicam o local

Zonge Engineering, do sul da Austrália, desenvolveu o primeiro sistema para detecção de vazamentos de líquidos para uma
empresa que extrai gás de camadas de carvão em Queensland.
Ele usa eletrodos que ficam sobre ou abaixo do revestimento
do reservatório, que recebem corrente elétrica uma vez por dia
visando a detectar vazamentos ou infiltrações. Funciona com
energia solar e em regime wireless.
Alterações na própria corrente elétrica permitem mapear
com precisão vazamentos, com sensibilidade suficiente para
localizar trincas de até 1 mm no revestimento. Uma caixa de
controle à prova de ciclones, localizada ao lado da barragem,
envia os resultados diários remotamente a um celular, tablete
ou PC.
O sistema mede ainda temperatura, profundidade e salinidade do reservatório, podendo ser instalado durante a construção ou na forma de retrofit em barragens existentes.
Os sistemas existentes se valem de furos de sondagem abertos nas bordas do reservatório, que podem ser inspecionados
com a frequência desejada. O diretor da Zonge Engineering,
Kelly Keates, afirma que os sistemas atuais não dão resultados
imediatos e não detectam o que está vazando no fundo do re-

servatório, mas o seu permite detecção na hora e pronta resposta das mineradoras.
A empresa Liquid Integrity Systems, formada pela Zonge Engineering em Adelaide, já instalou quatros sistemas em reservatórios de rejeitos de carvão em Queensland, e constrói projetos de demonstração em minas de ouro e cobre na Austrália
Ocidental.
O custo do sistema num reservatório de grandes dimensões
é cerca de A$2,50/m², enquanto que um revestimento duplo
nesse reservatório custaria A$20,00/m².

Sistema com eletrodos também pode informar
temperatura e profundidade da barragem
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Somar exibe o carimbo da ISO 14000, rara no
segmento da areia
ternacionais da Latin American
QualityInstitute e o Selo Verde
Chico Mendes de Responsabilidade Socioambiental, respeita-

Fotos: Neiva Mello

do reconhecimento entregue à
mineradora em dois anos consecutivos (2014/2015) pelo Instituto Internacional Socioambiental Chico Mendes.
Entre as ações ambientais desenvolvidas
Mineradora doou duas lanchas para o Grupo Escoteiro Jacuí e Bombeiros Voluntários,
que atuam em projetos de preservação ambiental na região

pela

mineradora

está o Projeto Elo Verde, uma
parceria com o Comitê da Bacia
do Baixo Jacuí para o replantio

Mineradora desenvolve diversas ações ligadas
ao meio ambiente e disponibiliza cerca de 100
estudos sobre o tema em seu site
Há mais de 30 anos operando no setor de areia no
Rio Grande do Sul, a Somar recebeu no ano passado uma certificação ainda rara no segmento em que
atua: a ISO 14001, conferida pelo Inmetro e pela britânica UKAS – United KingdomAccreditation Service.
Outra conquista, obtida no mesmo período, foi a ISO
9001, também assinada pelas duas instituições. As
certificações foram auditadas pela Bureau Veritas.
A mineradora disponibiliza em seu site cerca de 100
estudos técnicos sobre as áreas de influência direta e
indireta de suas operações, desenvolvidos por equipes da Somar, consultores e universidades, como os
de levantamento da mata ciliar, o monitoramento da
ictiofauna e o monitoramento da fauna pulmonada.
Para manter os padrões de operação, a mineradora mantém fiscalização permanente, 24 horas por
dia, equipe especializada e lanchas cabinadas, que
percorrem os mais de 20 km da sua jazida. Também

da mata nativa nas regiões ribeirinhas dos 40 municípios que integram a bacia hidrográfica. Na área
de educação ambiental, a mineradora desenvolve
o Projeto Margens Vivas, um estímulo a conscientização ambiental e ao plantio de mudas nativas
em áreas públicas e mata ciliar na região do Rio
Jacuí, Charqueadas e São Jerônimo. A iniciativa
também já possibilitou a criação do primeiro arboreto didático do País em uma escola, feito pelos alunos do Instituto Estadual de Educação São
Jerônimo. Em 2015, doou duas lanchas voadeiras
para instituições de grande importância social para
a população de cidades banhadas pelo Rio Jacuí e
arredores: o Grupo Escoteiro Jacuí e Bombeiros
Voluntários.

destaque para as muitas premiações nacionais e
internacionais, com ênfase para os três prêmios in-
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Somar recebeu duas vezes o Prêmio Chico Mendes como
reconhecimento por suas ações na área socioambiental

Aspersão fixa: tecnologia eficiente gera redução de
custos no controle de poeira
Por Sérgio Luiz Lima Horta*
Uma das agressões geradas ao meio ambiente é, sem
dúvida, a poeira emitida por empresas mineradoras decorrente do trânsito intenso de caminhões nas pistas de
rolamento e processos de beneficiamento. Tais problemas eram (e são até hoje) combatidos com a utilização de
caminhões pipa, o que acarreta diversos problemas tais
como trânsito nas pistas de rolamento, acidentes, ineficiência na uniformidade de aplicação de água e o elevado custo deste processo. Além disso, o que até então era
uma simples contravenção penal, hoje passa a ser punido
como crime de acordo com a lei ambiental 9605, de fevereiro de 1998.
O controle da poeira em uma mineradora é um fator crítico para o bom funcionamento de sua unidade, tanto do
ponto de vista das relações econômicas quanto em prote-

ção ambiental e da comunidade. É imperativo que o plano
de gestão de controle de poeira esteja em conformidade
com as normas regulamentares. Além de reduzir os riscos
de saúde para os seus funcionários, da comunidade em
seu entorno e manter a segurança no local de trabalho em
geral, temos um aumento de produtividade e dinâmica de
trabalho dentro de uma mineração.
Caminhões nas estradas de transporte acarretam na
emissão de poeira, e essas emissões podem causar sérios problemas de segurança do trabalho e de saúde, bem
como sérios riscos de visibilidade para o tráfego de operação.
No decorrer dos últimos anos a adoção do sistema de
aspersão fixo para controle de poeira tem se tornado uma
estratégia eficiente nas áreas de mineração. Diversas rawww.revistaminerios.com.br | ABRIL | 2016 | 27
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ção de uma rede hidráulica através de tubos
de aço, PEAD ou PVC, onde são instalados
aspersores que aspergem água nas pistas e
pátios.
O sistema de aspersão realiza a operação em ciclos pré-determinados, visando
uma perfeita homogeneização da lâmina de
água, mantendo a pista com um ótimo grau
de umidade em toda sua extensão.
Estes tipos de projetos utilizam a tecnologia de controle central. O controle central
para sistemas de aspersão pode ser resumidamente definido como um sistema operaNo sistema de aspersão fixa o volume de água a ser aplicada já é
cional que opera múltiplos controladores,
definido no projeto
sensores e outros dispositivos utilizados em
sistemas de aspersão, através de uma locação centralizada.
zões justificam a sua adoção, mas podemos ressaltar a
Uma grande vantagem do sistema por controle central
confiabilidade e o baixo custo do processo.
é a utilização de apenas um par de cabos para interligação
Esta tecnologia já encontra vários segmentos e aplicade todo o sistema de aspersão. A tecnologia permite que
ções específicas, algumas já consagradas e outras ainda
comando e força sejam fornecidos aos componentes do
em desenvolvimento, tais como: Aspersão automatizada
em vias de acesso, aspersão em processo de britagem, as- sistema com apenas um par de cabos. Desta forma, granpersão em pilhas de estocagem de materiais, sistema de des extensões de área podem ser cobertas por uma rede
aspersão em vagões, sistema de aspersão para lavadores sem a necessidade de alto investimento em infraestrutura
de rodas e chassis, sistema de aspersão em correias trans- elétrica e de comando.
Controlando de um ponto central, permite que todas as
portadoras.
Em se tratando especificamente em sistema de asper- operações do sistema possam ser programadas e monitosão fixa em vias de acessos, tal sistema consiste em asper- radas de forma simples e eficiente. O sistema pode opegir água nas pistas de rolamento mantendo sua superfície rar com ou sem a intervenção humana. Ações de controle
no grau de umidade que não gere poeira e não produza simples, como ajustar tempos de aspersão por localidade,
lama. Este sistema elimina o trânsito e o alto custo de podem ser realizadas através de uma pessoa em um único
operação de caminhões pipa destinados a esta função.
ponto.
Sobre a tecnologia
Podemos incorporar sensores para as mais diversas fiO sistema de aspersão consiste, basicamente, na execunalidades: estação meteorológica, sensor de vazão, de
precipitação, umidade, vento e sensores de segurança
contra falhas do sistema. A integração das tecnologias
permite o uso inteligente da água no controle de particulados na atmosfera.
Vantagens da aspersão fixa
Atualmente, as duas únicas formas de se realizar a aspersão em vias de acessos são através da utilização do caminhão pipa e aspersão fixa. Quando comparamos estas
duas modalidades de aspersão, podemos observar que a
utilização do sistema de aspersão fixo proporciona vantagens diversas.
O simples fato do sistema de aspersão fixa utilizar energia elétrica na operação já torna a sua utilização uma es-
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programa permite que os usuários insiram
os dados e obtenham, detalhadamente, os
custos associados a cada modalidade de
aspersão adotada, realizando um comparativo de custos e retorno do investimento
associado. Através de gráficos e tabelas, os
resultados obtidos podem ser impressos, em
formato digital ou físico. Além dos resultados
dos custos, o programa permite a geração de
uma especificação técnica geral do sistema,
para fins de aquisição dos equipamentos
pelo usuário, uma vez que muitos deles reconhecem a necessidade do sistema, mas não sabem necessariamente o que devem adquirir.
O programa tem auxiliado gestores do setor na avaliação do investimento a ser adotado no processo de controle de poeira nas áreas de mineração, o que tem gerado
resultados muito positivos na escolha adotada. Considerando que mais de 100 km de sistemas de aspersão fixa
foram implantados nos últimos anos, acreditamos que
essa tecnologia hoje se consolida como uma ferramenta
altamente eficaz, tanto na sua forma operacional quanto
na utilização de recursos.

colha estratégica. Caminhões pipa utilizam o diesel como
combustível, uma fonte de energia não renovável que
proporciona emissão de gases na atmosfera. O controle
destas emissões demanda recursos e esforços, que são
totalmente dispensáveis quando da adoção do sistema de
aspersão fixa.
A eficiência na aplicação de água é outro fator que torna
a aspersão fixa favorável, uma vez que o volume de água
consumido é definido em projeto, e monitorado em tempo real na utilização. A aplicação de água via aspersão fixa
é segura, e não causa interferência no tráfego de veículos.
O sistema automatizado é apto a operar 24 horas sem a
(*) Sérgio Luiz Lima Horta, gerente de Mineração
necessidade de mão-de-obra dedicada para realização do
processo de aspersão, reduzindo os custos na utilização da Irricom
deste recurso.
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Em se tratando de custos, podemos
considerar que ambos, aspersão via
pipa e aspersão fixa, possuem um custo
de implantação elevado por quilômetro,
contudo, a manutenção e operação do
sistema de aspersão fixo pode proporcionar uma economia de até 90% do
valor, quando comparado ao mesmo
processo realizado por caminhões pipa.
Atualmente, é possível obter de forma
ÁREAS DE ATUAÇÃO
gratuita, através de empresa especializada em sistemas de aspersão fixa, uma
c Licenciamento Ambiental
ferramenta que possibilita a comparac Estudos de
ção dos custos da utilização da asperImpacto Ambiental
são fixa em relação ao caminhão pipa.
c Mapeamento de
Trata-se de programa computacional
Áreas de Risco
que realiza uma simulação de custos de
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investimento, operação e manutenção,
c Cartografia e
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considerando a adoção de caminhão
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www.facebook.com/
pipa, próprio ou alugado, e a implantac Gestão Ambiental
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ção do sistema de aspersão fixa. Este
de Obras

Licenciamento
Ambiental
inovador e
descomplicado

c

Monitoramento e
Controle Ambiental

www.revistaminerios.com.br | JUNHO | 2016 | 29

Meio Ambiente

Sama e Minaçu nasceram e cresceram juntas
Chegada da Sama no norte de Goiás deu origem
à cidade de Minaçu, contribuiu para o desenvolvimento do Centro-oeste brasileiro e abriu portas para a instalação de outras indústrias
Guilherme Arruda

Fotos: Sama

Mineradora gera cerca de 500 empregos diretos e investe anualmente em torno de R$ 2 milhões em projetos socioambientais

Localizada a 510 km de Goiânia, Minaçu (GO), que em
tupi-guarani quer dizer “Mina Grande”, nasceu após a
implantação de uma unidade industrial para processar
amianto crisotila, em 1967, pela S.A Minerações Associadas (Sama). Ao longo de quatro décadas, a companhia,
que passou a ser referência em qualidade de gestão, aparecendo todos os anos nos principais rankings corporativos, contribuiu para o desenvolvimento da cidade por
meio de investimentos, com a parceria do poder público,
em infraestrutura, escolas, hospitais e áreas de esporte e
lazer. Ao mesmo tempo aperfeiçoava a eficiência produtiva e segurança da planta, bem como a saúde dos trabalhadores.
Atualmente, a unidade possui mais de 90% dos seus
funcionários moradores do município. De acordo com
Moacyr de Melo Júnior, gerente de Recursos Humanos,
Programas Sociais e Sustentabilidade da Sama, a situação
atual é resultado de um trabalho de décadas que vem
sendo mantido pela companhia. Ele ressalta que a empresa sempre atuou com muita seriedade e respeito ao ser
humano e à sustentabilidade, criando um modelo operacional exemplar para a mineração.
“A atividade é extremamente importante para a região
porque emprega cerca de 486 colaboradores diretos e
500 parceiros. Atualmente, mais de 50% das casas bra-
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sileiras são cobertas com telhas deste mineral. A cadeia
produtiva do amianto crisotila movimenta R$ 3,7 bilhões
por ano. Mais de 170 mil trabalhadores vivem dessa atividade”, afirma Melo.
A empresa mantém o programa Portas Abertas, em que
visitantes podem conhecer todas as etapas seguras do
manuseio e embalagem do amianto crisotila. O insumo é
regulado, no Brasil, pela Lei Federal 9.055/95. Além disso,
a fibra natural é permitida em mais de 150 países e não
oferece riscos à saúde de trabalhadores, de quem comercializa ou de quem usa telhas com a fibra.
“A contratação de trabalhadores e fornecedores locais
impacta diretamente na economia de Minaçu, e contribui
para a capacitação profissional. Os trabalhadores movimentam o comércio e mercado regional, gerando assim
um efeito imediato no comércio da cidade”, ressalta o
executivo.
Este modelo de gestão foi levado de dentro da unidade para as comunidades de Minaçu, com o objetivo de
beneficiar um maior número de pessoas e não somente
os trabalhadores da mina. “É preciso começar dentro da
companhia para que essa consciência se estenda para as
residências de seus colaboradores e dentro da escola,
para que os filhos possam ser pequenos multiplicadores
de práticas sustentáveis”, comenta Melo.
Com a chegada da mineradora e o desenvolvimento da
infraestrutura e mão de obra da região norte de Goiás,
empresas de energia elétrica se instalaram em Minaçu. A
Sama participou da construção de vias de acesso, ligando a BR 153 a cidade, além de incentivar a instalação de
linhas de transmissão para a geração de eletricidade no
município.
Com uma área de 1.784km², o reservatório da hidrelétrica Serra da Mesa é o maior do País em volume de água,
com 54,4 bilhões m³. Sua barragem para geração de energia fica no curso principal do rio Tocantins, que atravessa
Minaçu. Também no município e administrada pela Tractebel Energia, a Usina Hidrelétrica Cana Brava tem uma
capacidade instalada de 475MW.
Anualmente, a Sama investe cerca de R$ 2 milhões para
o desenvolvimento de programas socioambientais, realizando ações com a população nas áreas de educação, saúde, meio ambiente, esportes, artes e lazer.
Criado em 2004, o programa Sambaíba atua na profissionalização dos moradores de baixa renda e deficientes
em diferentes tipos de atividades ligadas às rochas minerais, representando uma fonte alternativa de renda e
emprego para a comunidade e trazendo benefícios para
o turismo local. Um dos projetos de destaque é voltado

para o desenvolvimento de artesanatos, dividido em dois
segmentos: aproveitamento da rocha estéril da mineração, para ser transformada em peças artesanais, e aproveitamento de fibras do pseudocaule de bananeira, para a
confecção de caixas e outras peças utilitárias.
O programa conta com a parceria do Senai de Goiás,
que desenvolve o curso de Qualificação Profissional de
Artesão Mineral Artístico, que capacita jovens e adultos
em habilidades de trabalho com rochas minerais, incluindo disciplinas voltadas para o desenvolvimento das qualidades pessoais, o encorajamento do empreendedorismo,
do trabalho em equipe e das ações associativistas.
Em esportes, a mineradora possui o projeto Academia
de Tênis que agrega os programas Quadra de Talentos e
Atleta do Futuro. Estas ações contam com a participação
de 460 alunos de Minaçu, que são treinados e desenvolvidos com todo o material esportivo e professores custeados pela Sama. Um dos destaques do projeto é a atleta
Nalanda Teixeira, a jovem é filha de colaborador e iniciou
os seus treinos de tênis nas quadras mantidas pelo projeto. Hoje, ela é a segunda do ranking nacional em sua
categoria.
Regulamentado pelo Ibama em 1999, o projeto Quelônios nasceu em 1995, sendo o primeiro criadouro conservacionista de tartarugas, cágados e jabutis em uma empresa do Estado de Goiás, além de promover atividades
de educação ambiental junto à comunidade. O empreendimento, instalado em uma área de 29.625 m², segue as
normas do Núcleo de Fauna do Ibama/GO e realiza trabalhos de dimensão e peso dos animais, catalogação de
dados em fichas individuais, complementação alimentar
na época de estiagem e acompanhamento de desenvolvimento dos quelônios tratados por meio de código de
identificação marcados nos cascos de cada animal. O projeto recebe constantes visitas de alunos de ensino fundamental, médio e superior que recebem educação ambiental sobre os ecossistemas aquático e terrestre nos quais
vivem os animais.
Em 2012, o projeto catalogou 48 animais e recebeu a
visita de 1067 pessoas entre fornecedores, clientes nacionais e internacionais, comunidade, universidades e escolas públicas.
Desde 2001 o projeto de Conscientização Ambiental
contra o Desperdício da Água (Cada) da Sama promove
campanhas de educação para mostrar aos empregados
e comunidades de entorno a importância de se utilizar a
água com consciência. Nesse sentido, o projeto propõe
medidas para a redução e melhor aproveitamento do consumo de água, de maneira a evitar o desperdício. Internamente, a empresa também faz o uso racional de água.
Tanto é que o projeto “Redução de 5% do consumo de

água potável na área industrial”, implementado na unidade, foi um dos vencedores do 170 Prêmio de Excelência da
Indústria, organizado pela revista Minérios & Minerales.
Na área social, a mineradora criou uma vila residencial,
que começou a ser construída no início das atividades da
empresa e conta com mais de 260 moradias. A vila possui escola, área comercial composta por padaria, banco,
academia e autoescola, hospital, clínicas de fisioterapia
e odontológica, dois clubes com infraestrutura de lazer
completa, restaurante industrial e também as instalações
do Projeto Quelônios.
“A empresa contribuiu desde o nascimento da comunidade minaçuense até os dias atuais, nos aspectos sociais,
econômicos e ambientais, promovendo ações que vem
de encontro com bem estar e qualidade de vida do meio
onde está inserida. Haverá continuidade dos projetos já
implantados de forma mais lenta durante o ano de 2016.
Por ora, não pensamos em novos projetos devido à instabilidade de mercado e redução de custos, que hoje atinge
todos os segmentos da sociedade”, conclui Melo.
Descoberta
A jazida da mina Cana Brava foi descoberta pelo geólogo
Joseph Paul Milewski, em 1962. No ano de 1965, a mineradora obteve autorização de pesquisa. Em 1967, recebeu
do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM)
o Decreto de Lavra e, nesse mesmo ano, instalou-se uma
usina piloto para produção das primeiras toneladas de
fibra mineral crisotila. Ainda em 1967, o Grupo Eternit
se associa à mineradora, passando a contar com 49,5%
do capital. Em 1968, após a instalação da primeira usina
industrial a mineradora chegou a produzir 4 mil t. Atualmente são produzidas 300 mil t.

Projeto Quelônios foi criado pela Sama em 1995
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Anglo American investe em iniciativas de
reaproveitamento de água

A gestão de recursos hídricos é uma das preocupações
da Anglo American, que desenvolve uma série de iniciativas voltadas para redução do consumo em suas operações, além de contribuir com projeto de melhoria na
disponibilidade hídrica das bacias de abastecimento dos
municípios e comunidades onde atua.
Nas operações de nióbio, por exemplo, a companhia
avançou no processo de reutilização de água e na redução
de consumo. “Um conjunto de reservatórios de rejeitos
permite a recirculação de todos os efluentes gerados, reciclando aproximadamente 91% de toda a água consumida, otimizando a captação de água”, afirma Cleres Sampaio, diretor de Nióbio.
Além disso, uma série de iniciativas implantadas nas
plantas de beneficiamento durante o ano de 2015 permitiram uma redução de 25% no consumo global de água
nova em 2016.
Na unidade de Fosfatos, em Ouvidor (GO), a taxa de
água recirculada de barragem e espessadores é superior a
90% e no ano de 2016, a companhia conseguiu aumentar
ainda mais esta taxa com a implantação de inovações tecnológicas em seus processos. Elas possibilitaram reduzir a
utilização de água no transporte de rejeitos ao reservatório da companhia.
Na planta química de Fosfatos, em Catalão (GO), destaca-se que 100% dos efluentes industriais são tratados
e posteriormente, reutilizados no processo produtivo, o
que reduz a captação de água nova em 150m³/h. “Essas
ações evidenciam nossos esforços para implantar boas
práticas na gestão hídrica, buscando o uso sustentável do
recurso”, destaca Fernando Rezende, diretor de Fosfatos.
Outra iniciativa desenvolvida pela empresa é o Comitê
de Água, que se reúne periodicamente para promover
discussões e definir ações sustentáveis. O comitê realiza
campanhas de conscientização e comunicação internas e
externas, incentiva os empregados a enviar ideias e participar de palestras onde recebem informações sobre o uso
consciente da água na empresa e em suas casas. Na operação de nióbio, por meio deste comitê, foram instalados
medidores eletrônicos de vazão que permitem o monitoramento em tempo real do consumo de água nova das
unidades de concentração. Através desse comitê, a Anglo
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American implantou, há três anos, um novo sistema de
gestão de água em suas operações de nióbio e fosfatos.
Ação nas comunidades
Uma das ações voltadas para a comunidade é o projeto
Água e Gestão para Ouvidor, patrocinado pela Anglo American, que tem o objetivo de construir bacias de captação
de águas da chuva nas pequenas propriedades rurais do
município.
O projeto, conduzido pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Ouvidor, Secretaria Municipal de Agricultura
e pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Goiás – Emater, permite maior absorção para
recarga do lençol freático, evitando o assoreamento dos
córregos e nascentes e a sua contaminação por detritos
levados pelas enxurradas e, por consequência, melhoria
da qualidade da água e do solo da região. Cerca de 30 produtores rurais que possuem propriedades nas proximidades do Córrego da Lagoa, principal afluente do município,
serão contemplados pelo projeto.
“Cuidar da água é responsabilidade de todos e uma
chance de fazer a diferença, por isso, investimos nesse
projeto e em muitas outras ações. O Brasil vive um momento de crise hídrica e, com essa iniciativa, estamos
pensando a longo prazo para que a população do município não sofra com a escassez da água”, explicou a gerente
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional do
negócio Nióbio da Anglo American, Valmira Oliveira.
O projeto, que já está sendo implantado na região, irá
construir cerca de 800 bacias de captação de águas pluviais, que beneficiará aproximadamente 600 moradores
de pequenas propriedades rurais, bem como toda a comunidade do município de Ouvidor.

Anglo American criou o Comitê de Água, que se reúne periodicamente e define ações sustentáveis

foto: Anglo American

A empresa apoia projetos focados na gestão
sustentável da água em suas operações e
também nas comunidades locais

Jaguar Mining realiza intervenções de educação
ambiental nas comunidades onde atua
Iniciativa destacou a importância da
coleta seletiva

Foto: Jaguar Mining

No dia 05 de junho é comemorado o Dia Mundial
do Meio Ambiente e, para comemorar a data, durante três dias a Jaguar Mining Inc. realizou a Campanha
da Coleta Seletiva junto aos colaboradores da empresa e comunidade escolar das áreas de influência.
Através da campanha, a empresa buscou de forma lúdica e interativa sensibilizar os participantes sobre a
importância do papel de cada um para a efetividade
da coleta seletiva, uma vez que a correta segregação
dos resíduos representa etapa fundamental para o
processo de reciclagem. Além disso, os participantes receberam informações sobre os produtos que
podem ser gerados a partir da utilização dos resíduos recicláveis como matéria-prima. Na empresa, as
atividades ocorreram em Santa Bárbara, na Unidade

Pilar; em Caeté, na Unidade Roça Grande; e em Conceição do Pará, na Unidade Turmalina. Participaram
311 colaboradores dentre empregados diretos da mineradora e de empresas terceirizadas.
Para a comunidade escolar foram realizadas intervenções teatrais nas escolas municipais Cecília
Álvares Duarte, na comunidade de Brumal (distrito
de Santa Bárbara) e na escola Aurora Júlia da Fonseca, situada no Povoado de Casquilho (Conceição
do Pará). Participaram respectivamente da atividade
125 e 52 alunos.
“A palestra enriqueceu o conhecimento da turma,
ampliando e complementando ainda mais o que temos estudado. Os alunos do 3º ano gostaram muito
do jeito como foi apresentado o tema. Parabenizamos a equipe pela iniciativa e belo trabalho”, destaca
a Profª. Thelma Aparecida de Paula, da Escola Municipal Cecília Alvares Duarte.

Jaguar Mining utilizou o teatro para interagir com os alunos das regiões onde atua e levar mensagens de
conscientização ambiental
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Programas de melhoria contínua
economizam R$ 200 milhões

Foto: Anglo American

Para este ano, a previsão é alcançar um saving
de R$ 150 milhões com o programa

A Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil da Anglo
American implantou, no início do ano passado, o Programa de Excelência em Melhoria Contínua, que gerou uma
economia de R$ 200 milhões para a companhia somente
em 2015, por meio do desenvolvimento de 79 iniciativas.
Devido ao sucesso, o programa terá continuidade neste
ano com 26 projetos, focados principalmente na estabilidade operacional, que é a diretriz estratégica da companhia para 2016. A estimativa de ganhos para este novo
ciclo é de cerca de R$ 150 milhões.
O gerente de Melhoria Contínua da Unidade de Negócios Minério de Ferro Brasil, Luís Dutra, explica que como
o Minas-Rio começou a operar em outubro de 2014 e estava no início da fase de ramp-up, a empresa percebeu
que aquele era o momento ideal para começar a criar a
cultura de melhoria contínua entre os empregados. “O
cenário para o setor de mineração na época também já
vinha se mostrando desafiador. Nosso objetivo com o programa era estimular a criação de soluções para otimizar a
produção, reduzir custos e perdas e aumentar a segurança”, afirma.
Para alavancar o programa, a Anglo American reuniu e
treinou diretores e gerentes de todas as áreas para discutir propostas e cascatear as informações para suas equipes. A qualquer momento, uma nova melhoria poderia
ser inserida no portfólio de iniciativas, que é gerenciado
pela área de Melhoria Contínua e possui três categorias:
adição de valor, preservação de valor e mitigação de risco.
Devido ao programa, a companhia recebeu cerca de
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200 ideias e implantou 79 projetos em 2015, que geraram
ganhos de R$ 200 milhões. Outras 21 iniciativas continuaram em andamento neste ano e a maioria foi concluída
em maio.
Para reconhecer o trabalho desenvolvido durante o
programa, a Anglo American promoveu, em dezembro de
2015, o 1° Prêmio de Excelência em Melhoria Contínua.
As áreas puderam inscrever os projetos, que foram avaliados pelos próprios diretores da empresa, utilizando os
seguintes critérios: valor capturado, multidisciplinaridade
dos projetos e caráter inovador da iniciativa.
Foram 27 trabalhos inscritos no prêmio e, durante evento, os três primeiros colocados receberam certificado,
troféu e o reconhecimento do presidente da companhia.
Além disso, eles participaram do VIII Congresso Internacional Six Sigma Brasil 2016, nos dias 24 e 25 de maio. Outros três projetos foram agraciados com menção honrosa.
A iniciativa que ficou em primeiro lugar na premiação
restabeleceu a permeabilidade das placas cerâmicas da
filtragem com a aplicação de uma nova substância, recuperando sua capacidade de filtrar a polpa de minério e
garantindo a produtividade do processo.
A utilização dessa nova substância evitou que 1.500
placas totalmente impermeáveis fossem substituídas por
placas novas e possibilitou atingir 3.000 toneladas/hora
(t/h) com os 12 filtros em operação – antes a produtividade decaía até 500 t/h com a perda de performance. O resultado da iniciativa foi a redução na compra de novas placas, gerando uma economia de R$ 36 milhões em 2015.
Outro projeto de destaque reduziu a carga morta nos
caminhões fora-de-estrada que fazem a movimentação
de estéril e minério na área da mina. Eles apresentavam
problemas relacionados à retenção e acúmulo de carga
morta nas básculas após o descarregamento. Em casos extremos, foram apuradas até 90 toneladas de carga retida,
o que representa, aproximadamente, 40% da capacidade
total de carga do equipamento.
Uma equipe composta por profissionais das áreas de
Suprimentos, Engenharia, Operação e Manutenção sugeriu a aplicação de polímero antiaderente nas básculas
dos caminhões e a instalação de uma chapa defletora, de
forma a alterar o design frontal da báscula, que anteriormente favorecia o acúmulo da carga morta. A iniciativa
aumentou a produtividade do transporte e gerou ganhos
de, aproximadamente, R$ 27 milhões no ano passado.

Britagem

Nova linha de britadores cônicos de alta performance
rador e dos equipamentos.
“Nossos
engenheiros reconhecem a importância
da eficiência energética e da redução
dos custos operacionais. Pensando
nisso, desenharam
uma opção de acionamento
direto
confiável para os britadores cônicos Trio® TP, que pode
ser combinado com uma unidade de frequência variável
para otimizar o desempenho britador, resultando em significativa economia de energia”, ressalta o gerente.
De acordo com a empresa, os britadores possuem a
combinação única de alto fluxo, alto ponto de pivotagem,
grande excentricidade e grandes diâmetros de cabeça
resultam em um desempenho superior, de alta performance. “Todos os Britadores Cônicos Trio® TP são completamente instrumentados com avançados sistemas hidráulicos e de lubrificação , permitindo que os usuários
monitorem a vibração, movimento, temperatura e pressão do óleo”, explica O’Bryan.
A linha de britadores cônicos da Trio® conta com a rede
de Serviços Weir, que opera em mais de 70 países.
Foto: Weir

A Weir Mineral lançou sua linha de britadores cônicos
de alta performance, denominada Trio® Top Performance, para os mercados de mineração e agregados para
construção civil. Combinando ação de britagem agressiva
com alta força e poder de britagem, essa nova geração de
equipamentos possibilita aos usuários a um nível superior
de britagem.
“A Weir Minerals se esforça para oferecer aos clientes
o melhor equipamento possível para satisfazer as suas
necessidades de britagem, e é por isso que desenvolvemos a nova linha de britagem cônica Trio® TP. Os novos
britadores cônicos TP operam a uma velocidade maior do
que seus antecessores, que proporciona maior britagem e
material em melhor formato”, disse Kurt O’Bryan, gerente
de Produto Global para Britagem e Peneiramento na Weir
Minerals.
Segundo a empresa, os robustos britadores compactos
são construídos com avançada tecnologia de automação
para garantir alto desempenho contínuo e versatilidade
de aplicação. Todos os britadores cônicos Trio® TP apresentam uma câmara com ângulo agudo de britagem, um
grande saída de material britado e ótima velocidade, assim entregam um produto mais fino, através do aumento
da trituração entre partículas.
A segurança não foi esquecida e o produto foi projetado
com características de auto-proteção para ajudar a alcançar altos níveis de confiabilidade mecânica sob severas
condições de operação, garantindo a segurança do ope-

Nova geração de upgrades para britadores
aumentam a produtividade em até 30%
A Metso está lançando uma nova geração de upgrades que
visam aumentar a produtividade de antigos modelos de britadores, ao mesmo tempo em que reduzem seus custos de manutenção e permitem práticas aprimoradas de segurança. As
novas atualizações estão disponíveis para os britadores cônicos
Symons e Nordberg, além dos britadores giratórios Superior.
Segundo a empresa, os upgrades são fornecidos em pacotes
fáceis de instalar: cada kit inclui instruções claras de instalação
que, alternativamente, podem ser supervisionados ou instalados pelas equipes de serviço de campo da empresa.
“A Metso entende a difícil situação do mercado de mineração em que nossos clientes atuam, então estabelecemos como
meta desenvolver uma nova geração de upgrades para britadores que permitam aos nossos clientes gerar um melhor retorno
sobre o investimento, sem a necessidade de aquisição de novas
máquinas. A colaboração próxima com nossos clientes nos permitiu desenvolver esses produtos que não somente vão ajudálos a melhorar o resultado final, mas também conduzi-los a um
ambiente de trabalho mais seguro”, explica Jaakko Huhtapelto,

diretor de Desenvolvimento e Vendas de Peças de Reposição
da Metso.
A nova geração de upgrades se aplica a diversos modelos de
britadores das marcas predecessoras da Metso e foi desenvolvida especificamente para o segmento de mineração. Com as
atualizações, a produtividade dos britadores pode ser melhorada por meio de uma capacidade de produção aumentada, ajustes mais fáceis, melhor confiabilidade da britagem e redução
de engaiolamento causado por materiais superdimensionados.
A manutenção pode ser reduzida por meio de uma melhor
vida útil dos componentes, maior confiabilidade da britagem e
por procedimentos de manutenção mais simples. A segurança
também pode ser elevada por meio de melhores práticas de
manutenção, redução das paradas por engaiolamento e por
meio do uso de ajustes automáticos ou remotos.
Os upgrades, de acordo com o fabricante, ajudam os clientes
a obterem mais de seus britadores existentes por um custo inferior ao de uma máquina nova.
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Sob pressão dos custos, mineradoras reforçam
manutenção para aumentar a produtividade

Case percebeu aumento de procura por técnicos full time nos clientes

Com o mercado desaquecido, empresas investem em programas de manutenção visando
a incrementar a vida útil dos equipamentos e
postergar sua renovação
Guilherme Arruda
Diante do atual cenário econômico do País, complementado pelo ciclo de baixa das commodities minerais, as mineradoras têm procurado estender cada vez mais os prazos
para troca de sua frota. Para isso, companhias aportam recursos em programas de manutenção optando por pacotes em que os técnicos das fabricantes de equipamentos
fiquem alocados na própria mina, podendo prestar um serviço mais detalhado e com o auxílio de sistemas inteligentes de gestão de manutenção.
“Normalmente o plano contratado, envolvendo trocas
de itens previstos na manutenção preventiva, é o mais comum, porém estamos percebendo uma maior procura por
pacotes onde um técnico autorizado pela fábrica acompanhe a frota do cliente full time, estando disponível o tempo
todo para reparos nos equipamentos e para manutenção
preventiva”, afirma Relton Henrique Cesar, coordenador de
Serviço da Case Construction Equipment.
Na mesma linha, Ricardo Oliveira, gerente de suporte
técnico da Sotreq, revendedora oficial de máquinas, peças,
serviços e sistemas Caterpillar, afirma que com a capacidade limitada de geração de caixa e investimentos, as mineradoras têm focado no aumento da utilização e manutenção
dos ativos, não mais produzindo a qualquer custo-- e sim
produzindo mais a um menor custo. “Para se alcançar um
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menor custo por tonelada, tem que
priorizar a diminuição dos gastos
horários e aumentar a produtividade”, ressalta Oliveira.
O gerente lembra que a crise trouxe novos desafios e oportunidades
no âmbito da manutenção e tem-se
observado um avanço na chamada
manutenção baseado em condição,
complementada pela tradicional estratégia de manutenção preventiva.
“O avanço das tecnologias embarcadas nos equipamentos, pouco explorada até o advento da crise global de commodities minerais, tem
se tornado o principal aliado para
suportar a estratégia de manutenção baseada em condição”, comen-

ta ele.
Segundo os especialistas, uma organização benchmark
em manutenção de equipamentos de grande porte é capaz
de alcançar uma razão 80% x 20% entre horas programadas x não programadas de manutenção, privilegiando a alta
performance da frota medida por indicadores de confiabilidade e disponibilidade. A revista Minérios e Minerales conversou com os principais fabricantes de máquinas e equipamentos, conhecidos pela sigla de OEM (Original Equipment
Manufacturer), sobre a demanda crescente e as novidades
do mercado de tecnologias e serviços de manutenção.
Sitewatch – portal facilita a gestão de frota e a tomada
de decisão
A Case oferece aos seus clientes o Sitewatch, sistema
de gerenciamento de frota que funciona via GPS e pode
operar com comunicação por celular ou satélite. Com ele,
o técnico da mineradora, o distribuidor e o fabricante têm
acesso a uma determinada frota dentro do portal.
“O portal traz ferramentas de acompanhamento das manutenções preventivas, além de fornecer dados importantes sobre a performance e diagnóstico do equipamento”,
explica Relton Henrique Cesar, coordenador de Serviço da
Case Construction Equipment.
A solução engloba o programa de análise de fluidos SystemGard, planos de manutenção preventiva e histórico
do equipamento. Cesar ressalta que cada vez mais as mineradoras têm optado pela contratação de um técnico da
empresa ou de um distribuidor para ficar dentro do site de
mineração. “Os técnicos são treinados pela fábrica e têm
acesso ao programa de diagnóstico eletrônico da Case. A
troca dos itens previstos na nossa tabela de manutenção

preventiva é previamente negociada com o cliente, seguindo os intervalos especificados para cada componente”, explica.
Recentemente, a Case apresentou a conectividade do Sitewatch via satélite Iridium para serviços telemáticos em
áreas sem cobertura de rede celular. A nova extensão da
ferramenta transmite por satélite todos os dados geridos
pelo sistema telemático, como cargas, status, desempenho, consumo de combustível e as condições operacionais
da máquina em intervalos regulares, além de alarmes em
tempo real. Para garantir que seus clientes se beneficiem
do serviço de satélite mais confiável, a empresa fez parceria
com a Iridium Communications, o provedor de rede conhecido por sua cobertura global, baixa latência e qualidade do
seu sinal. Além disso, selecionou a Quake Global, fabricante
reconhecido do segmento de modem, para o fornecimento
do seu modem de satélite telemático.
Sotreq aposta em tecnologias embarcadas
Para Ricardo Oliveira, gerente de suporte técnico da Sotreq, o avanço das tecnologias embarcadas nos equipamentos, pouco explorada até o advento da crise global, tem
se tornado o principal aliado para suportar a estratégia de
manutenção baseada em condição.
Como exemplo, ele cita os filtros de ar dos motores diesel Caterpillar nos equipamentos de grande porte. Neles,
sensores eletrônicos monitoram a diferença com a pressão
atmosférica, indicando a restrição da peça. No modelo tradicional de manutenção, o filtro primário seria substituído
ou limpo em intervalos de 250 horas, contudo, ao gerenciar
as informações desses sensores é possível prever e ajustar
o intervalo ótimo para execução desse serviço, gerando
economias expressivas sem sacrificar a proteção ao motor.
“Há uma infinidade de alternativas para serem exploradas nesse campo e a Sotreq investiu muito nos últimos
cinco anos, no desenvolvimento de soluções que envolvem
sistemas e poderosos algoritmos, ofertando aos nossos
clientes um portfólio interessante de serviços e know-how
em suporte dessa estratégia de manutenção”, destaca Oliveira.
De acordo com o executivo, a empresa obteve, no último
ano, um aumento da demanda por reforma total de máquinas de grande porte – equipamentos que até tempo atrás,
estavam previstos para serem substituídos por um novo
modelo com tecnologia de ponta.
“Esses equipamentos, que antes eram vendidos por baixos preços pelas grandes mineradoras, têm passado por
um serviço completo de desmontagem, reforma dos componentes, recondicionamento da cabine, reparos nas estruturas, aplicação de pacotes de atualizações tecnológicas,
retomando `a condição de novo – incluindo um novo termo
de garantia do fabricante, como se fosse um equipamento
novo, apto para mais um ciclo de vida”, completa.

Soluções inteligentes incrementam máquinas da New
Holland
Dados das operações de motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras hidráulicas e retroescavadeiras da New
Holland podem ser gerenciados por meio da ferramenta
de telemetria de frota FleetForce. A tecnologia, lançada no
ano passado e que também pode ser instalada em máquinas de outros fabricantes, provê, por meio de e-mails e/
ou mensagens de celular (SMS), constantes updates sobre
a localização de cada máquina, consumo de combustível,
horários de utilização, histórico de uso de marchas lenta,
entre outros.
No escopo da manutenção, a solução envia alertas automáticos com detalhes sobre a proximidade das atividades de lubrificação, trocas de freios, pneus, entre outros. O
sistema gera ainda relatórios que ajudam a analisar onde
é possível aumentar a eficiência da máquina, assim como
promover treinamentos que busquem uma maior efetividade.
Adicionalmente, a empresa disponibiliza o FleetGrade. A
tecnologia permite que equipamentos trabalhem de forma
guiada (motoniveladoras, tratores de esteira, escavadeiras
hidráulicas e retroescavadeiras) via GPS ou que tenham o
controle hidráulico comandado de forma automática, no
caso das motoniveladoras e tratores de esteiras.
“Essas ferramentas visam acompanhar em tempo real a
eficiência dos equipamentos, identificar melhorias de operação, reduzir os custos devido à maior precisão dos trabalhos, entre outros”, afirma Rafael Ricciadi, especialista de
Marketing de Produto da New Holland Construction para a
América Latina.
No trator de esteiras D180C, lançado recentemente, a
máquina tem uma predisposição com botões de ativação
desse sistema no console frontal e joystick, além de ativação no painel. A tecnologia é resultado da associação mundial da CNH Industrial, controladora da New Holland, com
a Leica GeoSystem.
Volvo amplia recuperação de peças e o tempo de troca
de óleo
Na área de manutenção, a Volvo Construction Equipment tem dois focos principais: utilização de componentes
remanufaturados e no prolongamento da troca de óleo do
motor de 250 para 500 horas. Nesse sentido, a análise dos
dados gerados pelo sistema de telemática CareTrack tem
um papel muito importante na gestão da frota, usando os
dados de forma pró ativa para que a operação tenha as máquinas trabalhando de maneira otimizada.
A ferramenta tem como alvo otimizar o desempenho das
máquinas e operadores, e facilitar o gerenciamento dos
serviços de manutenção. O sistema, que pode ser acessado
por comunicação via satélite ou por celular (GSM, Global
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Liebherr reforça programa de manutenção preventiva
Com o objetivo de aumentar o alcance dos seus serviços
de manutenção e proporcionar maior confiabilidade aos
equipamentos que operam nas mineradoras, a Liebherr
passou a oferecer contratos de manutenção preventiva
com maior desconto em relação à aquisição dos kits de manutenção. Com isso, a empresa aumentou a sua presença
nas minas assim como a venda de máquinas com pacotes
diferenciados.
Além dos contratos de manutenção preventiva, a fabricante disponibiliza os pacotes de contrato de técnico
residente, no qual um profissional da empresa trabalha
diariamente (segunda a sexta-feira) dentro da operação
do cliente, para que seja realizado o pronto-atendimento
dos chamados. Outra modalidade refere-se aos programas
Full-Service, que também permitem a realização de praticamente todas as manutenções periódicas preventivas e manutenções corretivas nos equipamentos pelo corpo técnico
da empresa, incluindo o fornecimento de peças de reposição. Ainda há a opção sobre treinamentos operacionais
e de manutenção preventiva, que agregam conhecimento
aos profissionais da operação e manutenção do cliente,
resultando em ganhos na conservação e manutenção das
máquinas.
No ano passado, a empresa distribuidora de lubrifican38 | MINÉRIOS & MINERALES | JUNHO | 2016

tes Lubrisint iniciou a comercialização no Brasil dos óleos
Liebherr, entre eles o Liebherr Motor Oil 10W40 utilizado
no motor diesel, que permite a troca do óleo e dos filtros
a cada 500h, contra 250h anteriormente. Outra novidade
também é oferta da orientação do Analista Manutenção
Preventiva, benefício que pode ocorrer durante a garantia
do equipamento, contrato de manutenção preventiva ou
sob solicitação pontual do cliente.
No campo das tecnologias para o gerenciamento de frota, a empresa possui o LiDAT, ferramenta que fornece informações sobre o funcionamento e a localização das máquinas, aprimorando a operação por meio de uma supervisão
remota. Os dados são atualizados várias vezes por dia, podendo ser acessado no portal do sistema na internet ou no
ERP do próprio usuário.
Informações importantes, tais como uma máquina deixando um zona pré-definida, ou comunicações sobre condições e parâmetros podem ser recebidas instantaneamente
por mensagens de celular ou alertas por GPS.
O programa oferece parâmetros sobre consumo de combustível, histórico de abastecimento e dados de produtividade, assim como a utilização das máquinas em marcha
lenta e/ou velocidade de trabalho, que demonstram qual
foi o real uso da máquina.
O LiDAT permite ainda obter uma programação de manutenção inteligente para a máxima disponibilidade da
máquina. Além disso, o usuário pode planejar e programar
serviços e trabalhos de reparos e peças de reposição.

Foto: Volvo

System for Mobile), gera uma ampla gama de relatórios,
incluindo consumo de combustível, horas de operação e localização geográfica, através de um portal na internet, além
de enviar alertas por SMS e e-mail. O hardware instalado
no equipamento faz o monitoramento 24 horas por dia e
em tempo real de todas as operações de uma máquina ou
de uma frota inteira
“Existe uma busca cada vez maior pela eficiência operacional e redução de custos. Para isso, o monitoramento
de frotas através da análise de óleos lubrificantes, foco na
manutenção preditiva, sistema de telemática CareTrack e
check list diário de manutenção são importantes, e eu diria fundamentais nesse sentido”, comenta Alexandre Flatschart, diretor de Customer Solutions da Volvo Construction
Equipment Latin America.
O Caretrack, que pode ser acessado numa interface própria do sistema do site do cliente, também pode ser usado
para gerenciar a manutenção das máquinas e peças de desgaste. Os distribuidores podem até mesmo efetuar remotamente o diagnóstico de falhas, minimizando o tempo dos
serviços. Os relatórios de operação permitem identificar
o tempo excessivo em marcha lenta, uma informação que
gera uma oportunidade para reduzir o consumo de combustível, as horas improdutivas da máquina e os custos de
serviços. A solução, com a utilização da rede de dados GSM,
é oferecida gratuitamente por até seis anos.

Necessidade de aumento da produtividade gera aumento pela procura
de monitoramento de frota

Foto: Horus Aeronaves
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Imagem gerada pelo veículo aéreo não tripulado (VANT) Maptor, da Horus Aeronaves

Drones na mineração
Mapeamento de uma área de mineração de
200 hectares pode ser feito em apenas 15
minutos, garantem os especialistas
Marcelo de Valécio
Equipamentos aéreos não tripulados, os drones se tornaram um novo canivete suíço. Suas aplicações são as mais variadas – desde instrumento para simples recreação, passando por aplicações comerciais, como filmagens e fotos aéreas,
mapeamento de grandes áreas, na agrimensura, levantamento ambiental, georreferenciamento de terreno até aplicações científicas, como pesquisas de condições climáticas, e
na mineração. Isso sem falar no controverso uso militar.
Para diferenciar os drones para as aplicações comerciais,
alguns especialistas preferem chamá-los de VANT – veículo
aéreo não tripulado. Mas tecnicamente não existem diferenças entre ambos. Drone é um apelido em inglês para esse
tipo de aeronave. Significa zumbido, remetendo ao barulho
das hélices emitido pelo equipamento. Drones ou VANTs
mais comuns são aeronaves que se assemelham a minihelicópteros, podendo ter entre quatro e oito hélices. São
alimentados por baterias ou combustível fóssil. Sua inspiração são os aeromodelos radiocontrolados, um hobby antigo.
Alguns modelos possuem asas e lembram pequenos aviões.
Na verdade, a grande diferença dos drones ou VANTs para
outros tipos de aeronaves é o fato de dispensarem pilotos e
serem operados a distância, com ou sem a supervisão direta
de um controlador humano por perto. Determinados equipamentos podem ser operados por computador.
Pela legislação brasileira, os drones são classificados como
aeromodelos e não há, por enquanto, necessidade de licen-

ça específica para utilizar o equipamento. Contudo, sua operação tem restrições. Eles não podem ser usados em áreas
densamente povoadas e em locais próximos a aeródromos.
Obrigatoriamente têm de ter um controlador operando, ou
seja, aeronaves autônomas ainda são proibidas. Podem ser
exibidos em público, desde que o piloto tenha experiência e
existam condições mínimas de segurança. A altitude máxima
permitida para o voo é de 122 metros.
Mas com o crescimento das aplicações comerciais isso vai
mudar. Segundo o diretor executivo da Horus Aeronaves,
Fabrício Hertz, os órgãos responsáveis pela regulamentação
aérea estão finalizando um sistema para controle e operação
dos drones. “Em breve, o Brasil terá uma lei específica para a
tecnologia”, afirma o executivo.
Aplicação dos drones na mineração
Assim como outros segmentos, a mineração é uma nova
fronteira a ser explorada pelos veículos aéreos não tripulados. A Horus, empresa de capital nacional criada por três
jovens engenheiros mecânicos empreendedores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), produz drones que
podem ser utilizados em segmentos como agricultura, meio
ambiente e mineração.
De acordo com Fabrício Hertz, na mineração os drones podem ser utilizados para medição do volume de poços e pilhas
(erro médio de aproximadamente 2%), cortes no relevo para
cálculo de alturas e distâncias e ainda na determinação de
curvas de nível de uma região inteira ou área determinada,
bem como o planejamento de rotas para o maquinário. Além
disso, pode atuar na segurança da mina, identificando e monitorando possíveis falhas geológicas ou pontos de atenção.
“Os dados coletados têm alta resolução e precisão centimétrica, permitindo inúmeras avaliações e informações totalmente atualizadas, superando até mesmo as imagens captadas por meio de satélites”, diz o diretor executivo da Horus.
Equipado com câmeras de alta resolução, 20 mp e sensor
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Foto: Horus Aeronaves

multiespectral, o drone da Horus pesa 1.400 gramas, incluindo bateria e câmera. Sua missão é obter uma imagem em
alta definição, chamada ortofoto, que auxilia no monitoramento de grandes extensões de terra. O equipamento é
programado via GPS, não precisa de operador e é construído
em fibra de carbono, o que lhe dá mais leveza, resistência e
maior autonomia de voo (1 hora e 20 minutos), segundo dados da empresa. Cobre áreas de até 2.000 hectares por voo
e atinge resolução de até 2,3 cm/pixel.
Com a geração da ortofoto em 3D é possível avaliar o relevo e acidentes geográficos para a otimização do planejamento de rotas e tráfego do maquinário. Além disso, pela
inspeção visual da ortofoto pode-se localizar rapidamente
máquinas no pátio de extração de minério. “O drone permite
fazer estudos na área de mineração que não
poderiam ser realizados sem o equipamento,
otimizando o plano de extração da matériaprima. O resultado é sempre uma imagem
em altíssima definição que auxilia no monitoramento de grandes extensões”, esclarece
Fabrício Hertz.
Segundo o executivo, o uso de drones nas
atividades de mineração está tendo aceitação bastante positiva em muitos países e traz
benefícios substanciais para coleta de dados,
principalmente em termos de redução de cus-

tos de medições, além de ampliar a produtividade graças às
vantagens operacionais do equipamento. “O mapeamento
de uma área de mineração de 200 hectares é feito em apenas 15 minutos, enquanto no sistema tradicional de topografia poderia demorar cerca de 10 dias”, afirma.
Outra vantagem é a possibilidade de operar o drone a
longa distância, sem colocar o operador em áreas de risco
ou locais com intenso movimento de maquinário”, salienta
o diretor executivo da Horus, lembrando que os custos do
equipamento são competitivos, variando entre R$ 50 mil e
R$ 100 mil. Ao adquirir um drone, o cliente recebe um curso
de três dias que serve para prepará-lo para as práticas operacionais. Após esse período, há o suporte da empresa para
assistência técnica e manutenção.

O VANT cobre áreas de até 2 mil ha por voo e as imagens
atingem resolução de até 2,3 cm/pixel

Empresa de consultoria aposta no uso de drones

Foto: EY

A Ernst & Young (EY) adiquiriu recentemente um equipamento de última geração com câmera de altíssima resolução e com capacidade de cruzar, automaticamente, as informações fornecidas pelas imagens com dados de posicionamento geográfico ultraprecisos. A nova tecnologia tem inúmeras aplicações possíveis, tais como, verificações de
estruturas de obras civis, avaliação ambiental, auditoria de áreas de difícil acesso, inventários, entre outras.
Para Luiz Sérgio Vieira, novo CEO da EY para o Brasil, inovar nas formas de entregar serviços aos clientes é mandatório para qualquer empresa que pretenda se manter competitiva. Pensando nisso, a EY montou um grupo interno
que reúne representantes das áreas de Inovação, Tecnologia e líderes de diversos
setores para avaliar continuamente novas aplicações para os drones, como, por
exemplo, o uso conjugado com outros dispositivos e aplicativos.
“Com os drones podemos executar em menos tempo trabalhos que levariam
horas ou até dias para serem finalizados. Conseguimos também substituir algumas tarefas manuais por um serviço automatizado que oferece maior precisão de
análise. Além de reduzir o risco para as nossas equipes’’, diz Vieira.

Software para processamento de imagens
A Bentley Systems, empresa norte-americana de desenvolvimento de software para gerenciamento de infraestrutura, produz uma solução que pode ser aplicada na mineração. O software ContextCapture é um programa que
processa vários formatos de imagem 3D, incluindo vídeos: 3MX, OBJ, FBX (AutoDesk), Collada, OSGB, STL e i3S (ESRI).
Na França, numa mina na cidade de Exideuil, foi feito um modelo 3D da pedreira instalada no local. Foram utilizadas
1.170 fotos tiradas como uma câmera Sony DSC-RX100M3 a bordo de um drone, modelo Novadem U-130. Segundo
Tiago Sathler, representante de vendas da companhia no Brasil, o software pode ser adquirido por meio de aquisição
da licença perpétua ou locação trimestral.
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A Vulkan lançou para sua linha Fesa o Sistema de
Recuperação de Ajuste Automático, que proporciona
um desgaste linear da pastilha e uma compensação
do alinhamento, eliminando a folga entre a pastilha
e a polia e resultando em maior eficiência para o sistema de freio; e o novo Sistema de Amortização, no
qual, através da análise de elementos finitos, foi possível modificar diversos itens da estrutura, tornando
o freio mais leve, proporcionando assim maior equilíbrio para todo o conjunto e facilitando sua montagem
na máquina. Outra novidade da marca é a Unidade
Hidráulica Compacta para Freios Hidráulicos, bastante
compacta e interligada diretamente ao freio, com cus-

to mais competitivo e instalação facilitada. Apesar do
seu tamanho ser
reduzido, tem capacidade para acionar até dois freios
de grande porte,
como os SH. Está
disponível
para
todas as tensões,
pode ser fornecida
com circuito on-off
ou suavizado e com
ou sem gabinete.
Disponível para as
Freio de sapata da linha Fesa ganhou
linhas de Freios Hinovos sistemas
dráulicos HM e SH.
Foto: Vulkan

Novidades em freios

Fundada em 2008, em Bela Vista (GO), a Pedreira
Britec atende principalmente clientes localizados em
Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e no Distrito Federal, fornecendo brita 0, brita 1, brita 2, pó
de brita, e usinagem de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). A Britec possui, desde meados
de 2014, uma escavadeira Link-Belt 350X2. O equipamento trabalha no abastecimento dos caminhões,
que transportam rochas e britas para construção civil,
com uma produtividade média de 220 a 250 t/h.
“A 350X2 é nossa máquina preferida para um
trabalho abrasivo como o de extração de rochas. Ela
tem apresentado excelentes resultados”, destaca o
proprietário da Pedreira, Herbert Valim. Ele afirma
que não descuida da manutenção preventiva para garantir o melhor aproveitamento da escavadeira, que
possui motor Isuzu Tier III com potência de 271 HP. O
suporte pós-vendas é do distribuidor Mult-Máquinas,
que atua no Tocantins, Distrito Federal e Goiás.

Foto: Link-Belt

Britec aposta na manutenção preventiva

Operação na Pedreira Britec

Otimização do uso da água
O Setor de mineração é o que segundo que mais utiliza o recurso da água e fazer a gestão adequada é fundamental para a operação sustentável. A Dow fornece
componentes para tratamento de água e soluções de
controle microbiano para evitar entupimento e antiincrustantes para recircular processos de tratamento.
A empresa oferece a solução de ultrafiltração para
oferecer excelente qualidade a partir de qualquer fonte natural de água disponível nas minas, permitindo,
inclusive, sua reutilização. Além disso, as membranas
de ultrafiltração são uma alternativa eficaz do ponto
de vista do investimento e operação para substituir a

filtração de areia tradicional no tratamento de água,
pois garante melhor qualidade deágua e, consequentemente, melhor eficiência operacional.
A Dow oferece ainda diversas alternativas para otimizar o transporte de slurry (carga mineral líquida).
Entre elas destaca-se a linha Acumer 9000, que ajuda a dispersar os minerais, incrementando os sólidos,
melhorando a viscosidade do slurry ao reduzir o atrito, o que diminui o consumo de energia ao otimizar
o bombeamento no trasnporte. Pode ser combinada
com a linha de biocidas que protegem contra a corrosão microbiana gerada no interior dos dutos.
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Preocupação com tratamento dos rejeitos aumentou
A indústria mineradora é frequentemente desafiada pelos aspectos relacionados ao uso de água
e energia. As principais inovações tecnológicas na
área de separação sólido/líquido estão orientadas
a melhorar a eficiência e a sustentabilidade do processo e responder a essas demandas. A linha Rheomax®, da Basf, contém uma gama de especialidades químicas para processos de separação sólido/
líquido e para o processo de gestão e deposição de
rejeitos, chamados de modificadores de reologia.
Segundo o fabricante, esta linha oferece um desempenho de floculação superior em comparação aos
floculantes convencionais. Seus benefícios incluem
a minimização do consumo de água, maximização
da recuperação de água de processo, reduzindo a
área de terra consumida por rejeitos e minimizando
os custos e o tempo necessário para reabilitar essas
terras. Rheomax® é adequado para utilização no processamento de minerais metálicos e não metálicos.

O rompimento da barragem da Samarco afetou a
procura por produtos e serviços para lidar com os
rejeitos. “Sim, há um aumento na procura da tecnologia, mas ainda é tímida e somente em alguns
casos específicos onde a situação é mais crítica. A
tecnologia Rheomax ETD acelera muito a liberação
da água dos rejeitos, possibilitando envio de maior
teor de sólidos para as barragens e reaproveitamento da água que volta para o processo do cliente
com boa qualidade. Adicionalmente, e pelo fato de
aumentar o teor de sólidos, poderá também contribuir para ampliar a vida útil da barragem. Esta
tecnologia sempre deve ser analisada em conjunto
com o cliente, especialmente com a área de geotecnia, pois os rejeitos são muito particulares a cada
mina e poderá ter comportamentos futuros diferentes após deposição na barragem”, ressalta Wilson
Modesto, gerente Comercial de Soluções para Mineração da Basf.

Errata
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des produtivas das Empresas Rio Deserto.
Sandrelí Vieira de Jesus, Engenheira Agrimensora
e Secretária Executiva da AAS Assessoramento Executivo e Computação SS, prestadora de serviços às
Empresas Rio Deserto. Graduada em Engenharia Agrimensura e Secretariado Executivo e pós-graduada em
Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. É colaboradora
das Empresas Rio Deserto há 34 anos. Desde 2009,
atua como Secretária Executiva.
Vera Aparecida Ferreira, Secretária Executiva. Graduada em Secretariado Executivo pela Universidade
do Extremo Sul Catarinense e pós-graduada em Secretariado Executivo e em Gestão de Pessoas e Processos
pela Faculdade Cesusc de Florianópolis (SC). Atua na
profissão há 26 anos e está como colaboradora das
Empresas Rio Deserto há aproximadamente um ano.

Foto: Rio Deserto

Na edição n. 379 (abril/2016), que apresentou os
vencedores do 18º Prêmio de Excelência da Indústria
Minero-metalúrgica Brasileira, cometemos um erro
em relação aos autores do projeto “Caminhos & Escolhas”, da Empresas Rio Deserto. A listagem correta
dos autores premiados, ao contrário do que foi publicado, é a que consta abaixo:
Alice Constantino Joaquim, Analista de Recursos
Humanos. Psicóloga pela Universidade do Sul de Santa Catarina, especialista em Coaching Personal e Profissional pela Sociedade Brasileira de Coaching. Especialista em Gestão Estratégica Empresarial pela Escola
Superior de Criciúma. Analista de Grafologia.
Juliano Rene Colonetti, Assistente Administrativo.
Graduado em processos gerenciais pela Associação
Educacional Leonardo da Vinci. Colaborador desde
2015, realizando atividades administrativas diversas.
Luzia de Fátima Smania Lipp, Assistente Comercial
Pleno. Formação de ensino médio completo. É colaboradora desde 1996, atuando no controle do desempenho do produto e financeiro, realizando o monitoramento de cadastros e notas fiscais de empresas junto
aos clientes e representantes.
Mayte Dezan Domingos, Assistente Departamento
Pessoal. Graduada em Ciências Contábeis na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. É colaboradora desde 2013, realizando rotinas de departamento
pessoal, atendendo às demandas de todas as unida-

Grupo de autores do projeto “Caminhos & Escolhas, da Empresas
Rio Deserto, um dos vencedores do 18º Prêmio de Excelência
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Segurança e eficiência mesmo nos
terrenos mais difíceis.

Nas condições mais extremas do setor de mineração, os caminhões Volvo sempre oferecem alto
desempenho com maior eficiência. É por isso que a Volvo é líder em transporte com caminhões articulados.
Com direção hidráulica autocompensante e sistema CareTrack, que ajuda a economizar combustível,
os Caminhões Articulados Volvo reduzem custos operacionais e maximizam sua lucratividade.
Procure um dos distribuidores Volvo e saiba mais.
www.volvoce.com
VolvoCELAM
@VolvoCEGlobal
facebook.com/volvocebrasil
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