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ESTUDO DE CASO: VIABILIDADE DO ACRÉSCIMO DE UM NOVO 
EQUIPAMENTO (SCALPER) NO PROCESSO DE BRITAGEM PRIMÁRIA EM 
UMA MINERAÇÃO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DA PLANTA DE PRODUÇÃO 

 
 

RESUMO: Este trabalho enfoca a implantação de um equipamento tipo scalper, 
em uma planta de britagem no interior da Bahia. Devido a necessidade do 
aumento do processamento de minério na companhia, se fez necessário um 
estudo de análise de viabilidade econômica, para realizar um elevado 
investimento na planta de britagem. Propõe-se levantar todos os custos pré e pós 
scalper mesurando os ganhos produtivos e redução de custos no processo. Para 
isso foram avaliados os dados da escala produtiva atual, calculado o incremento 
produtivo, e finalmente estudada a viabilidade técnico-econômica. Os resultados 
indicam que é possível implantar o equipamento obtendo um maior 
processamento de minério e gerando ganhos consideráveis no baixo custo 
operacional. 
 
Palavras chaves: Implantação, viabilidade econômica, redução de custo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CASE STUDY: FEASIBILITY OF THE EXTRACTION OF A NEW EQUIPMENT 
(SCALPER) IN THE PRIMARY BRITISH PROCESS IN A MINING REGARDING 
THE OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION PLANT 

 
 

ABSTRACT: This paper focuses on the implementation of a scalper-type 
equipment in a crushing plant in the interior of Bahia. Due to the need for 
increased ore processing in the company, an economic feasibility analysis study 
was required to promote a high degree of investment in the crushing plant. It 
proposes to analyse all pre and post scalper costs by measuring the productivity 
gains and reducing costs in the process. In order to do so, the data of the current 
productive scale was evaluated, the productive increment was calculated, and 
finally the technical and economic viability was studied. The results indicate that it 
is possible to implement the equipment by obtaining greater ore processing and 
generating considerable gains in the low operating cost. 
 
Keywords: Implementation, economic feasibility, cost reduction 
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1. INTRODUÇÃO 

A mineração representa um dos setores que sustentam a economia 

brasileira. A atividade contribui, decisivamente, tanto para o bem-estar, quanto para 

melhorar a qualidade de vida das pessoas e suas futuras gerações. Além disso, é 

fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equilibrada, desde que sua 

manipulação esteja pautada na responsabilidade social e na sustentabilidade 

(FERNANDES, 2007). 

 De acordo com dados do Ministério de Minas e Energia (MME), em 2008 no 

que diz respeito à produção mundial de ferro-cromo, o Brasil alcançou cerca de 8 

milhões de toneladas, deste montante cerca de 90% foram destinadas à produção 

de aço inoxidável. Nesse mesmo período a produção em outros países, tais quais 

África do Sul correspondeu a 46% da produção mundial, do Cazaquistão 14%, da 

China 14% e da Índia 11%, equivalendo a 85% da produção em 2008. No período 

2002-2008, a produção chinesa evoluiu a uma taxa média anual de 28% (BRASIL, 

2009). 

Neste contexto, as reservas minerais do Brasil que correspondem a porção 

considerada lavrável contabilizam cerca de 15,6 milhões de toneladas, e há 

informações de que há 4,9 milhões de toneladas de Cr2O3 contido nesta porção. As 

localizações geográficas de 93,5% das reservas supracitadas encontram-se 

distribuídas nos municípios baianos, denominados Andorinha, Campo Formoso, 

Santa Luz e Piritiba.  No entanto, há outros estados que possuem reservas de cromo 

no Brasil, a exemplo do Amapá, que concentra 3,5% destas no município de 

Mazagão, e Minas Gerais com 3% no município de Alvorada de Minas (BRASIL, 

2009). 

Conforme Brasil (2009) a maior parte dessa reserva é explorada pela 

mineradora Ferbasa, empresa responsável pela produção de aproximadamente 90% 

das ligas de cromo do Brasil. O trabalho de exploração mineral da cromita em 

subsolo requer a integração de setores que englobam topografia, geologia, 

planejamento, mecânica de rochas, desmonte, produção, britagem e seleção de 

minérios (BRASIL, 2009).  

O setor de topografia possui um importante valor no âmbito de uma 

mineração, suas ações são representadas pelo conjunto de técnicas e 

procedimentos compostos por mensurações de ângulos horizontais e verticais, de 

distâncias (horizontais, verticais e inclinadas), a partir de instrumental adequado 
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visto à exatidão que se pretende alcançar. Em termos sequenciais, primordialmente, 

implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas 

topográficas. “A estes pontos se relacionam os pontos de detalhe visando a sua 

exata representação planimétrica (ABNT, 1991, p. 3)”. 

Por sua vez, o setor de geologia é essencial para a descoberta e o 

aproveitamento dos recursos minerais e hídricos. Como também, para o 

planejamento e a execução dos projetos de infraestrutura e para o ordenamento 

territorial, bem como para a indicação dos processos geológicos que revelam 

mudanças ambientais atuais e pretéritas (BRASIL, 2009). 

O planejamento de lavra, geralmente, envolve o estabelecimento de 

programas de trabalho de curto, médio e longo prazo exigindo, basicamente, o 

desenvolvimento de um inventário da mineralização; escolha da técnica de 

planejamento; estabelecimento dos parâmetros básicos; estabelecimento do limite 

final da cava; disposição de serviços; planos de curto e médio prazo, e seleção de 

equipamentos. Além disso, são também projetados os pontos de apoio, de manobra 

de equipamentos e câmaras de refúgio para que seja preservada a vida e a saúde 

dos colaboradores em caso de exposição a riscos (CHIMUCO, 2010; DUTRA, 2018). 

A parte de responsabilidade da geomecânica é baseada no princípio da 

atribuição de pesos aos seis parâmetros que Bieniawski (1989) considerou 

contribuírem mais, significativamente, para o comportamento dos maciços rochosos: 

resistência à compressão uniaxial da rocha intacta ou índice de compressão 

puntiforme; RQD (Rock Quality Designation); espaçamento entre as 

descontinuidades; condição das descontinuidades; influência da água subterrânea; 

orientação das descontinuidades (FABRÍCIO et al., 2018). 

Em relação ao desenvolvimento de lavra, existe um conjunto de operações 

coordenadas que possuem o objetivo de alcançar o aproveitamento industrial de 

uma jazida, processo que compreende atividades que vão desde a extração das 

substâncias minerais úteis encontradas até o beneficiamento das mesmas. A nível 

de compreensão, essas atividades são marcadas por duas fases a saber: o 

desenvolvimento e a lavra propriamente dita (DUTRA, 2018). 

Após os processos anteriores é realizado o transporte do material detonado 

em caminhões. Coleta-se com a pá carregadeira no subsolo e carregando os 

caminhões com destino ao silo no setor responsável pela cominuição do material 

produzido. Posteriormente, na britagem primária, o britador de mandíbulas é 
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responsável por reduzir a granulometria do minério de 1 metro de diâmetro a 7 

polegadas. Em seguida, segue-se o fluxo da planta de beneficiamento, dessa forma 

o presente trabalho é motivado por fazer o estudo de viabilidade de implantar um 

equipamento (scalper), para classificar, granulometricamente, os materiais antes de 

serem destinados ao processo de britagem primária. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Os processos de britagem, dentro das plantas de beneficiamento nas 

minerações têm um grande potencial como norteador do processo total de 

desenvolvimento. Esta atividade dá continuidade a extração de minérios que 

necessitam ser cominuídos, ou seja, necessitam da redução de granulometria para 

atingir especificações de comercialização. A capacidade do processo de britagem 

define o percentual de processamento do minério por hora, assim ajudando a definir 

o valor comercial do minério extraído, o valor da tonelada processada depende do 

custo de processamento da mesma.  

A partir da realização de estudos e pesquisa em campo, houve uma 

perspectiva de evidenciação estatística do percentual do crescimento no custo de 

produção do minério de cromo em uma mineradora. Existiu a necessidade do estudo 

de viabilidade econômica mais aprofundado para viabilizar a aplicação de um 

equipamento do tipo Scalper, pois trata-se de um investimento considerável, que 

podem ser aplicados em diversas mineradoras proporcionando um ganho produtivo 

expressivo e baixo custo operacional.  Estes dados fundamentaram a ideia principal 

da implantação do Scalper com a motivação de aumento da produtividade, 

reduzindo custos de processamento, elevando o nível de competitividade no 

mercado e gerando maior lucratividade para a empresa. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Verificar através de estudo de caso a viabilidade econômica da implantação 

do Scalper no sistema de britagem de uma empresa de mineração. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Coletar dados inerentes ao processo; 

 

 Analisar um estudo de viabilidade econômico referente a aquisição de um 

classificador Scalper. 
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2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Mineração no Brasil  

A exploração de jazidas e a produção de minerais, sempre fizeram parte do 

contexto histórico e desenvolvimento do Brasil, desde o início dos séculos XVI ao 

XIX que ficaram amplamente conhecidos marcados com os ciclos do ouro e dos 

diamantes com destaque para os estados de, BA, GO, MG e MT). 

Concomitantemente, surgiram indústrias de ferro pioneiras em Minas Gerais e São 

Paulo (IBRAM, 2003). 

Conforme Ibram (2003) no século XX, depois da revolução de 1930, teve 

início a era industrial que se firmou com a 2ª Guerra Mundial caracterizada pela 

produção da grande siderurgia, cimento, metalurgia de alumínio, cobre, chumbo, 

tungstênio e outros para o “Esforço de Guerra”. Já na década de 50 e nas décadas 

subsequentes houve ampliação e diversificação da indústria (automobilística, naval, 

eletrodomésticos e outras), do agronegócio (cana-de-açúcar, grãos, pecuária, 

suinocultura, avicultura e outros) e da produção mineral, tanto para consumo interno 

quanto para exportação. 

O Brasil possui um subsolo extremamente rico com consideráveis depósitos 

de minérios. Em partes esses depósitos expressam relevantes significados a nível 

mundial, o exemplo disso é a satisfatória produção brasileira de cerca de 70 

substâncias, sendo 21 referentes ao grupo dos minerais metálicos, 45 aos não-

metálicos e 4 pertencentes aos minerais energéticos (IBRAM, 2003). 

 Sucedendo referência de participação mundial no ano de 2000 em termos de 

mercado, enfatiza-se a posição do nióbio (92%), minério de ferro (20%, segundo 

maior produtor mundial), tantalita (22%), manganês (19%), alumínio e amianto 

(11%), grafita (19%), Magnesita (9%), caulim (8%) e, ainda, rochas ornamentais, 

talco e vermiculita, com cerca de (5%), (BARRETO, 2001). 

 

2.2 Cromo 

O minério de cromo ou cromita apresenta composição e proporções variadas 

de óxidos de cromo, ferro, alumínio e magnésio, entre outros elementos secundários 

em quantidades menores, referentes à PPM (Partes por milhão), como vanádio, 

níquel, zinco, titânio, manganês e cobalto. Devido os óxidos presentes em sua 
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composição, destacam-se as espécies minerais mais indispensáveis: Como cromita, 

FeCr2O4, a magnesiocromita, (Mg, Fe)Cr2O4, a aluminocromita, Fe(Cr,Al)2O4 e a 

cromopicotita, (Mg, Fe) (Cr, Al)2O4 (BRASIL, 2009). 

 A cromita é de suma importância e utilização mundialmente no ramo 

metalúrgico, químico e refratário. Apesar da evolução nos processos de extração e 

beneficiamento em meados do século XX, a cromita ainda retém uma utilidade 

exclusiva e certa limitação, atendendo apenas ao setor da indústria química.  

No início de 1900, surgiram novas ideias no mercado tanto no setor de 

refratários quanto no metalúrgico promovendo um desenvolvimento significativo em 

ambos os campos consumidores, dando uma ampliação estratégica e um 

considerável progresso industrial, atingido com total êxito a procura no decorrer das 

duas amplas guerras mundiais, satisfazendo a fundamental busca pelo precioso 

insumo básico na indústria bélica na produção de produtos químicos (BRASIL, 

2009). 

Ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energia, contabiliza-se que o 

maior consumo da produção de cromita mundial seja de 85%, sendo este absorvido 

para a indústria metalúrgica. Ainda pode-se inferir que este consiste no principal 

elemento para produção de ligas de ferro-cromo, que por sua vez trata-se de uma 

essencial fonte produtora de aço inoxidável e ligas especiais. 

O cromo apresenta papel essencial no cenário da metalurgia proporcionando 

uma maior resistência à oxidação, à abrasão, à fadiga, ao calor e a corrosão. 

Portanto, constitui-se um componente essencial e básico para vários tipos de ligas 

metálicas, exemplificando as ligas de alto, médio e de baixo teor de carbono, (Fe-Cr-

AC, Fe-Cr-MC e Fe-Cr-BC) e as de ferro-silício-cromo (Fe-Si-Cr) (BRASIL, 2009). 

A alta inovação tecnológica na fabricação de aço de alta qualidade produz 

principalmente o aço inoxidável, pelo método Argon Oxygen Decarburization - AOD 

o mesmo revolucionou o mercado mundial de cromo, possibilitando o consumo de 

minérios com baixo teor de Cr2O. Aços inoxidáveis são produtores de alguns tipos 

de ligas que utiliza maior conteúdo de cromo, variando entre 50% a 70% compondo 

a liga (BRASIL, 2009). 

 

2.3 O cromo e a mineração no mundo  

De acordo com Brasil (2009) observa-se que o setor extrativista mineral de 

indústrias é bastante diversificado no Brasil. Sobretudo em 2008 os números foram 
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significativos, com base nas estimativas da International Chromium Development 

Association (ICDA) a cromita alcançou uma produção mundial de 22 milhões de 

toneladas. Contudo, este total contempla os diversos tipos de minérios derivados da 

cromita, apresentando variações conforme o grau metalúrgico do produto a ser 

produzido com base nas seguintes taxas percentuais: o grau metalúrgico (93%); 

grau refratário (1%), grau químico (3%) e para fundição (3%).  

A produção de cromita no mundo expressou um crescimento de 4,6% ao ano 

em média quando comparado com a de ferros-ligas produzidas a base de cromo no 

mesmo período. No entanto, é oportuno evidenciar que o padrão de crescimento não 

foi considerado habitual (BRASIL, 2009). 

Na temporada de 1994-1999 a produção de cromo manteve-parcialmente 

contínua, enquanto que de 2000-2008 apresentou dinamismo com uma expansão 

extrema totalizando 50%. Este período foi denominado como superciclo, devido ao 

expressivo consumo de cromita na produtividade de aço inoxidável na China 

(BRASIL, 2009). 

 Os países relevantes como produtores de cromita em 2008 foram: África do 

Sul – 9,68 milhões produzidos em toneladas; Cazaquistão – 3,74 milhões de t; Índia 

– 2,86 milhões de t; Turquia – 1,54 milhões de t; Brasil – 600 mil t; Finlândia - 600 

mil t. Esses países totalizaram uma representação em números correspondente a 

86,5% de toda a global produção de cromita para o ano de 2008 (BRASIL,2009).  

O ferro-cromo alavancou uma produção mundial de 8,0 milhões de toneladas 

em 2008 onde cerca de 90% teve destino à geração de aço inoxidável. Já a África 

do Sul representou (46%), o Cazaquistão (14%), China (14%) e Índia (11%) 

responderam por 85% referentes à produtividade (BRASIL, 2009). 

 

2.4 Minerações de cromo no Brasil 

É de uma significativa amplitude e fundamental importância a produção 

mineral existente no Brasil, a FERBASA - Companhia de Ferro e Ligas da Bahia S/A 

ocupa uma considerada posição no setor industrial e metalúrgico por ser a maior 

produtora do minério de cromo correspondendo a 70% equivalente a toda produção 

nacional de cromita e 100% na geração de ligas de ferro-cromo brasileira. As 

unidades localizadas nos municípios de Andorinha-BA e Campo Formoso-BA 

representam as principais fontes de concentração de minério de Cromo do país 

(BRASIL, 2009). 
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 Consistem em duas minas em diferentes localidades, mas com o mesmo 

fluxo de extração e produtos, os métodos utilizados para a concentração do minério 

com melhor teor para suprir as exigências do mercado são convencionais feitos por 

separação gravítica, no qual possibilita obter produtos de essencial qualidade 

suprindo assim as necessidades nos setores tanto industriais, quanto metalúrgicos, 

químicos e refratários. A Mina de Ipueira, no município de Andorinha, é a fonte onde 

ocorre a maior produção de areia de cromita da empresa (SAMPAIO, et al., 2008). 

 No decorrer dos anos produtores em 2007 a produção de cromita no Brasil 

conquistou 627.772t sendo dividida em (lump e concentrado), correspondente a 

253.254t de Cr2O3 incluso no material. O representante principal na produção de 

Cromita fica por conta do estado da Bahia produtor de (77,3%), onde produziu 

497.477t com um teor médio de 39,3% de Cr2O3. Sendo classificado assim como 

parque produtivo a Cia. Companhia de Ferro e Ligas da Bahia S/A – FERBASA, 

(90,1%) e pela Magnesita S/A (9,9%) (SAMPAIO, et al., 2008).  

No Estado do Amapá, a Mineração Vila Nova Ltda., produziu 130.295t, com 

teor médio de 44,2% de Cr2O3, respondendo por 22,7% da produção nacional. Faz-

se necessário destacar que o volume faz referência com a produtividade instalada 

de concentrado de cromo (em termos de Cr2O3 contido) com parâmetros de 1.289 

mil t/ano e está concentrada na Bahia (53%) e no Amapá (47%). FERBASA, 

empresa, produtos e produção (BRASIL, 2009). 

A Ferbasa possui destaque nas vertentes da mineração e da metalurgia. Além 

disso, tem total compromisso e responsabilidade com o meio ambiente, até porque a 

mineração trabalha com a extração de bens não renováveis, mas de total 

importância para sustentabilidade humana, a mesma possui reflorestamento e 

carvoejamento para garantir matéria prima e melhor aproveitamento dos recursos 

minerais para atuais e futuras gerações. 

 Recebe destaque nacional por ser a maior produtora de ferro cromo no 

mercado, conta com uma atuação de aproximadamente 90% de matéria-prima para 

ligas de cromo, gerando e fornecendo insumos para a indústria siderúrgica de aços 

especiais, essencialmente na significativa produção de aço inoxidável (BRASIL, 

2009). 

 A Ferbasa é atuante em Andorinha-BA e Campo Formoso-BA, onde 

encontram-se distribuídas três unidades de mineração as quais realizam extração de 

cromo, em Andorinha, há duas unidades em atividade no setor de extração 
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subterrânea, situadas nos distritos de Medrado e Ipueira, com produção de minério 

do tipo lump com teor médio de 38% de Cr2O3 (BRASIL, 2009). 

A produção total das reservas é superior a 20 milhões de toneladas, 

sustentando assim uma produtividade com vida útil equivalente há 30 anos. A lavra 

é desenvolvida pelo método sublevel caving, onde o minério é lavrado de forma 

ascendente utilizando concreto projetado e cavilhamento como medida de 

contenção do maciço. O método é desenvolvido através da relação estéril/minério de 

4:1. Na mina Coitezeiro localizada em Campo Formoso, a empresa opera com uma 

lavra a céu aberto, desenvolvida e lavrada acompanhando o formato da 

mineralização. Produzindo 3 tipos de minérios: lump (38%), disseminado (20%) e 

friável (18%) (BRASIL, 2009). 

 No ano de 2007 o total de despesas e investimentos em exploração, 

extração, beneficiamento e meio ambiente totalizaram um valor de US$15 milhões. 

Enquanto a estimativa referente a 2008-2010, as aplicações foram de U$$ 30 

milhões. No decorrer do ano de 2007, a Ferbasa alcançou uma produção de 83,3% 

na produção de Fe-Cr-AC, vindo em seqüência a Arcelor Mittal, com localização no 

Estado de Minas Gerais (BRASIL, 2009). 

 

2.5 Extração de cromo e seus processos 

2.5.1 Lavra 

De acordo com Sampaio et al., (2008) a lavra pode ser desenvolvida de 

diferentes formas, a depender das irregulares concentrações e formatos dos corpos 

mineralizados e de acordo com cada jazida, onde as mesmas são lavradas em duas 

modalidades, podendo ser subdivididas entre lavra a céu abertos e lavra 

subterrânea, com predominância desse último método.  

Quando a lavra é desenvolvida a céu aberto, é necessário seguir alguns 

parâmetros que serão empregados de acordo com o tipo de minério a ser lavrado o 

desmonte mecânico é feito em bancadas com alturas estabelecidas de acordo com 

os tipos de equipamentos de perfuração e desmonte. No entanto, é necessário 

devolver bermas de contenção que podem variar de acordo com a mecânica da 

rocha encaixante e a permissão da garantia de uma boa segurança, mantendo e 

contribuindo para estabilidade do ângulo e pit final da cava. Seguindo as 

características e parâmetros de acordo com cada tipo de rocha, onde as mesmas 
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variam em rocha fresca, minério compacto, delimitando a altura das bancadas 

(SAMPAIO et al., 2008). 

Os valores alcançados podem ser de 20 m, dependendo do tipo de minério, 

as bermas podem ser de 8 m.  Caso a ocorrência for de minérios friáveis, a altura e 

bermas apresentam, no máximo, 7 m. Na modalidade de extração subterrânea são 

desenvolvidos vários métodos, dependendo da conformidade do corpo mineralizado. 

Geralmente os métodos mais, utilizados são: sub-nível, sub-level, câmaras e pilares. 

(SAMPAIO et al., 2008). 

 

2.5.2 Processos na britagem 

Após a extração o minério segue-se para uma nova etapa de acordo com o 

seu destino e utilidade. Geralmente, a maioria dos minerais compõe materiais 

cristalinos, nos quais possuem uma estrutura onde os átomos estão arranjados de 

formas tridimensionais. Os átomos estão organizados e determinados de acordo 

com o tamanho, tipo de ligações físicas e químicas que os conservam unidos 

mantendo a rede cristalina dos minerais (CETEM, 2010). 

 Essas estruturas são interatômicas, mas a sua eficiência só funciona à 

pequena distância, podendo ser rompida quando tensionadas através de forças 

externas, geradas por cargas de tensão ou de compressão. A britagem tem 

finalidade de fragmentar e diminuir os blocos retirados na lavra, por sua vez, o 

material lavrado poderá ser britado em diferentes equipamentos e por várias vezes 

até atingir a granulometria desejada para alimentação da moagem (CETEM, 2010). 

A ruptura de um elemento só é concretizada quando seu limite atômico é 

ultrapassado, ou seja, quando se rompe todas as estruturas de um plano. Podendo 

ocorrer entre rochas e minerais por serem materiais heterogêneos, anisotrópicos 

contendo falhas, descontinuidades e fraturas em diferentes escalas sejam elas 

macro ou microscópicas (CETEM, 2010).  

O processo de britagem e cominuição é responsável por designar a 

fragmentação e o tamanho dos minérios, dividindo em processos primários, 

secundário, terciário e quaternário onde o mesmo faz referência a produção de 

areia. A dimensão e o tamanho dos blocos (ROM) vindos da mina definirão em qual 

britador deverá ser iniciado o processo de diminuição granulométrica, classificando 
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assim se será necessário ser encaminhado para um novo processo de britagem 

secundária, onde o mesmo irá adquirir a granulometria almejada (LOPES, 2018).  

 

2.5.3 Classificação granulométrica por peneiramento 

De acordo com CETEM (2004, p. 222) entende-se por peneiramento, a 

separação de um material em duas ou mais classes granulométricas, estando estas 

limitadas uma superior e a outra inferiormente. Os peneiramentos industriais a seco 

são realizados, normalmente, em frações granulométricas de até 6 mm. Entretanto, 

é possível peneirar a seco com eficiência razoável em frações de até 1,7 mm. 

Existem 3 tipos de classificadores granulométricos que são:  

 

a) “As grelhas - constituídas por barras metálicas dispostas 
paralelamente, mantendo um espaçamento regular entre si;  
b) Os crivos - formados por chapas metálicas planas ou curvas, 
perfuradas por um sistema de furos de várias formas e dimensão 
determinada;  
c) As telas - constituídas por fios metálicos trançados geralmente em 
duas direções ortogonais, de forma a deixarem entre si "malhas" ou 
"aberturas" de dimensões determinadas, podendo estas serem quadradas 
ou retangulares. ” (CETEM,2004) 
 
 

 

Ainda de acordo com CETEM (2004, p. 221) os classificadores 

granulométricos por sua vez podem ser classificados quanto ao seu movimento, 

podendo ser fixos ou móveis, quando a única força atuante é a força de gravidade e 

por isso esses equipamentos possuem superfície inclinada são da modalidade fixa, 

são considerados móveis ou grelhas rotativas, peneiras rotativas, peneiras 

reciprocativas e peneiras vibratórias: 

 

a) “Grelhas fixas: Consistem em um conjunto de barras paralelas 
espaçadas por um valor pré-determinado, de acordo com especificação 
previamente determinada, e inclinadas na direção do fluxo da ordem de 35° 
a 45°. São instaladas basicamente em circuitos de britagem para separação 
de blocos usualmente de 7,5 a 0,2 cm, em geral, sendo utilizados 
invariavelmente a seco. Sua eficiência atinge normalmente por volta de 
60%, porque não havendo movimento da superfície não ocorre a 
estratificação, que facilita a separação. 
 
b) Peneiras fixas: as peneiras fixas DSM (Dutch State Mines), são 
utilizadas para desaguamento de suspensões e para uma separação 
precisa de suspensões de partículas finas. Recentemente, vêm sendo 
empregadas em circuito fechado de moagem quando a granulometria do 
produto é grossa e no peneiramento a úmido de materiais finos até 50 µm. 
Esta compreende uma base curva formada por fios paralelos entre si, 
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formando um ângulo de 90° com a alimentação. A alimentação é feita por 
bombeamento na parte superior da peneira sendo distribuída ao longo de 
toda a extensão da peneira. Partículas com tamanho de aproximadamente a 
metade da distância do espaço entre fios passam pela superfície da 
peneira. O diâmetro de corte depende da percentagem de sólido da polpa, o 
que faz com que esse parâmetro tenha que ser bem controlado para que se 
possa obter um rendimento adequado da peneira. O peneiramento tende a 
concentrar nos finos os minerais mais densos, ao contrário do que ocorre 
com outros classificadores. 
 
c) Grelhas vibratórias: são semelhantes às grelhas fixas, porém 
possuem sua superfície sujeita a vibração, são utilizadas antes da britagem 
primária. 

 
d) Peneiras rotativas (trommel): Possuem a superfície de peneiramento 
cilíndrica ou ligeiramente cônica, que gira em torno do eixo longitudinal. O 
eixo possui uma inclinação variando entre 4° e 10°, isso vai depender da 
aplicação e do tipo de material que nele será adicionado, podem ser 
operadas a úmido ou a seco. A velocidade de rotação fica entre 35-40% da 
sua velocidade crítica, que é a velocidade mínima na qual as partículas 
ficam presas a superfície cilíndrica. Nessas condições, a superfície efetiva 
utilizada no peneiramento está em torno de 30% da área total. 

 
e) Peneiras reciprocativas: estas realizam um movimento alternado 
praticamente no mesmo plano da tela, tendo como resultante uma força 
positiva que faz com que as partículas se movam para frente. Devido a esse 
movimento natural, as peneiras reciprocativas trabalham com uma pequena 
inclinação, entre 10° e 15°. A amplitude de seu movimento varia entre 2 e 
25 cm com uma freqüência de 800 a 60 movimentos por minuto, 
respectivamente. São empregadas na classificação de carvões e de outros 
materiais friáveis, porque reduzem a fragmentação eventual das partículas. 
De um modo geral, as peneiras reciprocativas têm um campo de aplicação 
restrito, diante das maiores vantagens apresentadas pelas peneiras 
vibratórias.  

 
f) Peneiras vibratórias: Como o próprio nome diz se movimenta através 
de vibração, e é caracterizado por impulsos rápidos, normais à superfície, 
de pequena amplitude (1,5 a 25 mm) e de alta frequência (600 a 3.600 
movimentos por minuto), são gerados por mecanismos mecânicos ou 
elétricos. Essa modalidade de peneira pode ser dividida em duas 
categorias, sendo aquelas em que o movimento vibratório é praticamente 
retilíneo são nomeadas como peneiras vibratórias horizontais já as peneiras 
em que o movimento é circular ou elíptico neste mesmo plano são 
nomeadas como peneiras vibratórias inclinadas. “(CETEM,2004) 
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3. METODOLOGIA 

O presente trabalho é um estudo de caso que busca explorar, descrever, 

explicar e avaliar uma situação. Assim, utiliza-se a metodologia quantitativa de 

pesquisa, para a coleta de informações e dados estatísticos presentes na operação 

de britagem primária. 

Então utilizando desse método quantitativo foram coletados dados e 

informações, levando em consideração que a mineração em questão autorizou o 

acesso aos dados da mesma, porém para este trabalho houve a permissão de 

divulgação de dados/resultados de forma percentual dos valores obtidos em 

questão. 

Coletou-se assim a quantidade de “rom off mine” minério proveniente da mina 

subterrânea, que destina-se ao sistema de britagem primária, cálculo do tempo de 

ciclo entre alimentação do silo da britagem, utilizando o software Minitab, 

levantamento das partições granulométricas do material a ser processado no 

sistema de britagem, levantamento dos possíveis custos para aquisição e 

implantação do  separador scalper (Anexo 2) e (Anexo 4), calcular valor presente 

líquido no processo, custo com a produção do material, cálculo de viabilidade da 

aquisição do scalper. 

A quantidade de material explorado na mina subterrânea transportado para a 

britagem primária, através de caminhões foram fornecidos diariamente através do 

setor de expedição, que tem como papel quantificar em toneladas tudo que foi 

extraído da mina subterrânea e transportado para o britador primário. 

O levantamento do tempo de ciclo de abastecimento do silo de alimentação 

do sistema foi realizado por pá carregadeira, indicando quanto tempo leva para que 

o material seja coletado no pátio de estocagem e seja depositado no silo. 

Com o auxílio de uma peneira móvel de tela graduada com abertura de 7’’ 

(sete polegadas), tal abertura que representa a abertura na posição fechada do 

britador de mandíbulas situado no sistema de britagem, e uma pá carregadeira com 

balança, foi realizado o ensaio granulométrico do material (Anexo 3), coletando-se o 

material in natura no pátio, pesando-se e colocando sobre a peneira, obtendo-se o 

peso das massas após a classificação e percentual do material retido na 

malha(material com granulometria acima da abertura na posição fechada do 

britador), e o peso do material passante da malha(material passante na abertura 

com o britador na sua posição fechada). 
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O orçamento referente ao valor para aquisição e instalação do scalper, foi 

realizado pelo setor responsável pela britagem primária em conjunto com os 

fornecedores do mesmo. O acompanhamento mensal de custo e receita do setor, foi 

fornecido através do setor de Planejamento e Controle de Produção, que quantificou 

os valores gasto com manutenção, combustível, consumo energéticos, venda do 

minério. 

Obtendo-se todas essas informações anteriores foi possível efetuar o balanço 

de custos e lucros na produção do material antes do scalper, abatendo-se o material 

dispensável para o processo de britagem, somando com o valor para implantação, 

taxa horária, poderá obter valores que indiquem a viabilidade econômica da possível 

implantação desse equipamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Quantificações de minério extraído da mina subterrânea  

Durante o semestre de novembro de 2018 a abril de 2019 foram quantificados 

a produção de Rom off mine extraídos da mina subterrânea e transportados para o 

pátio da britagem primária, com isso obteve-se a produção média mensal de 90.173 

toneladas ao mês, conforme a Figura 1. 

 

 

Figura 1. Quantificação de minério extraído da mina subterrânea 
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Fonte: Relatórios internos da mineração 

 

 

4.2 Cálculo de tempo de ciclo 

Foram realizadas 107 amostragens com o auxilio de um cronometro 

analisando o tempo em que a pá carregadeira leva para coletar o minério no pátio e 

bascular no silo de alimentação da britagem primária, com os dados em mãos e com 

o auxílio do software MiniTab. 

De acordo com a Figura 2 pode-se constatar resultados que evidenciam a 

confiabilidade da amostragem, tendo um baixo desvio padrão e considerando-se que 

o tamanho amostral é >20 obtém-se um valor-p confiável, tomando-se como 

referência a média de taxa horária de 0,3672 segundos por ciclo. 
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Figura 2.Tempo de alimentação da britagem 

 

Fonte: Arquivos internos da mineração 

 

A Figura 3 descreve o teste T que faz o estudo da população amostral 

comprovando que a amostragem não é nula, evidenciando-se assim, que o índice de 

confiabilidade obtido na amostragem é de 95% garantindo que o tempo de ciclo está 

entre 0,35560 e 0,37879 segundos. Já na Figura 4 descreve os percentuais da 

probabilidade da variação da média diferir-se de 0,37 segundos por ciclo. 
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Figura 3.Teste T, Índice de confiabilidade 

 

Fonte: Arquivos internos da mineração 
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Figura 4.Teste T, probabilidade da margem de oscilação de média 

 

Fonte: Arquivos internos da mineração 

 

 

4.3Testes Granulométricos 

Após obtenção dos resultados da quantificação de produção e tempo de ciclo 

de processamento do Rom of mine foram realizados testes granulométricos dos 

mesmos, Na tabela 1 descreve-se a análise granulométrica realizada com o material 

in situ proveniente do subsolo, antes do processo de britagem primária. Pôde-se 

constatar que de acordo com a especificação do APF (abertura na posição fechada) 

do britador de mandíbulas que é 7” polegadas, que o percentual do material com 

granulometria abaixo da especificação é de 36,34%, representando uma quantidade 

considerável de material que não precisaria ser cominuido pelo britador.  
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Tabela 1. Granulometria do Rom Off Mine referente ao material de processamento 

 

Fonte: Relatórios internos da mineração 

 

4.4 Custos operacionais, manutenção e energéticos antes do Scalper 

 

Os custos inerentes ao processo atual são: 

 Consumo Energético: Considerando que o consumo médio é de 

400.000 KWh, e o valor cobrado por KWh é de R$ 0,25 totalizando 

R$100.000,00. 

 Custos operacionais: envolvem mão de obra operacional, combustível 

para carregadeira e aluguel da mesma totalizando R$300.000,00 

mensais. 

 Manutenção: E composta por mão de obra especializada em 

manutenção mecânica e elétrica dos equipamentos envolvidos no 

processo de britagem, gerando um custo médio de R$ 50.000,00. 

 Insumos e Serviços: custo referente aos materiais sobressalentes, 

ferramentas especificas e visitas técnicas mensais do fornecedor para 

acompanhamento do desempenho dos equipamentos. Totalizando R$ 

200.000,00. 
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Tabela 2.Custos gerais pré scalper 

PRÉ SCALPER

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO -R$                                                

BRITADOR EXTRA -R$                                                

CONSTRUÇÃO CIVIL -R$                                                

ALUGUEL MAQUINA PÁ CARREGADEIRA MAIOR -R$                                                

CONSUMO DE ENERGIA 100.000,00R$                                 

OPERACIONAIS 300.000,00R$                                 

MANUTENÇÃO 50.000,00R$                                   

INSUMOS, SERVIÇOS ETC 200.000,00R$                                 

TOTAL DE CUSTOS 650.000,00R$                                 

CUSTOS
CU

ST
O

S
1°MÊS (IMPLANTAÇÃO)

 

Fonte: Relatórios internos da mineração 

 

 

4.5 Custos para aquisição, instalação e operação do scalper 

 

Os custos inerentes ao processo atual são: 

 

 Aquisição e instalação: Valor referente a compra e instalação do 

scalper. Valor orçado pelo fabricante de R$ 2.000.000,00. 

 Britador extra: Devido ao aumento do processamento de minério e a 

alta capacidade de produção do scalper, torna-se necessário a 

instalação de um britador com maior capacidade de processamento 

para que pudesse atender a nova demanda produtiva na planta. 

Totalizando R$ 2.000.000,00. 

 Construção Civil: Custos inerentes a toda estrutura civil de instalação 

dos equipamentos. Totalizando R$100.000,00. 

 Aluguel de pá carregadeira: Devido à alta capacidade do novo sistema, 

torna-se necessário uma maior pá carregadeira para atender esse 

aumento significativo na demanda. Totalizando R$25.000,00. 

 Consumo Energético: Considerando que o consumo médio é de 

400.000 KWh, é após a instalação dos novos equipamentos será 

evidenciado um aumento de 20% no consumo energético, totalizando 

em R$120.000,00. 

 Custos operacionais: Não ocorrerá mudanças, pois para a operação da 

planta é necessário o mesmo quadro operacional nas duas situações. 
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 Manutenção: Com a implantação dos novos equipamentos ocorrerá um 

aumento de 40% em relação a anterior, já que irá existir maior de 

manda de manutenção. Totalizando R$ 70.000,00. 

 Insumos e Serviços: As peças sobressalentes apresentam um maior 

custo comparado a situação pré scalper, e os serviços de inspeção e 

preventivas do fornecedor ocorrerá com maior periodicidade. 

Totalizando R$ 250.000,00. 

 

 

Tabela 3.Custos de implantação do scalper 

PÓS SCALPER

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 2.000.000,00R$                    

BRITADOR EXTRA 2.000.000,00R$                    

CONSTRUÇÃO CIVIL 100.000,00R$                        

ALUGUEL MAQUINA PÁ CARREGADEIRA MAIOR 25.000,00R$                          

CONSUMO DE ENERGIA 120.000,00R$                        

OPERACIONAIS 300.000,00R$                        

MANUTENÇÃO 70.000,00R$                          

INSUMOS, SERVIÇOS ETC 250.000,00R$                        

TOTAL DE CUSTOS 4.865.000,00R$                    

CUSTOS

CU
ST

O
S

1°MÊS (IMPLANTAÇÃO)

 

Fonte: Relatórios internos da mineração 

 

 

4.6 Quantificação de produção e cálculo de lucro pré e pós Scalper 

Com base nos testes granulométricos realizados com o material a ser 

cominuido. Constatou-se que 36,34% do material não seria necessário passar por 

processo de cominuição. Segue abaixo tabela descritiva das partições minerais em 

toneladas produzidas mensalmente e valores de custo por tonelada descrevendo os 

dois cenários pré e pós scalper. 

De acordo com os resultados evidenciados na tabela abaixo, é possível 

constatar que houve uma redução significativa no custo por tonelada produzida, de 

R$ 24,07 para R$ 20,68, totalizando em R$ 3,39. Levando em consideração que 

durante o primeiro mês não haverá produção, por conta do período de instalação e 

ajustes do equipamento antes do startup. Porem a partir do segundo mês a 

produção tem um aumento significativo, gerando um faturamento bruto de R$ 

1.883.000,00. 
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Tabela 4.Produtividade de minério, pré e pós scalper 

 

Fonte: Relatórios internos da mineração 

 

 

4.7 Cálculos diversos para determinar tempo de payback do Scalper  

Diante dos resultados obtidos após a analise de aquisição de um 

equipamento scalper, pode-se afirmar que o lucro liquido obtido para a companhia é 

de R$ 404.000,00, a partir do 9ª mês após a instalação. E nos meses posteriores o 

lucro liquido mensal é de 1.883.000,00 

 

 

Tabela 5.Resultados financeiros referentes ao investimento do projeto 

 

Fonte: Relatórios internos da mineração 

 

 

A Figura 5 ilustra o cenário descrito na tabela anterior. Através do 

comparativo entre o fluxo de caixa do pré scalper e pós scalper. Com o objetivo 

descrito na legenda como payback, podendo-se observar o atingimento da meta no 

9ª mês. 
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Figura 5.Diferença no fluxo de caixa pré e pós scalper 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação de um scalper equipamento de alta importância para uma 

planta de britagem no intuito de classificar o minério a ser cominuido com 

granulometria inferior a abertura mínima do britador. Além de reduzir desgastes de 

sobressalentes causados pelo processamento elevado dos materiais finos do 

processo. 

O investimento realizado tem previsão de retorno de aproximadamente 9 

(nove) meses, uma vez que houve a avaliação do valor médio do investimento. O 

estudo dos indicadores de viabilidade econômica apresentou resultados positivos, o 

que traz informações valiosas para a tomada de decisão da gerência técnica, 

executiva e da diretoria em relação à instalação do novo sistema. Viabilizando a 

implantação do equipamento obtendo um maior processamento de minério e 

gerando ganhos consideráveis e baixo custo operacional. 
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