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RESUMO 
 
Em 2013 iniciou-se a operação do primeiro sistema contínuo de britagem, transporte 
e deposição (In Pit Crushing-Conveying-Dumping - IPCCD) em uma mina de minério 
de ferro N4E Carajás de propriedade da mineradora Vale, localizada na Região 
Norte do Brasil, constituído por duas britagens totalmente móveis, um conjunto de 
transportadores de correia de mina e um “spreader”. A empresa ThyssenKrupp 
Industrial Solutions foi a responsável pela elaboração do projeto, fabricação, 
transporte, montagem e comissionamento dos equipamentos. A realização deste 
projeto inédito, envolvendo estudos conceituais preliminares, contrato de engenharia 
básica/detalhada e outras etapas deste fornecimento eletromecânico, é descrita 
neste trabalho. Aspectos relacionados ao planejamento geral da implantação e 
situações típicas envolvendo o gerenciamento do projeto também são abordados. 
Alguns dados gerais ilustram a magnitude do projeto: mais de 800 trabalhadores no 
pico da obra durante a fase de montagem, mais de 120 Km de cabos e 
aproximadamente 10.000 t de equipamentos fornecidos. As plantas de britagem 
móvel são as primeiras deste tipo instaladas em uma mina a céu aberto na América 
do Sul. Cada planta, equipada com um britador de rolo duplo, opera em conjunto 
com uma escavadeira hidráulica, sendo o material estéril lavrado e britado 
diretamente na mina a uma capacidade de projeto de 3.900 t/h. Um conjunto de 
transportadores de correia, com extensão de aproximadamente 6 km, é responsável 
pelo transporte do material continuamente da mina até a área disposição. O 
spreader, por sua vez, empilha o material em um vale, a uma capacidade de projeto 
de 7.800 t. Algumas vantagens deste sistema contínuo de lavra são, entre outros, a 
redução de emissões de CO2, menor custo operacional para o transporte de estéril e 
aumento da segurança da mina relacionado à automação da produção. 
 
PALAVRAS-CHAVE: britagem móvel; transportador de correia; spreader; minério de 
ferro. 
 
ABSTRACT 
 
In 2013 starts the operation of the first continuous crushing, handling and disposal 
system (IPCCD – In Pit Crushing-Conveying-Dumping), consisted of two fully mobile 
crushing system, several belt conveyors and one spreader, at Vale´s Carajas N4E 
iron ore mine, located at Brazilian Northern region. ThyssenKrupp Industrial 
Solutions was responsible for the design, fabrication, transport, erection and 
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commissioning of the equipments. The development of this unique project, from the 
conceptual preliminary studies, engineering contract and other supply phases is 
described at this paper. Major planning aspects and showing some typical issues 
during the project management are discussed as well. Some statistics stand for the 
size of the project: More than 800 workers during the peak period of the installation, 
more than 120 km cable and around 10.000 t of equipment weight. The mobile 
crushing plants will be the first of their kind in South America and in an open-pit mine. 
Each plant is equipped with a double-roll crusher and operates in the mine together 
with a hydraulic shovel crushing waste at a design capacity of up to 3,900 tons per 
hour. Belt conveyors system of approximately 6 km continually transport the crushed 
material out of the mine to the disposal area.  The spreader dumps the material at 
the mining tip with a capacity of up to 7,800 t/h. Some advantages for this continuous 
mining system are, amongst others, carbon dioxide emission reduction, less 
operational costs for waste transportation and increased mine safety and automation. 
 
KEYWORDS: in pit crushing; belt conveyor; spreader; iron ore. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A ThyssenKrupp Industrial Solutions (TKIS), através da sua Unidade de Negócios 
Resource Technologies, é uma das principais fornecedoras de plantas e sistemas 
para a indústria de mineração e cimento, completando, neste ano, 40 anos de 
atuação no Brasil. Algumas das tecnologias desenvolvidas pela TKIS para a 
mineração contínua, como, por exemplo, a escavadeira de roda de caçamba, os 
transportadores de correia e os spreaders (empilhador aplicado na mina), atingem 
capacidades da ordem de 240.000 m³/dia, operando, também, satisfatoriamente com 
volumes menores ou trabalhos especializados. Os equipamentos e plantas TKIS são 
projetados para atender aos critérios específicos de cada mina, como por exemplo, 
os sistemas de britagem na cava (IPC – In Pit Crushing) de alto desempenho. Em 
1998, a TKIS implantou em Carajás duas plantas de britagem semi-móveis para o 
processamento de 8.700 t/h de minério de ferro (figura 1).  
 

 
Figura 1. Planta de britagem semi-móvel na Mina de ferro de Carajás. 

 
Um dos últimos exemplos de competência e inovação da equipe global da TKIS 
relaciona-se com o desenvolvimento e a construção de plantas de britagem 
totalmente móveis, as quais dispensam o elevado custo de transporte realizado por 
caminhões na mina. Este conceito de baixo custo também apresenta uma grande 
vantagem ambiental devido à redução na emissão de gases CO2, assim como uma 
operação mais segura, ante o baixo risco de acidentes (Mentges, 2014). 
 
 
2. PREMISSAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CONCEITUAL 

 
O Complexo de Mineração de Carajás, localizado na Região Amazônica, Estado do 
Pará, no Norte do Brasil, é a maior área de lavra a céu aberto de ferro do mundo. A 
figura 1 ilustra a área de mineração da unidade Carajás da Vale. No final do ano de 
2006 e no início do ano de 2007 a TKIS iniciou o Projeto de Britagem na Cava, 
visitando o site de Carajás. Durante o período de 2007-2009, foram desenvolvidos 
inúmeros estudos para a operação do sistema de britagem na cava e transporte de 
estéril. O escopo preliminar de trabalho foi definir o material e dados de 
planejamento para avaliação de opções de britagem semi-móvel e móvel na cava. 
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Figura 2. Vista aérea da área de lavra de minério de ferro em Carajás. 

 
O material processado no sistema é considerado estéril (principalmente devido à 
presença de canga, rocha máfica e argila) resultante do decapeamento dos flancos 
Norte e Oeste da Mina de minério de ferro N4E de Carajás. A grande maioria deste 
material estéril possui baixa a média resistência à compressão (Pinto 2013). Porém, 
nesta área de lavra encontram-se rochas duras que necessitam, em algumas 
ocasiões, ser detonadas/chocadas. Além do material apresentar alta abrasividade 
(relacionado ao percentual de sílica), dependendo do período do ano e, 
consequentemente, da influência do regime de chuvas (predominantemente de 
dezembro a abril), o material torna-se extremamente coesivo. 
 
Os dados e critérios de projeto apresentados na Tabela I foram definidos para o 
dimensionamento dos equipamentos e integração dos mesmos na mina. 
 

Tabela 1. Dados de projeto utilizados para desenvolvimento do sistema contínuo de 
mineração. 

Dados do projeto Valor 

 Densidade real (in-situ) / densidade aparente 2.1 / 1.5 t/m³ 
Ângulo de acomodação 40% 
Altura / largura da bancada 15 / 25 m 
Ângulo da bancada 
Inclinação de rampa para transportadores 
Altura de formação das pilhas de deposição 

61,5º 
< 1:4,5 
Camadas individuais de 20 m 

 
A produção do sistema, dependendo das diversas condições/fatores, foi calculada 
para atingir o máximo de 40 Milhões de t/a. 
 
 
3. REALIZAÇÃO DO PROJETO 
 
A fase de implantação do projeto iniciou-se no final de 2009 e continuou até o 
período de comissionamento do sistema, no segundo semestre de 2013. O sistema 
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compreende duas britagens móveis equipadas com britador de rolo duplo com 
capacidade de projeto de 3.900 t/h (capacidade nominal de 3.100 t/h) cada. As 
britagens são alimentadas por escavadeiras hidráulicas Komatsu PC8000 (42m³ de 
concha). Uma operação em múltiplas bancadas é possível de ser realizada com dois 
belt wagons de 70 m de comprimento (distância entre a lança de recebimento e 
descarga, ver figura 13), moega móvel e carro enrolador de cabos. Os belt wagons 
sobre esteiras estendem horizontalmente e verticalmente o raio de ação dos 
transportadores, tornando todo o sistema muito flexível e maximizando os intervalos 
de relocação dos transportadores de bancada. O sistema de transportadores de 
correia transportam continuamente o material britado para fora da mina. Desta 
forma, transportadores de correia arrastáveis de bancada conectam-se ao 
transportador de ligação em rampa ascendente no interior da cava e, por fim, 
transportadores de ligação descendentes direcionam o material britado até o 
transportador arrastável da área de disposição. Por derradeiro, um conjunto 
tripper/spreader realiza o empilhamento do material a uma taxa de projeto de 7.800 
t/h (capacidade nominal de 6.200 t/h), formando uma pilha de altura 40 m 
(considerando a bancada superior e inferior) diretamente na área de deposição, 
preenchendo um vale.  
 
Em um projeto deste porte, muitos são os aspectos construtivos a serem otimizados, 
além dos detalhes relacionados a instrumentação e automação do sistema contínuo 
como um todo. Ressalta-se a importância de um controle de qualidade, 
especialmente dos componentes críticos do sistema e das peças de desgaste que 
são responsáveis pela alta disponibilidade física e segurança do sistema. Para início 
das atividades de gerenciamento do Projeto e revisão dos aspectos técnicos e 
comerciais do contrato, foram realizadas reuniões de kick-off no site de Carajás, em 
Belo Horizonte e na cidade de Essen-Alemanha. Os serviços relacionados à 
engenharia básica e detalhada deste projeto foram realizados através de uma 
estreita cooperação entre as unidades da TKIS do Brasil e da Alemanha, sendo a 
comunicação com a Vale centralizada no escritório de Belo Horizonte. Conforme 
avanço do projeto e, baseando-se nas aprovações do cliente, as compras e 
fabricações de diferentes partes/componentes foram iniciadas, especialmente os 
itens de longo prazo de entrega e estratégicos, necessários para cumprir os 
cronogramas de embarque e transporte para o site. Um exemplo relacionado às 
compras e fabricações globais é o caso dos redutores. A SEW Eurodrive na 
Alemanha, em conjunto com a subsidiária brasileira localizada em São Paulo, foi a 
principal responsável por esta tarefa. No total, 54 tipos de acionamentos 
contemplando diferentes aplicações foram necessários neste novo sistema de 
britagem na cava. Soluções específicas foram utilizadas nos grandes redutores 
utilizados nos acionamentos de 1250 kW dos transportadores de correia, nos 
acionamentos dos rolos dos britadores (ver figura 3), e, aproximadamente 30 
redutores planetários nos acionamentos das esteiras e conjuntos de giros. No caso 
deste complexo sistema de mineração implantado, com seus sistemas de 
acionamento totalmente alimentados por energia elétrica, faz-se necessário um 
trabalho contínuo de desenvolvimento tecnológico. O processo de fabricação dos 
redutores foi concluído no ano de 2011 e a montagem e o comissionamento final 
também foi acompanhado pelo fornecedor. 
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Figura 3. Britador de rolo duplo. 

 
O transporte de todas as partes foi realizado no primeiro semestre de 2011. A parte 
importada do fornecimento (aproximadamente 3.000 t de um total de 
aproximadamente 10.000 t), foi transportada por via marítima, para o Porto de Itaqui, 
localizado em São Luis, na região Nordeste do Brasil. O transporte local, cobrindo 
uma distância de aproximadamente 1.000 km entre o Porto de Itaqui localizado na 
cidade de São Luis-MA até a cidade de Parauapebas-PA, foi realizado por 
caminhões. Neste transporte, foram consideradas inúmeras carretas especiais 
devido as dimensões e os pesos não convencionais dos equipamentos. 
 
O período de montagem iniciou-se no meio do ano de 2011, com a preparação do 
canteiro de obras. Esta área foi escolhida devido à sua posição central, próxima à 
mina e à área de disposição do estéril. Os equipamentos sobre esteiras foram 
completamente montados na área do canteiro e, após o comissionamento a frio, 
foram transladados através do seu próprio sistema autropelido, para o local inicial de 
operação no interior da mina. O canteiro de montagem para o conjunto tripper 
car/spreader foi preparado próximo à área de disposição de estéril, no primeiro nível 
da operação, próximo ao transportador arrastável da pilha. A infraestrutura para 
instalação do sistema dentro da cava, incluindo a preparação do terreno para a rota 
dos transportadores com determinada inclinação, a estabilidade do solo, a 
movimentação de terra e as drenagens necessárias foram de responsabilidade da 
Vale. 
 
A fase de comissionamento iniciou-se na segunda metade de 2013, principalmente 
devido ao atraso no cronograma de implantação relacionado à obtenção da licença 
ambiental da nova área de disposição de estéril. Incialmente as plantas de britagem 
foram projetadas para operar em dois diferentes níveis de bancadas da mina. Um 
destes níveis em uma área do flanco norte da mina e o outro mais baixo, na face 
oeste da cava. Ambas as plantas de britagem estão conectadas ao transportador de 
correia arrastável de bancada. Estações de transferência interligam os 
transportadores de rampa, os quais levam o material britado para fora da cava (ver 
figuras 4-7). 
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Figura 4. Sistema de britagem no flanco norte da Mina N4E de Carajás. 

 

Figura 5. Britagem móvel conectada ao transportador de bancada. 
 

 
Figura 6. Transportador de correia de rampa e ao fundo um ponto de transferência. 

 

 
Figura 7. Transportador descendente. 

 
Os transportadores de conexão até a área de disposição estão projetados para uma 
capacidade horária de 7.800 t, para absorver a capacidade das duas britagens 
móveis, simultaneamente. Um dos desafios técnicos deste sistema de manuseio é o 
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transportador descendente de 850 m de comprimento e desnível de 
aproximadamente 150 m, especialmente devido a sua elevada inclinação e forças 
envolvidas para a frenagem do mesmo. A partir do transportador descendente, o 
material é transferido para um segundo transportador de conexão conectado através 
de um ponto de giro ao transportador arrastável de deposição. Neste local é possível 
realizar a operação de arraste ou relocação dos equipamentos por meio da 
operação de pivotamento do transportador. O tripper car sobre esteiras foi concebido 
com uma lança de descarga, a qual permite uma transferência mais flexível para a 
lança de recebimento de 50 m de comprimento do spreader. A formação da pilha de 
material é realizada através da lança de descarga de 70 m de comprimento (figura 
8). 
 

 
Figura 8. Conjunto tripper car e spreader sobre esteiras em operação. 

 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Este projeto implantado no Brasil, aplicado para manuseio de estéril na Mina de 
minério de ferro N4E em Carajás da Vale, pela TKIS, contemplou o projeto, 
fabricação, transporte, montagem e comissionamento de duas plantas de britagem 
sobre esteiras, duas pontes de transferência de material sobre esteiras (belt wagon), 
duas moegas móveis (hopper car) e dois enroladores de cabo sobre trilhos (cable 
reel car), um sistema de transportadores de correia combinado (parte fixa e parte 
relocável) totalizando aproximadamente 6 Km, um conjunto tripper car e spreader 
sobre esteiras e também diversas subestações elétricas containerizadas. As duas 
plantas de britagem totalmente móveis, assim como a operação do spreader, foram 
as primeiras deste tipo a serem instaladas na América do Sul e também na lavra a 
céu aberto de minério de ferro. Um desafio particular deste projeto foi o 
planejamento e a implantação deste sistema em uma mina cuja cava se desenvolve 
em profundidade, ao contrário de minas de carvão, que tipicamente se desenvolvem 
em largas extensões horizontais e longitudinais. Com relação aos custos de 
operação, uma das grandes vantagens deste sistema contínuo em relação ao 
método tradicional de lavra (escavadeira-caminhão) é a reduzida mão de obra 
necessária para a sua operação. Dependendo da distância média de transporte e 
consequentemente do número de caminhões e frentes de lavra necessários, 
centenas de pessoas estão envolvidas tanto na operação e manutenção dos 
caminhões. No caso do sistema composto por britagem totalmente móvel e 
transportadores de correia, apenas uma dezena de pessoas são responsáveis pela 
mesma taxa de produção. Este conceito de operação também minimiza danos 
ambientais e diminui o uso dos recursos naturais por força da redução de emissão 
de CO2, estimada em 37 milhões t/ano, de quantidade de poeira gerada e a mínima 
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demanda de água para umectação de vias de rolamento. Observa-se, desta forma, 
que a adoção de modernas tecnologias relacionadas ao sistema de britagem 
totalmente móvel e ao uso de transportadores de correia na cava da mina, além de 
ser uma solução ambientalmente correta, possibilita operações mais seguras e de 
baixo custo de operação e manutenção. A implantação deste projeto na região 
amazônica brasileira é um excelente exemplo de que o setor de mineração vem se 
adequando às necessidades de um novo cenário mundial, buscando a quebra de 
paradigmas e evoluindo para operações de maior eficiência e cada vez mais 
sustentáveis. 
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