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RESUMO 

 

A usina de beneficiamento da mina de zinco da Votorantim Metais Holding em Vazante 
possui 2 circuitos independentes de britagem: o circuito W responsável por 85% da 
produção de minério britado e o circuito C responsável pelos 15% restantes. Com o 
objetivo de elevar a produtividade do circuito W e a qualidade do produto, foram 
realizados trabalhos de melhoria em três frentes de atuação: operação com taxa 
máxima de alimentação, paradas preventivas com maior frequência e menor duração 
e automatização do circuito. Todas estas melhorias foram realizadas sem novos 
investimentos (CAPEX). Visando operação do circuito apenas com taxa máxima de 
alimentação foram realizados controles de produção onde o circuito só seria 
alimentado quando houvesse estoque de ROM suficiente para mantê-lo operando full, 
desta forma, as paradas por indisponibilidade de ROM reduziram 54%. Esta maior 
programação de produção permitiu que paradas preventivas fossem realizadas com 
maior frequência, elevando assim a confiabilidade do circuito, que teve uma redução 
de 60% no número de horas paradas por corretivas e uma elevação de 14% na 
disponibilidade total do circuito de britagem W. A maior frequência de paradas 
preventivas possibilitou ainda que as inspeções das telas das peneiras fossem feitas 
com maior periodicidade, evitando que telas com desgastes acima do especificado 
permanecessem em operação, o que impactava negativamente na qualidade do 
produto. Por último, otimizações na automação do circuito W foram realizadas, 
proporcionando redução do tempo de parada e partida dos equipamentos resultando 
em uma disponibilidade de 1,3 dias maior no mês. Além disso malhas de controle 
inteligente foram criadas permitindo que o circuito operasse com capacidade máxima, 
sem parada por sobrecarga em equipamentos específicos. Todas estas iniciativas 
possibilitaram aumento de 11,4% na produtividade do circuito e da qualidade do 
produto, que passou de 96,99% para 98,04% passante acumulado em 9,52mm. 
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ABSTRACT 

 
The Votorantim Metais Holding zinc mine processing plant in Vazante has 2 
independent crushing circuits: the W circuit responsible for 85% of crushed ore 
production and the C circuit responsible for the remaining 15%. In order to increase 
the productivity of the W circuit and the quality of the product, improvement work was 
carried out on three fronts: operation with maximum feed rate, preventive stops with 
higher frequency and shorter duration and automation of the circuit. All these 
improvements were made without new investments (CAPEX). Aiming at the operation 
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of the circuit only with maximum feed rate, production controls were performed where 
the circuit would only be fed when there was enough ROM stock to keep it operating 
full, thus, the ROM shutdown stops reduced 54%. This increased production 
scheduling allowed preventive stoppages to be performed more frequently, thus 
increasing the reliability of the circuit, which had a 60% reduction in the number of 
hours stopped per corrective and a 14% increase in the total availability of the crushing 
circuit W. The higher frequency of preventive stoppages made it possible to inspect 
screens more frequently, avoiding that screens with above-specified wear remain in 
operation, which negatively impacted the quality of the product. Finally, optimizations 
in W circuit automation were performed, reducing equipment downtime and startup 
time, resulting in a 1.3-day higher availability in the month. In addition, intelligent control 
meshes were created allowing the circuit to operate at maximum capacity, without 
stopping overloading on specific equipment. All these initiatives enabled an increase 
of 11.4% in circuit productivity and product quality, which increased from 96.99% to 
98.04% accumulated through 9.52mm. 

 

KEYWORDS: crushing, productivity, automation. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A cidade de Vazante, localizada no noroeste mineiro, possui a maior reserva brasileira 
de zinco, contando com cerca de 2 milhões de toneladas a um teor geológico estimado 
de 22% de zinco (maior mina de zinco em operação no Brasil). Atualmente, a 
Votorantim Metais possui uma Unidade de concentração de zinco no município de 
Vazante com uma capacidade instalada de 170.000t/ano de zinco silicatado 
(MARTINS, 2010). 

 

Os trabalhos realizados por Amaral (1968), Monteiro (1997; 2002) e Monteiro et al. 
(1999, 2006; 2007) na Mina de Vazante indicaram a presença de múltiplas fases 
minerais portadores de zinco, incluindo, além de Willemita (mineral-minério) outros 
minerais importantes associados, como chumbo, cádmio, prata, cobalto, antimônio, 
cobre, níquel, arsênio, mercúrio, vanádio, urânio e elementos raros leves. 

 

Apesar do significativo recurso existente na jazida de Vazante, atualmente a mina 
subterrânea encontra-se “engargalada” e sua produção de ROM se encontra limitada 
e on line com a alimentação da usina de beneficiamento. Esta dificuldade fez com que 
os níveis de produção de ROM dos últimos anos diminuíssem. Com isto, as etapas 
produtivas subsequentes à mina estão sendo impactadas. A tabela 01 evidencia a 
queda da produção de ROM nos últimos anos. 

 
Tabela 01. Produção de ROM da mina subterrânea nos anos de 2014 a 2016 

 
Afim de reduzir os impactos da menor produção de ROM na cadeia produtiva, fez-se 
necessário otimizar os processos visando ganhos em desempenho, gerindo melhor 
os recursos e buscando a excelência operacional. 
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Processos de cominuição normalmente representam uma parte importante nos custos 
de operação variando entre 30% a 50% (RADZISZEWSKI, 2000), sendo comumente 
alvo de diversos trabalhos de melhoria operacional. 

 

Diante deste novo cenário iniciou-se um estudo no circuito de britagem W da Unidade 
de Vazante (figura 01) que é composto por quatro estágios de britagem, sendo um 
britador primário de mandíbula, britadores secundário e terciário cônicos e um britador 
quaternário vertical de impacto. O peneiramento é realizado através de 2 peneiras 
vibratórias. 

 
Figura 01. Fluxograma de processo da britagem W. 

 

Britagem é um processo severo e as unidades de produção estão sujeitas a desgaste 
acentuado e a falhas ao longo do tempo, o que reduz o desempenho geral da planta 
de britagem (ASBJÖRNSSON, 2016). 

 

As estratégias de manutenção em usinas de britagem englobam manutenção corretiva 
e preventiva. A manutenção corretiva foca em reparar a máquina ou o componente no 
momento da falha, enquanto a manutenção preventiva é a manutenção que evita 
falhas, isto é, os componentes são alterados antes mesmo de quebrarem (Kenne e 
Nkenungoue, 2008). Outras abordagens incluem: manutenção preditiva, manutenção 
oportunista e manutenção baseada em condições (Bevilacqua e Braglia, 2000). Uma 
solução ótima é usualmente uma combinação de várias estratégias (Kenne e 
Nkenungoue, 2008), uma vez que as mudanças frequentes de peças de desgaste 
prematuramente e as paradas de processo devido a falhas imprevistas dos 
equipamentos são prejudiciais para a eficiência do processo. 

 

As empresas estão constantemente procurando formas de otimizar os processos 
produtivos, a fim de melhorar a qualidade e confiabilidade dos produtos e gerir melhor 
os recursos fabris. Um método para alcançar melhorias é através da otimização das 
malhas de controles de processo nas usinas (RUEL, 2005). Malhas de controles são 
utilizadas para manter os parâmetros do processo dentro dos seus limites de operação 
ótimos. A maioria dos sistemas utilizam as respostas provenientes do processo para 
enviar sinais apropriados para o elemento final, como válvulas e motores, de modo a 
otimizar o sistema. Grande parte dos recursos fabris estão sobre controles de 
processo que, se não otimizados, não utilizarão o potencial máximo produtivo. No 
entanto, se a otimização é feita, estes recursos irão responder como esperado ou até 
melhor. Assim, através da otimização, a maioria das usinas têm o potencial de 
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aumentar seu desempenho e gerar mais lucros, em centenas de milhares de dólares 
por turno. Geralmente um investimento mínimo em automação pode produzir 
resultados impressionantes (RUEL, 2005). 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Com a redução da produção de ROM o circuito W de britagem que até então operava 
com máxima capacidade, começou a parar ou operar com taxa de alimentação 
reduzida devido à baixa disponibilidade de minério. A tabela 02 evidencia as horas 
paradas devido à falta de minério, nos meses de janeiro a maio, de 2016: 

 
Tabela 02. Horas paradas da britagem W devido à falta de minério. 

 
 

Diante do crescente número de horas paradas devido à falta de minério, estudou-se 
alteração do horário produtivo do circuito de britagem, para que ele fosse mais 
adequado a este novo cenário. Analisando o desempenho do circuito W chegou-se 
aos dados de produtividade disponíveis na tabela 03. 

 
Tabela 03. Produtividade realizada pelo circuito de britagem W nos 5 primeiros meses de 2016. 

 
 

Com os valores de produtividades alcançados nestes meses, foi possível projetar as 
horas necessárias à operação do circuito, de modo a operar com taxa de alimentação 
máxima – full – e assim obter ganhos em produtividade, gerenciamento do tempo 
destinado à manutenção, redução no desgaste de equipamentos, menor consumo de 
energia elétrica, entre outros. 

 

A tabela 04 mostra qual seria o tempo de funcionamento necessário ao cumprimento 
do plano de produção de 2016, com base na produtividade média alcançada nos 
meses de janeiro a maio deste mesmo ano. 

 
Tabela 04. Tempo de funcionamento necessário do circuito de britagem W para cumprimento 

do plano de produção de 2016. 
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Sendo assim, propôs-se redução do tempo de operação da usina de britagem, que 
deixaria de operar 24 h/dia e passaria a operar 18 h/dia, ficando as demais horas a 
cargo da manutenção, que poderia reprogramar as paradas preventivas que 
aconteciam quinzenalmente com uma duração de 10 h para paradas preventivas com 
um menor espaço de tempo e duração. 

 

Avaliando o sistema em termos de automação, viu-se oportunidade de melhorar o 
tempo de partida e parada do circuito, que duravam 24,2 minutos, tempo considerável, 
uma vez que é rotineiro em circuitos de britagem várias paradas de curta duração 
durante seu funcionamento. 

 
Outra frente de atuação foi criar uma lógica de reversão automática da correia 
transportadora, a 031-TC-09. O que ditava qual seu sentido de rotação era o nível do 
silo (031-SL-02), que quando cheio, desarmava o sistema, parando todos os 
equipamentos à sua frente. Como a ocorrência de nível alto no silo era alta, foi criada 
uma lógica de reversão automática na correia 031-TC-09 para não ocorrer paradas 
parciais do circuito. Uma parada por nível alto na 031-TC-10 gera uma perda de 6 
minutos de produção. 

 

Figura 02. Fluxograma detalhado britagem quaternária – duplo sentido de giro da 031-TC-09. 
 

Ainda com foco em automação, criou-se malhas de controle que passaram a controlar 
a velocidade do alimentador do circuito (031-AP-01), respeitando as correntes 
máximas de operação dos britadores, temperatura das correias e nível dos silos e 
buscando sempre a máxima taxa de alimentação inserida como set point na balança. 

 

Figura 03. Janela de controle automático da velocidade do alimentador da britagem W. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados foram avaliados em função da redução de horas paradas por 
manutenções corretivas, ganhos de produtividade (t/hora trabalhada) e elevação da 
qualidade do produto. 

 

A partir do momento em que as paradas do circuito se deram de forma mais frequente 
e programada, foi possível ter estoque de minério suficiente para se trabalhar com o 
circuito cheio - full - o que impactou de forma positiva na produtividade da britagem 
W, como mostrado na tabela 05, que demonstra uma elevação de 7,1% na 
produtividade do circuito. 

 
Tabela 05. Produtividade antes e depois do projeto implementado. 

 
 
Com paradas mais frequentes no circuito foi possível elevar a frequência de inspeção 
nos módulos das peneiras permitindo que a troca destes fosse feita antes que a 
abertura dos módulos impactasse no resultado do produto. O resultado desta ação 
pode ser vista na tabela 06, que mostra uma elevação da qualidade do produto, saindo 
de 96,99% para 98,04% passante em 9,52mm. 

 
Tabela 06. Granulometria do produto britado – comparação dos meses. 

 
 
Já a tabela 07 nos mostra os ganhos obtidos em função da redução do número de 
horas paradas do circuito, devido à melhor programação da produção e também à 
atuação da Manutenção: 

 

Tabela 07. Ganhos pela redução de horas paradas – comparação dos meses. 

 
 
É possível observar que houve redução de 54% das horas paradas devido à falta de 
minério e redução de 60% das paradas corretivas do circuito W de britagem. Em 
contrapartida, as paradas programadas aumentaram 301%, indicando atuação mais 
estratégica. Percebe-se ainda, o impacto positivo desta mudança quando reduz-se 
em 14% o total de horas paradas do circuito, seja elas devido à manutenção ou à 
escassez de minério. 
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No que diz respeito à automação do circuito, vale destacar que o tempo de partida e 
parada do circuito de britagem W foi otimizado, totalizando redução de 84,57% e 
75,13%, respectivamente (tabela 08). 

 
Tabela 08. Ganhos nos tempos de partida e parada do circuito de britagem W. 

 
 
Como o número médio de paradas totais do circuito W durante um mês é de 106 
paradas, isso totaliza um ganho de 33,5 horas devido à otimização destes tempos de 
parada e partida, o que equivale a um ganho de 1,3 dias de produção. 

 
Em relação à automação da correia transportadora 031-TC-09, ganhou-se 11 horas e 
22 minutos de produção por mês devido a não ter mais que parar o circuito para 
realizar a reversão da mesma. 

 

A lógica de controle do alimentador para que o circuito trabalhasse com taxa máxima 
de alimentação de acordo com o limite dos demais equipamentos foi colocada em 
teste no mês de dezembro de 2016 a março de 2017 e elevou a produtividade do 
circuito para 205,8 toneladas/hora, mostrada na tabela 09. 

 
Tabela 09. Ganhos de produtividade do circuito de britagem W – comparativo de antes e 

depois das iniciativas de melhoria. 

 
 
4. CONCLUSÕES 

 
Diversas são as maneiras de otimizar o processo produtivo em usinas de britagem. 
Cada vez mais se faz necessário buscar melhorias no processo com o menor recurso 
possível, sendo este um desafio a profissionais da área. 

 
As três frentes de atuação trabalhadas: alimentação com taxa máxima, manutenções 
programadas mais frequentes e automações no circuito fizeram com que se elevasse 
a produtividade do circuito de britagem W em 11,4%, sem que fosse necessário 
investimento de CAPEX. 

 
Além da elevação da produtividade do circuito, obteve-se ganhos relacionados à 
qualidade do produto da britagem, ou seja, redução da granulometria, que passou de 
96,99% para 98,05% passante na malha de 9,52 mm, somente com aumento da 
periodicidade de inspeções nas peneiras, o que reforça os bons resultados obtidos 
com a cultura implantada de busca de excelência operacional. 
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