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RESUMO 
  

A Usina do Salobo possui uma etapa de prensagem com 4 prensas de rolos de alta 
Pressão (HPGR). Desde o start-up da usina possuía-se dificuldades de atingir a vida 
útil dos revestimentos dos rolos projetada pelo fabricante. Acompanhando o histórico 
de troca dos revestimentos, ficou evidente que o desgaste estava ocorrendo devido 
à quebra dos pinos de proteção por presença de sucatas metálicas e que existia 
uma vida útil diferente entre o rolo fixo e o móvel. Esta segunda evidência é 
incomum na operação de HPGR´s no mundo, onde existe vida útil semelhante entre 
os Rolos. O projeto do Salobo contempla um circuito de extração de sucatas que se 
mostrava ineficiente. Foi organizada uma equipe multidisciplinar para desenvolver e 
implementar melhorias na extração de sucatas ao longo do circuito de correias, Os 
resultados foram promissores com aumento de 71% na vida útil, saindo de 3.674,00 
para 6.300,0 horas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Salobo, HPGR, Rolos. 

ABSTRACT 
 
The Salobo Plant has a pressing stage with 4 high pressure roller press (HPGR). 
Since the start-up of the plant, it was difficult to reach the life of the roller coatings 
designed by the manufacturer. Accompanying the coat change history, it was evident 
that the wear was occurring due to the breakage of the protection pins by the 
presence of metal scrap and that there was a different life between the fixed and the 
movable roller. This second evidence is unusual in the operation of HPGRs in the 
world, where there is similar service life between Rollers. The Salobo project 
contemplates a scrap extraction circuit that proved to be inefficient. A 
multidisciplinary team was organized to develop and implement improvements in the 
extraction of scrap along the belt circuit. The results were promising with a 71% 
increase in useful life, from 3,674.00 to 6,300.0 hours. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
A mina do Salobo, da Vale, localizada em Marabá, estado do Pará, iniciou suas 
operações em 2012. Esta possui uma reserva estimada de 1,2 bilhões de toneladas 
com teores de 0,76% de cobre e 0,56 g/t de ouro (para um cut off de 0,3% de cobre 
equivalente). A rocha que contém os minerais de cobre são basicamente Xistos com 
algumas distinções que variam conforme mostra à tabela 01, isso se dá basicamente 
pela variação na presença de minerais como Biotita, Magnetita e Granada. A usina 
do Salobo está projetada para processar 24 milhões de toneladas de minério de 
cobre por ano, gerando uma produção superior a 200 mil toneladas de cobre contido 
em um concentrado a 38%. 
 
A terceira etapa de cominuição é composta por 4 Prensas de rolos de alta pressão 
(HPGR - High Pressure Roller Press) e 8 peneiras vibratórias em um circuito fechado 
com carga circulante de 126%, onde o top-size de alimentação é de 40,0 mm e a 
malha de corte é de 8,0 mm. O revestimento da bandagem dos rolos é constituído 
de pinos de carbeto de tungstênio com formato arredondado (ver Fig.01).  
 
Este tipo de revestimento é o mais adequado para esse tipo de atuação, haja vista o 
alto índice de dureza e abrasividade do minério apresentado na tabela 1. A vida útil 
projetada pelo fabricante (Thyssenkrupp - Polysius) pelo desgaste dos pinos foi de 
8000 horas de operação com carga, mais já nos primeiros anos de operação os 
valores alcançados foram bem inferiores. 
 

Tabela 1. Características do minério do Salobo. 

Parâmetro Inferior 
Valor 
Típico 

Superior 

Wi de Bond (kWh/t) 17,7 19,0 21,3 

Índice de quebra (IQ) – A*b 27,7 29,5 33,0 

Índice de abrasão (ta) 0,26 0,29 0,32 

 
Avaliando as condições do revestimento dos rolos em fim de vida percebe-se que os 
mesmos estão sendo trocados devido à quebra dos pinos e não desgaste como 
demonstra a figura 2, outro ponto avaliado foi que os Rolos móveis sofrem maior 
impacto e sua vida útil é menor em comparação ao Rolo fixo, este fato reitera a 
constatação de troca de revestimento por quebra, pois quando os rolos são trocados 
por desgaste, os dois rolos chegam ao fim de vida ao mesmo tempo (DANIEL, 
2003). 
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Figura 1. Rolo do HPGR com revestimento novo.        Figura 2. Aspecto do Rolo em fim de vida. 

2. MATERIAL E METODO 
 
Uma das maiores preocupações quanto à operação das prensas de rolos e seu 
desempenho é manter a alimentação livre de corpos estranhos e contaminantes que 
possam danificar seu revestimento, que além de reduzir sua vida útil e aumentar o 
custo operacional, compromete o bom desempenho do sistema (PATZELT, 2006).  
 
Foi Criado então um grupo multidisciplinar para avaliar todo o sistema de proteção 
dos prensas a materiais não britáveis e para desenvolver e implementar melhorias 
que mitigassem ou anulassem esses casos de sucatas passando pelos HPGR´s. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O grupo focou primeiramente em avaliar os não britáveis, sucatas que geram as 
quebras dos pinos ao passarem pelas prensas. Foram identificadas as propriedades, 
origem de geração, aspectos inerentes da detecção, remoção das mesmas e 
implementado melhorias. 
 
3.1 MAIS MAGNÉTICOS 
 
Os materiais mais magnéticos são formados por metálicos com maior concentração 
de Fe. Podem ser detectados e retirados pelos extratores de sucatas, mas não com 
100% de garantia. A detecção de metálicos através de dispositivos que utilizam o 
campo magnético, funciona de forma estatística, isto é, existe uma possibilidade de 
detecção ou não da mesma sucata em diferentes condições; o que da mesma forma 
ocorre com os extratores. A forma, peso, posição sobre a correia, velocidade do 
transportador, densidade de campo magnético são apenas algumas variáveis que 
afetam esta possibilidade de sucesso dos equipamentos. Portanto, de forma geral, 
não podemos garantir a eficiência total (100%) de detecção e retirada destes 
materiais metálicos do circuito com as tecnologias disponíveis para as capacidades 
envolvidas no Salobo. 
 
Outro desafio dos materiais chamados de mais magnéticos é a magnetita, a qual 
possui alto teor de Fe, provocando o alarme dos detectores, além de serem 
facilmente (devido ao tamanho geralmente reduzido) capturadas pelos extratores 
magnéticos convencionais. Apesar do alto teor de Fe, a magnetita é um minério 
desejado ao circuito, pois está associado aos minerais que contém Cobre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 3. Sucatas mais magnéticas                      Figura 4. Sucatas e magnetita extraída 
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3.2 MENOS MAGNÉTICOS 
 
Entre os materiais indesejados, temos aqueles com baixo teor de Fe, menos 
magnéticos, mas igualmente danosos ao circuito. Neste grupo se encontram as 
peças de desgaste e de revestimento de algumas máquinas móveis, bits de 
perfuração entre outros. Devido à alta presença de manganês / cromo e geralmente 
de peso e tamanho grandes, estas peças causam grandes problemas, pois não são 
detectados e sua extração possui uma probabilidade muito baixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figura 5. Sucatas menos magnéticas                      Figura 6. Menos magnético extraído 

 
3.3 ORIGENS DOS NÃO BRITÁVEIS 
 
Os materiais indesejados entrantes no sistema são provenientes basicamente das 
seguintes fontes: 
 

1. Provenientes de materiais de desgaste dos equipamentos de Mina, como: 
Revestimentos de caçambas dos caminhões fora de estrada, dentes de 
escavadeiras, brocas de perfuratriz, etc. 

 
2. Provenientes de materiais dos equipamentos da usina, como: sucatas de 

bolas refugadas pelo trommel dos moinhos, restos de chapas de aço e 
revestimento dos chutes dos transportadores, etc. 

 
3. Provenientes de restos de manutenção: basicamente provenientes de “falta 

de zelo/cuidado” durante as manutenções, tais como queda de parafusos, 
pedaços de chapas provenientes de oxicorte, conexões de andaimes e etc.  

 
4. Provenientes de contaminação causada pelos procedimentos de limpeza 

industrial: durante as operações de limpeza industrial, o material recolhido em 
diversos pontos da usina é retirado através de caminhões, o qual volta à mina 
para reprocessamento. Se não houver procedimentos de inspeção deste 
material, sucatas já fora do sistema (pois foram coletadas no “chão”) voltam 
ao sistema de forma sistêmica, sobrecarregando todo o sistema de detecção 
e extração. 

 
3.4 MELHORIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E EXTRAÇÃO DE SUCATAS 
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Para manter a alimentação das prensas livre de corpos estranhos e contaminantes 
que possam danificar seu revestimento, o projeto do Salobo dispunha de 
dispositivos e sistemas de proteção, como Extratores de sucatas e detectores de 
metais nos alimentadores, que comandam a operação dos desviadores de fluxo, a 
alimentação é assim, desviada diretamente para o transportador da descarga, “by-
passando” as prensas. Foi observado que esses sistemas eram ineficientes. 
 
O sistema de detecção e extração de sucatas para proteção dos Prensas era 
composto por 04 Extratores e 04 Detectores de metais dispostos ao longo do circuito 
singelo de correias conforme demonstrado na figura 7. 
 

 
Figura 7. Sistema de extração e detecção de metais antes das melhorias 

 
Foi constatado que os três extratores instalados muito próximos no TR 2009-03 (Ver 
figura 8) causavam grande interferência entre os campos magnéticos destes, 
mesmo quando somente um está ligado – devido às estruturas de aço carbono que 
são magnetizáveis. Por isso uma solução encontrada foi desmontar dois extratores 
deste ponto e realoca-los para outras correias, mantendo somente um equipamento 
neste transportador, as demais estruturas também foram desmontadas para evitar 
magnetização. 
 
Outro ponto observado foi que a posição transversal não é a recomendada quando 
se deseja a máxima eficiência do equipamento então a instalação dos extratores 
realocados foi na posição longitudinal. A redução da altura relativa entre a base do 
extrator e o “fundo” da correia implica em aumento da força de extração com 
consequente aumento da retirada de magnetitas tornando inviável essa opção, por 
isso utilizamos a alternativa de instalar os extratores na região do chute de descarga 
visando aumentar a sua eficiência, pois o campo magnético gerado atua diretamente 
na partícula durante o seu lançamento até o primeiro impacto do chute aumentando 
a probabilidade de coleta. Esta nova condição de instalação é demonstrada nas 
Figuras 9 e 10. 
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Figura 8. Extratores TR-2009-03 Antes                      Figura 9. Extrator TR-2009-06 Depois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Instalação Extrator TR-2012-02 Depois 

 
O refugo do Trommel dos moinhos é despejado na TR-2009-03 para que o minério 
seja reaproveitado, só que esse material contém uma grande quantidade de sucatas 
de bolas, além de expurgar bolas inteiras nas partidas dos moinhos. Para minimizar 
estes não britáveis do circuito foi instalada uma grelha na descarga da correia do 
refugo dos moinhos (Ver figura 11) para separar as sucatas e instalado cone 
invertido na boca de descarga dos moinhos (Ver figura 12) para evitar que o moinho 
expurgue bolas inteiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 11. Grelha de remoção de sucatas             Figura 12. Cone invertido do moinho 

 
Os detectores de metais instalados nos alimentadores dos prensas não atuavam 
adequadamente, devido a altura de minério elevada e alta presença de magnetita, 
os mesmos tiveram que ser trocados por detectores redefinidos para essa situação, 
aumentando a probabilidade de detecção. 
 
Outras ações comportamentais também foram consideradas, tais como cuidados 
adicionais na fixação de chapas de desgaste, inspeção detalhada de chapas em fim 
de vida útil, troca preventiva de chapas durante paradas gerais, acompanhamento 
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de vida de revestimentos e ações de conscientização, como campanhas “Sucata 
Zero”, inspeção final para a finalização da ordem de serviço, proteção das áreas de 
trabalho etc. 
 
As melhorias no sistema de detecção e extração de sucatas do circuito singelo de 
correias da usina do Salobo estão representadas na figura 13. 
 

 
 

Figura 13. Sistema de extração e detecção de metais depois das melhorias 
 

As melhorias foram concluídas em Maio de 2016 e se mostraram eficientes, os 
resultados de aumento de vida útil do revestimento dos rolos dos HPGR´s está 
demonstrada na Figura 14. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Gráfico da vida útil do revestimento dos Prensas 
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4. CONCLUSÕES 

A criação de uma equipe multidisciplinar para a investigação e sugestão das 
melhorias para o sistema de detecção e remoção de sucatas no circuito singelo de 
correias do Salobo foi fundamental, o ganho obtido foi o aumento de 71% na vida 
útil, saindo de 3.674,00 (tempo médio do rolo fixo retirando os anos de 2012 e 2013, 
onde tivemos start-up e comissionamento do Salobo) para 6.300,0 horas atingidas 
em 2017 até o momento. A expectativa do fabricante de 8.000 horas ainda não foi 
atingida, trabalhos futuros ainda devem ser realizados, até por que os rolos ainda 
estão sendo trocados com incidências de quebras de pinos. 
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