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EDITORIAL

Esta edição da Minérios & Minerales traz estudos de três mi-
neradoras — CSN, através da mina Casa de Pedra; AngloGold 
Ashanti, na mina de Cuiabá; e as minas de fosfato da Anglo 
American—que mostram como os gestores dessas operações 
avaliaram os fatores humanos e outros intrínsecos das ativida-
des de produção nas minas e plantas, ajustaram a abordagem 
e os processos, para maximizar os resultados.  

A gerência da Casa de Pedra lida com quatro regiões de la-
vra — Corpo Principal e Corpo Oeste, lavradas em cava; Corpo 
Norte e Serra do Mascate, com lavras em encosta — empre-
gando uma frota de 48 caminhões de mineração de 136 t, 221 
t e 234 t, carregados com escavadeiras e carregadeiras. O con-
tingente de operadores se divide entre os considerados expe-
rientes, os em desenvolvimento e que estão em treinamento. 
A falta ou insuficiência de supervisão, ao lado de   imperícia 
ou práticas inadequadas dos operadores, são os principais fa-
tores que impedem uma melhor produtividade da frota. Os 
estudos comprovaram que o fator fadiga exerce importante 
papel, bem como a preocupação com a proximidade de equi-
pamentos menores, por motivo de segurança, que pode ser 
solucionado com sistema de detecção automática. O treina-
mento e reciclagem dos operadores é um recurso eficaz e traz 
retorno mensurável.

A mina de Cuiabá da AngloGold introduziu um novo sistema 
de gestão da frota de lavra em 2013, por causa da reduzida 
produtividade no período de 2007 a 2010 provocada pela 
disponibilidade física insuficiente dos equipamentos e bai-

Gestão potencializa ganhos com a tecnologia
xa moral da equipe. Ao adotar estudos de Life Cycle Cost no 
dimensionamento da frota de equipamentos móveis, houve 
uma economia de Capex e Opex em torno de R$ 30 milhões 
no período de 18 meses, entre 2013 e 2015, ao permitir adiar 
a compra de oito máquinas novas e desativar sete unidades 
da frota em operação. Os resultados efetivos levaram a mine-
radora a introduzir o mesmo sistema de gestão em todas as 
suas operações no País.

A Anglo American desenvolveu um sistema de gerencia-
mento e rotina diária para suas minas de fosfato que foi bem 
recebido pela gerência e áreas operacionais, cujos responsá-
veis elogiaram a interface amigável e a rapidez na geração de 
relatórios com acesso simultâneo. O sistema eliminou ainda 
mais de 90% das planilhas — 187 documentos – e a ocorrên-
cia de erros sistemáticos. Reduziu em 50% o tempo de preen-
chimento de informações operacionais, otimizou o fluxo de 
informações através da não repetição e inserção automática 
de dados. Permite também o acesso remoto através de we-
bpage.

A gestão on line dos indicadores fez parte de um conjunto 
de melhorias que elevou a produção de minério de fosfato bri-
tado em 14%, em menos de dois meses, nas suas minas.

Pelos exemplos acima, vimos que a frota de equipamento 
móvel ou a planta de tratamento de minério — representan-
do aqui de forma simplificada a tecnologia adotada — somen-
te conseguem realizar a sua potencialidade produtiva quando 
geridos por processos e gestores competentes.

Estudos comprovam que a tecnologia só atinge todo seu potencial quando é gerida 
por processos e gestores competentes 
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 X Filtragem é a forma de eliminar o uso de 
barragens e melhorar a segurança nas 
minerações.

 X Os filtros fornecem maior aproveitamen-
to 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.
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COLUNA DO MENDO

Por José Mendo Mizael de Souza*
mendodesouza@jmendo.com.br

Em reunião com cerca de 200 empresá-
rios no Palácio do Planalto, o presidente 
em exercício, Michel Temer, segundo o 
Jornal “Valor”, ao citar a aprovação da 
proposta que flexibiliza os gastos do go-
verno e a revisão da meta fiscal para este 
ano, que, conforme enfatizou, “apontam 
para a estabilidade econômica”, desta-
cou: “Vejam a interação, a integração, 
entre o Executivo e o Legislativo. Essa 
harmonia institucional que conseguimos 
pauta a nossa conduta, porque esse é 
um país que precisa ser reinstitucionali-
zado”. 
Por sua vez, o ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Eliseu Padilha, segundo a mesma fon-
te, “afirmou em entrevista que a atual 
base de apoio ao governo no Congresso 
se mantém em torno de dois terços do 
total de votos entre deputados e senado-
res, desde o encaminhamento do pedi-
do de afastamento da presidente Dilma 
Rousseff”.
Já o ministro da Fazenda, Henrique Mei-
relles, também no evento acima citado, 
“fez uma previsão sombria para a eco-
nomia brasileira. Segundo ele, não será 
surpresa se o Produto Interno Bruto 
registrar no biênio 2015-2016 a maior 
queda de sua história, pior até do que a 
grande depressão verificada na década 
de 1930”, para, logo em seguida, afirmar 
“estar confiante de que a retomado do 
crescimento econômico pode ser maior 
do que se imagina. ‘Os investidores já co-
meçaram a botar a cara fora da caverna’, 
disse, referindo-se a notícias recentes de 
emissão de títulos da dívida por empre-
sas que voltaram a captar recursos”.
No que respeita mais diretamente à Mi-
neração, o presidente em exercício no-
meou e empossou, como o novo ministro 
de Minas e Energia, o deputado federal 
(PSB-PE) de três mandatos consecutivos 

a Mineração brasileira no governo do presidente em 
exercício Michel temer: primeiros passos

*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 Mi-
nas 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.

(2007-2011; 2011-2015 e 2015-2019), 
Fernando Bezerra de Souza Coelho Filho, 
que, entrevistado pelo Jornal “Valor”, 
deixou claro ser o seu lema “menos inter-
ferência e mais regulação”, acrescentan-
do: “Não tenho proposta fechada sobre 
nada: queremos chegar a um entendi-
mento para, de fato, atualizarmos o Có-
digo de Mineração. Definir regras claras 
é uma prioridade, mas não quero tomar 
nenhum lado e dizer que precisamos 
aprovar de qualquer jeito”.
Quanto à CFEM, colocou que “avalia que 

a alíquota de 2% cobrada como royalties 
na exploração do minério de ferro está 
defasada. A Austrália cobra 7,5% de seus 
produtores, a Rússia impõe uma alíquota 
de 4,8% e a China estabelece esse valor 
em 2,5%”.
De qualquer forma, sublinhou: “a refor-
ma do Código (de Mineração) ‘não pode 
tratar só de aumento das alíquotas’ e 
precisa ‘destravar investimentos’. Em 
sua avaliação, a proposta enviada origi-
nalmente ao Congresso Nacional tinha 
intenções arrecadatórias e atravessava 
direitos de quem já desenvolvia ativida-
des de pesquisa”.

Como - especialmente no que respei-
ta à Mineração - não podemos sequer 
imaginar o exercício da atividade mi-
nerária sem Qualidade Ambiental - a 
qual é, sabemos todos, fundamental! 
-, vale destacar aqui trechos do arti-
go publicado na “Folha de São Paulo” 
pelo novo ministro do Meio Ambiente 
do Governo Temer, deputado federal 
Sarney Filho (PV-MA), “Transição sus-
tentável”, no que respeita à magna 
questão do licenciamento ambiental: 
“promoveremos ajustes, por exemplo, 
no licenciamento ambiental, tema que 
anda arrepiando muita gente. Precisa-
mos entender que seu papel não é ser 
um obstáculo para o progresso, mas 
um instrumento para a conciliação do 
desenvolvimento econômico com o 
uso dos recursos naturais. É preciso, de 
forma eficiente, dizer sim, dizer não ou 
– o que é o ideal - dizer como.
Vamos melhorar a gestão, para dar 
maior agilidade ao processo. Sou abso-
lutamente contrário ao licenciamento 
por decurso de prazo, assim como sou 
contrário a acabar com suas etapas. 
O que vamos procurar é aumentar a 
transparência e dar maior segurança ju-
rídica, envolvendo o Ministério Público, 
grande parceiro na defesa dos direitos 
difusos”.
Governo novo, expectativas novas, cré-
dito de confiança, mas, antes de tudo e 
de mais nada, o que o setor mineral ne-
cessita e demanda é, primordialmente, 
segurança jurídica, regras claras, co-
nhecidas e bem aplicadas e, acima de 
tudo, um clima favorável a investimentos, 
para o que, bem sabem o presidente Te-
mer e seus ministros, podem os mesmos 
contar com os profissionais da mineração 
do país, eis que, sabemos todos, a cons-
trução de um Novo Brasil passa, funda-
mentalmente, pelo desenvolvimento 
sustentável da Mineração brasileira.
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FROTA 

Minas na austrália e Canadá colocam gás natural 
para teste de longa duração em caminhões

Há crescente interesse pelo uso do GNL em 
países como Ucrânia, Indonésia, Rússia e China

A despeito dos baixos preços de petróleo terem esfriado o 
movimento para uso de gás natural liquefeito como combus-
tível em frotas de mineração, o desenvolvimento da tecnolo-
gia não parou.  Segundo a revista IM-International Mining, há 
crescente interesse pelo uso do GNL em países como Ucrânia, 
Indonésia, Rússia e China.  Na mina de fosfato da Eurochem Ko-
vdorskiy na Rússia, uma estação para abastecer GNL foi instala-
da dentro do perímetro da cava e o contrato de fornecimentos 
dos caminhões Belaz prevê sistema bi-combustivel.  

Na 1ª metade de 2015, a mina Kovdorskiy encomendou a 
instalação do sistema bi-combustível em dois caminhões Belaz 
75139, de 130 t.

Sabe-se que a Caterpillar tem em testes um modelo 793D 
com o sistema proprietário DGB-Mistura Direta de GNL em Ti-
naja Hills, nos EUA.  Ainda não se sabe quando tal sistema se 
tornará disponível para novos caminhões e para retrofit. Con-
forme a revista IM, que entrevistou John Ingle, gerente de Ma-
rketing e Performance de Caminhões de Mineração de Grande 
Porte da Caterpilllar,  o atual diferencial de preço entre diesel e 
GNL não justifica a conversão dos caminhões de mineração em 
muitas partes do mundo.  Entretanto, há perspectivas positivas 
para sua adoção a longo prazo.

A Caterpillar está se valendo de tecnologias maduras sobre 
o uso de GNL na indústria de óleo e gás para desenvolver um 
sistema apropriado para caminhões de grande porte.  Além de 
ter um caminhão em testes em Tinaja Hills, há outro modelo 

piloto em operação experimental numa mina.  “Nós identifica-
mos algumas dificuldades que ainda não foram avaliadas pelas 
mineradoras, como o kit de conversão para GNL não atender os 
padrões de emissão de metano em alguns mercados altamente 
regulados.  Existe também o custo de suprir grandes volumes 
de GNL, que pode se tornar proibitivo dependendo da localiza-
ção das minas.

Há testes ainda de um sistema de gás natural comprimido 
de alta densidade (GNC) na Austrália que envolveu a conversão 
de um caminhão 789C, concluído em Morayfield, Queensland. 
Este GNC de alta densidade tem o dobro de energia do gás 
natural comprimido normal, custa menos que o diesel e gera 
menos poluentes.  O caminhão é acionado por um motor Cat 
3516B, que utiliza a tecnologia de monitoramento e gerencia-
mento de combustível aperfeiçoada pela IntelliGas Group e sis-
temas de combustível projetados para GNC de alta densidade.

A empresa Mine Energy Solutions-MES propõe uma solução 
completa para as mineradoras: ela vai converter os motores, 
fornecer o gás natural, já comprimido para alta densidade, 
no sítio da mina e instalar estações de abastecimento no lo-
cal.  Seu diretor, Craig James, revela que os testes com GNAD 
mostram potencial para substituir o diesel com vantagens.  “Os 
testes indicam que esse combustível em gás pode substituir o 
diesel em 80% do ciclo de transporte na mina, sem perda de 
torque ou potência. As mineradoras vão poder reduzir os cus-
tos de combustível, cortar as emissões de carbono em 25%, 
reduzir o material particulado emitido — sem comprometer o 
desempenho do caminhão”. A MES é uma associação entre a 
IntelliGas Group australiana e a International Sime Darby, da 
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Malasia, proprietária do distribuidor Caterpillar em Brisbane, 
Hastings Deering.

Na Indonésia, a United Tractoors converteu um caminhão 
Komatsu HD785 para GNL, instalando dois tanques adjacentes 
para o gás no equipamento.  Já houve testes bem sucedidos 
com um HD465-7R na mina de carvão da Berau Coal em 2014.

A Teck Resources do Canadá iniciou um programa piloto para 
testar GNL na sua frota de caminhões na sua mina de carvão 
metalúrgico de Fording River, instalando os sistemas EVO-MT 
8300 e EVO-MT9300, fornecidos pela GFS Corp., em seis cami-
nhões Komatsu 830 e 930.  GFS é o fabricante líder de sistemas 
de retrofit para queimar uma mistura de GNL e diesel em cami-
nhões de mineração, cuja rede de distribuidores autorizados foi 
ampliada no Canadá com a nomeação de Wajax Power Syste-
ms e Cullen Diesel Power.

A Teck é pioneira no uso de GNL na frota de mineração no 
Canadá, mirando ganhos em termos ambientais e custos ope-
racionais.  O GNL não produz material particulado ou dióxido 
de enxofre, além de reduzir outros gases de efeito estufa em 

O que aconteceu com o caminhão “revolucionário” multi-eixos?
Houve mudanças substanciais na ETF-European Truck Factory. O caminhão multi-eixos MT240, para 240 t, que foi montado 

continua em Maribor, na Eslovênia, mas o pedido feito pela Vale expirou e há outras negociações em  curso.  O fundador da 
empresa, Eddy de Jongh, deixou a ETF e fundou a sua própria firma — EDF d.o.o. — também em Maribor, com o apoio do 
governo esloveno.

Esta nova fábrica está negociando um novo projeto de caminhão multi-eixos para 300 t, batizado de D54-300, que seria car-
regado por uma carregadeiras de rodas W-54-85, com caçamba de 85 t.  O pedido potencial valendo 35 milhões de euros vem 
de uma mina de ferro da Ásia Central e vai empregar três caminhões e 
duas carregadeiras numa operação a ser iniciada em 2017.  A ETF d.o.o. se 
encarregaria da produção da frota e sua manutenção e seria remunerada 
por tonelada de minério lavrado.  

O novo projeto é similar ao anterior, mas incorpora uma série de modi-
ficações, como uma suspensão mais macia para permitir o uso de rodas 
de aço com perfil de borracha sólida, aumentando a carga útil por roda 
para 35 t e evitando problemas com pneus tradicionais.  O motor terá po-
tência de 680 kw, acionando motores hidráulicos de tração direta com um 
controle hidráulico centralizado para os eixos que elimina as mangueiras. 
O caminhão terá direção em todas as rodas e eletrônica embar-
cada atualizada.

pelo menos 20%, quando comparado ao diesel.  Existe uma re-
dução potencial de 35 mil t anuais de CO2 nesta mina de carvão 
metalúrgico e economia equivalente a 20 milhões de dólares 
canadenses ao ano na adoção da mistura GNL com diesel. A 
empresa FortisBC está transportando o GNL ao sítio da mina e 
contribuiu com recursos financeiros ao programa piloto.

A Teck ampliou a oficina de manutenção dos caminhões em 
Fording River, adquiriu kits de conversão, instalou estações de 
abastecimento e um amplo programa de segurança relaciona-
do ao manuseio de GNL. A província de British Columbia conta 
hoje com uma frota de 400 veículos comerciais rodando com 
GNL.

Esse programa piloto da Teck amplia a frota de caminhões 
convertidos para GNL usando o sistema EVO_MT da GFS, com 
tanque suficiente para turnos de 12 horas, que já soma 300 mil 
horas acumuladas de operação considerando caminhões Cat 
793 e Komatsu 830/930.  Essas frotas incluem a mina de carvão 
Black Thunder, da Arch Coal, e a mina Eagle Butte, da Alpha 
Coal West
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TRANSpORTE fERROvIÁRIO

benchmarking: metodologia gera melhorias 
operacionais e redução de custos
Vale obteve bons resultados na manutenção dos 

motores de suas locomotivas

A Vale está investindo na metodologia de bench-
marking em seus portos e ferrovias visando à ob-
tenção de melhores resultados com custos atrati-
vos. No benchmarking, processo que consiste na 
troca de experiências dentro e fora da empresa, o 
desafio é comparar os custos operacionais, levando 
em consideração diferenças comerciais, de tecno-
logia, utilização, consumo, manutenção e operação 
dos ativos. A partir dessas análises são feitas reco-
mendações para atuação da engenharia, suprimen-
tos ou operações com o objetivo de melhoria no 
desempenho e redução de custos na cadeia logís-
tica.

De acordo com a empresa, um exemplo de suces-
so foi a redução dos gastos com motores diesel de 
locomotivas. O benchmarking detectou que havia 
uma diferença nos processos de manutenção nos 
motores diesel das locomotivas da Estrada de Ferro 
Carajás e Estrada de Ferro Vitória a Minas. O pro-
cesso de recuperação de conjuntos de força (peças 
que transmitem a energia 
da queima do combustível 
para o eixo do motor da 
locomotiva) foi então im-
plantado na EFC, como já 
ocorria na EFVM, gerando 
economia de até 50% em 
relação aos valores que 
eram gastos anteriormen-
te.

Outro ganho importan-
te foi a melhoria de 3% na 
eficiência energética do 
Terminal Marítimo Pon-
ta da Madeira entre 2013 
e 2015, depois que novas 
rotinas de controle foram 

implantadas, além do projeto Gerenciamento de 
Energia nos Transportadores de Correia, que desli-
ga motores automaticamente dependendo da taxa 
de operação no momento.

“Desde que iniciamos este trabalho, tivemos inú-
meros ganhos com aumento de produtividade, de 
vida útil de materiais e melhores negociações co-
merciais”, explica a engenheira Giselle Dazzi, que 
coordena o projeto.

Para Roberto Di Biase, responsável pela implanta-
ção do processo em 2013, este traz vários benefí-
cios: “Um deles é o processo contínuo de compara-
ção das melhores práticas entre as operações a fim 
de identificar diferenças, agir sobre elas e alcançar 
outro patamar ou vantagem competitiva. Ele des-
perta o desejo das equipes envolvidas de apren-
der depressa a corrigir os problemas ou diferenças 
apontadas pelo estudo, trazendo senso de urgência 
e ajudando as equipes a aprimorarem a disciplina, 
organização e, ao mesmo tempo, criando um atalho 
para a excelência”, comentou o gerente-executivo 
de Operações do Porto Norte.

O processo de recuperação de conjuntos de força da EFVM foi implantado na EFC, 
gerando economia de até 50% em relação aos valores gastos anteriormente
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GESTãO

Otimização do custo de manutenção

Por Fernanda Avelar (*)

Ouvimos muito a expressão “vamos reduzir o custo de 
manutenção”, mas essa iniciativa pode ser malsucedida 
acarretando um endividamento de imediato e um futuro 
aumento no custo. Falando de custo de manutenção indus-
trial, temos que ser bastante criteriosos e cuidadosos nas 
atitudes e decisões. Tanto em empresas de grande porte, 
quanto em pequenas empresas, o custo de manutenção 
sempre é apresentado como um problema crônico, que 
sempre é motivo de desalinhamento entre o staff.

O melhor a se fazer é otimizar o custo, evitando acarre-
tar possíveis colapsos dos equipamentos a longo prazo tra-
zendo um grande descontrole. Para isso, trabalhamos com 
alguns itens que podem nos direcionar nesta otimização:

1 - Avaliação no cenário atual: dados precisos são de 
grande relevância na avaliação e posicionamento da situ-
ação em que a empresa se encontra, é necessário levantar 

não apenas as questões futuras, mas é importante avaliar 
também o histórico da empresa, e em qual momento o cus-
to passou a se tornar um problema, analisando possíveis 
causas mediante a utilização de ferramentas de análise.

2 - A partir do ponto que conhecemos nosso cenário, 
sabemos onde, a causa, e em que momento perdemos o 
controle, é necessário sabermos o futuro financeiro da em-
presa caso não tomemos uma medida, e o futuro financei-
ro a partir de algumas medidas, relacionadas abaixo, então 
devemos desenvolver juntamente com a engenharia alguns 
estudos preventivos quanto aos equipamentos:

• Mapeamento de Vulnerabilidades: O mapeamento 
de vulnerabilidades consiste em um trabalho de engenha-
ria, onde realizamos uma inspeção e analise criteriosos dos 
pontos de vulnerabilidades dos equipamentos, pontuando 
de acordo com alguns critérios, quais seriam as principais 
e possíveis falhas/quebras, e provisionamos essas falhas/
quebras dentro de um período mais extenso, com auxilio 
de estudos preditivos. Desta forma podemos ter mapeadas 
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as intervenções e estimar as datas, com base nesta informa-
ção podemos planejar de forma segura, atuando juntamen-
te com o setor de compras na negociação de valores e datas 
de entrega de materiais e serviços, também trabalhamos 
com pessoal de forma planejada evitando custos com horas 
extras e deslocamentos fora do horário de trabalho. Traba-
lhar preventivamente otimizamos os custos.

• LCC (Life Cycle Cost): o LCC é um estudo que visa 
a avaliação econômica para manter um equipamento du-
rante toda a sua vida útil, incluindo os custos de aquisição, 
instalação, operação, manutenção e por fim a desativação 
ou descarte. A partir do LCC pode-se planejar as substitui-
ções no melhor momento, ou tempo ótimo, assim podemos 
ter o melhor desempenho dos equipamentos sem que este 
venha a entrar em seu fim de vida útil em um momento 
inesperado, causando um custo elevado para substituição 
imediata.

• Desenvolvimento de Fornecedores e materiais: 
Tanto o desenvolvimento quanto a nacionalização de novos 
fornecedores e materiais realizados de forma consciente e 
embasados em estudos e testes, são de grande importância 
para a otimização do custo, recomenda-se que este estudo 
seja realizado em conjunto com fornecedor, engenharia e 
compras, para que esteja totalmente resguardando tecni-
camente, preferivelmente o fornecedor deverá apresentar 
trabalhos ou cases de sucesso em outros clientes para que 
o estudo seja mais efetivo, podendo ser feitos alguns testes 
e avaliações deste fornecedor.

• Analises de Falha: O processo de analise de falha se 
torna muito importante para a otimização do custo, normal-
mente um dos gatilhos para disparar uma analise de falha é 
o elevado custo daquela falha, ou, o elevado custo somadas 
varias falhas da mesma natureza. O objetivo de uma analise 
de falha é estudar e identificar a causa raiz evitando que ela 
ocorra novamente no mesmo equipamento e ampliando as 
medidas a outros similares, considerando o atendimento ao 
objetivo da analise de falha inevitavelmente estaremos oti-
mizando o custo, uma falha acarreta uma atuação corretiva, 
que é de conhecimento que gera maiores custos. Também 
podemos implantar uma Analise de Acidente Material, que 
teria os mesmos procedimentos da Analise de Falha, mas 
seria voltado para os acidentes materiais, que normalmen-
te não tem tratativa e estes apresentam custos elevados.

• Programa de Melhorias: Algumas empresas ado-
tam esse programa com outras nomenclaturas, ele é de 
grande relevância ao se analisar o Custo Evitado de algumas 
sugestões e projetos, se tem um custo na maioria das vezes 
pequeno na implantação e um Custo Evitado considerável 
ao logo do tempo, sugestões vindas do chão de fábrica de-
verão ser sempre bem-vindas, entendo que, é o chão de 
fabrica que está lidando com o operacional e o funciona-

mento dos equipamentos e processos no dia-a-dia.
• Controles efetivos e preventivos: Alguns controles 

na manutenção industrial são essenciais, mas raramente os 
vemos sendo efetivos, quando existem não estão atualiza-
dos, são eles: 

• Controles de subconjuntos e sua vida útil;
• Controle de equipamentos em reparo externo;
• Controle de substituições ou trocas de subconjun-

tos em equipamentos;
• Entre outros.

3 - A manutenção conhece o custo? Essa pergunta deve 
ser afirmativa não apenas para o Staff, mas para todos os 
mantenedores, eles devem ter conhecimento de que ao 
trocar um material ou peça desnecessários em um equipa-
mento estão promovendo um gasto de tal valor para a em-
presa, deve-se instigar a cultura de conhecimento dos valo-
res de cada item no pessoal de campo e ao mesmo tempo, 
como poderia ser otimizado o custo de forma eficiente.

4 - O planejamento de Manutenção conhece o custo da 
programação semanal? Considerando os conceitos acima 
para os mantenedores, os planejadores/programadores, 
enfim o planejamento de manutenção deve conhecer o 
custo da programação semanal e trabalhar em uma progra-
mação de médio e longo prazo considerando os trabalhos 
de engenharia citados acima é plausível essa programação 
de forma bem eficiente e assertiva. Com esses dados finan-
ceiros da programação e os estudos de engenharia a dire-
ção ou gerencia da empresa tem como tomar decisões de 
forma embasada.

Aplicadas as orientações basta aguardar e monitorar os 
resultados, o custo de manutenção será otimizado de forma 
inteligente a médio e longo prazo trazendo sustentabilida-
de da empresa, em paralelo pode-se trabalhar com outros 
setores como o setor de compras e RH, instigando neles a 
elaboração de trabalho e estudos que contribuam para que 
a empresa como um todo tenha seu resultado favorável.

(*) Fernanda Avelar, gerente Estratégico da CSGM Service 
& Consulting
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Diversos fatores devem ser considerados para que a manutenção 
seja bem gerenciada e não eleve o custo da operação
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Fatores que influenciam desempenho 
dos operadores

Por Walter Schmidt Felsch Junior e 
Adilson Curi*

O trabalho tem como foco principal o impacto na lavra da 
Mina Casa de Pedra, analisando o desempenho dos opera-
dores dos equipamentos de carga e transporte através da 
gestão e análise dos tempos fixos (tempos de manobra no 
carregamento e basculamento, tempo de carregamento e 
tempo de basculamento) e produtividade efetiva. A mine-
ração Casa de Pedra, pertencente à Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), localizada na cidade de Congonhas, Estado 
de Minas Gerais, faz extração de minério de ferro através 
da lavra convencional utilizando equipamentos de carga e 
transporte de grande porte. A mina é composta por quatro 
regiões de lavra: Corpo principal e Corpo Oeste (método 
de lavra em cava); Corpo Norte e Serra do Mascate (mé-
todo de lavra em encosta). Os caminhões fora de estrada 
possuem várias alternativas de perfis de transporte, o que 
influencia diretamente em seu desempenho. Os estudos 
foram desenvolvidos a partir da escolha de indicadores de 
desempenho chave para os operadores dos equipamentos 
de carga e transporte da mina, mensurados através do sis-
tema de despacho eletrônico utilizado na mineração, com o 
intuito de classificar os operadores de acordo com práticas 
operacionais individuais. O objetivo do trabalho é melhorar 
o desempenho dos operadores, através da identificação de 
atividades detectadas como baixo rendimento, em compa-
ração com as melhores práticas operacionais das equipes 
e criação de treinamentos específicos para cada indicador 
previsto, além de obter maior aderência ao plano mensal 
de lavra que é desenvolvido pela área de Planejamento de 
Lavra. A empresa funciona em regime integral, com turnos 
de 6 horas de duração e possui 278 operadores divididos 
em cinco equipes de produção. 

1 Introdução
Por ser o estado que mais produz minério de ferro no país 

é comum encontrar em Minas Gerais diversos exemplos 
de cidades que, devido à sua riqueza mineral, são alvo de 
grandes empreendimentos industriais. Muitas dessas cida-
des não possuem mão de obra qualificada disponível. As 
empresas de mineração estão investindo cada vez mais em 
programas de capacitação e formação de profissionais com 
o objetivo de suprir esta demanda. 

As exigências por aumento de competitividade, associa-
das à adoção de novas tecnologias e conhecimentos, são 
fatores cada vez mais comuns em empresas e organizações 
de todos os segmentos. No caso específico da mineração, o 
aumento de produtividade e diminuição de custos são via-
bilizados sempre que são introduzidos novos conhecimen-
tos e técnicas à execução do trabalho. Em se tratando de 

operação de equipamentos de carga e transporte de mina, 
os operadores têm grande participação através da intera-
ção com sistemas automatizados.

O projeto tem como foco principal o impacto na lavra 
da mina através da gestão de desempenho, analisando a 
performance dos operadores dos equipamentos de carga e 
transporte, com o intuito de classificar os mesmos de acor-
do com práticas operacionais individuais, verificando indi-
cadores de desempenho chave escolhidos para cada tipo 
de equipamento. A existência de indicadores operacionais 
específicos é fundamental para se estabelecer um critério 
único de comparação de eficiência operacional. Estes indi-
cadores são utilizados para medir e avaliar o desempenho 
dos operadores e da equipe a qual pertencem. A crescen-
te concorrência de mercado e as constantes exigências 
dos clientes aos critérios de valores, tais como qualidade, 
tempo, flexibilidade e preço torna a utilização destas ferra-
mentas de grande importância para o alcance dos objetivos 
estratégicos das empresas.

Em se tratando de operação de equipamentos de mina, o 
tempo de formação de cada operador é variável. Cada indi-
víduo tem seu próprio desenvolvimento, de acordo com a 
prática (tempo de operação) e habilidades individuais. Na 
mineração há operadores experientes, operadores em de-
senvolvimento e operadores em treinamento. Estes perfis 
de operadores têm grande influência na lavra, produção e 
nos indicadores operacionais de uma mina.

A avaliação de desempenho tem como principal objetivo 
diagnosticar e analisar o desempenho individual dos funcio-
nários, promovendo o crescimento pessoal e profissional. 
Além disso, fornece à administração de recursos humanos 
informações para tomadas de decisões acerca de salários, 
méritos, bonificações, promoções, treinamentos e planeja-
mento de carreira, proporcionando o desenvolvimento do 
empregado avaliado.

A avaliação de desempenho é a crítica que deve ser feita 
na defasagem existente no comportamento do indivíduo 
entre a expectativa de desempenho definida com a organi-
zação e o seu desempenho real.

Antoniolli (2003) cita que a necessidade do gerenciamen-
to de desempenho cada vez mais efetivo tem impulsionado 
as empresas a desenvolverem formas de monitorar e ava-
liar o seu desempenho.

Oliveira e Leal Júnior (2005) afirmam que a ferramenta 
de avaliação de desempenho deve propiciar subsídios que 
permitam comparar diversas bases de informações e deve 
refletir o real diagnóstico da situação, possibilitando identi-
ficar os pontos fortes da gestão, bem como os pontos fracos 
merecedores de maior atenção.

Além dos fatores relacionados diretamente ao ser huma-
no, existem fatores organizacionais que tem forte influência     
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no desempenho operacional. De acordo com Rasmussen 
(1997), as pressões internas e as jornadas de trabalho são 
fatores capazes de influenciar o desempenho humano no 
sistema.

Para Moscovic (2000), é por meio de “feedback” que uma 
pessoa pode ser auxiliada a reconhecer em que precisa me-
lhorar, da necessidade de se adquirir novos conhecimentos, 
de desenvolver novas habilidades ou aptidões e mesmo es-
clarecer sobre atitudes inadequadas que precisam ser mo-
dificadas ou extintas. Segundo o autor, o “feedback”, seja 
ele positivo ou negativo, se torna mais eficaz quando apli-
cado no momento adequado. 

2 Justificativa e Objetivo

2.1 Justificativa
Este trabalho pode ser justificado pela inovação da me-

todologia utilizada para classificação dos operadores e pela 
relevância do tema abordado.

No que diz respeito à inovação da metodologia estuda-
da, pode-se dizer que o desenvolvimento de cada opera-
dor está ligado a pratica de operação do equipamento e 
habilidades desenvolvidas através dos treinamentos, como 
manobras. A partir do momento em que é utilizada uma 
ferramenta que seja capaz de mensurar suas habilidades, é 
possível estipular treinamentos específicos, além de acom-
panhar o desenvolvimento de cada operador desde o início 
de sua aprendizagem. Outro fator importante é o estímulo 
através de “feedbacks”, sendo uma forma de retorno, faci-
litando que percebam quando suas ações não atingiram o 
resultado determinado. 

A partir da análise de diferentes praticas de operação de 
mina através dos pares de carregamento e transporte, é 
possível mensurar novas metas de indicadores operacionais 
no plano de lavra de curto prazo e avaliar o impacto na mina 
na variação dos tempos de ciclo. 

De acordo com Rodrigues (2006), é reconhecido que 
a operação de caminhões e equipamentos de carga é um 
dos itens mais importantes no custo da operação como um 
todo, assim, a utilização de sistemas de despacho podem 
reduzir o custo de capital e de operação em uma mina.

A figura 1 mostra os resultados de uma pesquisa realizada 

na América do Norte, entre os anos de 1989 a 2004, di-
vulgada pela revista M&T (2004), onde são analisados os 
pesos dos fatores máquina, administração e operação na 
produtividade dos equipamentos de mina.

De acordo com os dados da pesquisa, podemos verificar 
que 6% dos problemas que impactam a produtividade dos 
equipamentos são de natureza mecânica, ou seja, relacio-
nadas com a manutenção dos equipamentos. O fator ad-
ministração é responsável por 46% dos problemas e 48% 
são oriundos de falhas operacionais, incluindo o baixo de-
sempenho dos operadores. 

Os fatores “baixa supervisão” e “imperícia” somam 53% 
dos motivos de baixa produtividade listados na pesquisa e 
serão tratados de forma direta neste trabalho.

2.2 Objetivo Geral

O objetivo principal é analisar os impactos na lavra da 
mina através de correções na conduta de operação indi-
vidual dos operadores de equipamentos de carga e trans-
porte.

2.3 Objetivos específicos

• Classificar os operadores buscando identificar 
classes operacionais variadas e estabelecer ações sobre 
as atividades que resultam nos motivos de baixo rendi-
mento;

• Estabelecer metodologias para o treinamento es-
pecífico de operadores;

• Obter maior aderência ao plano de lavra mensal.

3 Metodologia

Com o objetivo de verificar maiores detalhes de cada 
tipo de equipamento, os operadores foram divididos em 
dois conjuntos:

• Operadores de equipamentos de transporte;
• Operadores de equipamentos de carga.

   Para cada conjunto, foram 
identificados indicadores opera-
cionais pertinentes a operação 
dos equipamentos, aos quais os 
operadores exercem influência 
direta.

3.1 Operadores de equipamen-
tos de Transporte

Na mina analisada, os equipa-
mentos de transporte são dividi-
dos em três frotas diferentes com 
capacidades de movimentação 
variadas. Os operadores foram Figura 1 – Percentuais relativos aos pesos de fatores chave que impactam diretamente a produtividade de equipamentos  - Fonte: Revista M&T – (fev/mar 2004)

LAvRA
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avaliados de forma independente em cada frota trabalha-
da. Foram verificados os seguintes indicadores relacionados 
com operação de caminhões:

1. Produtividade efetiva (Toneladas movimentadas / 
horas trabalhadas efetivas); 

2. Distância Média de Transporte (Km);
3. Tempo de manobra (minutos);
4. Tempo de basculamento (minutos).
Considerando uma situação real em um processo de lavra 

de mina pode-se elencar a variável “produtividade efetiva” 
como o indicador mais importante para medir o processo 
produtivo. Como a produtividade varia em função do tempo 
e possui seu comportamento associado a variação de outras 
variáveis associadas ao processo de lavra, pode-se afirmar 
que esta variável aleatória possui um comportamento simi-
lar a um processo estocástico contínuo. Com isso, é possível 
construir uma função (equação) onde a produtividade de 
um processo, ou parte dele, pode ser a variável de estudo. 
Logo, a variável produtividade seguirá um modelo probabi-
lístico. As demais variáveis devem possuir correlação com a 
variável de estudo (Rodovalho, 2013).

A Produtividade Efetiva tem grande correlação linear com 
a Distância Média de Transporte dos caminhões. 

Os indicadores Produtividade Efetiva e Distância Média 
de Transporte formam o indicador Relação Produtiva.

Comparando os dados pertinentes entre Janeiro de 2011 
a Janeiro de 2013, de forma mensal, verificou-se uma cor-
relação linear de -89,84% entre a produtividade efetiva de 
equipamentos de transporte e a distância média de trans-
porte. A figura 2 demonstra esta análise que comprova o in-
dicador “Relação Produtiva” como parâmetro de avaliação.

Figura 2 – Comparativo mensal entre produtividade efetiva de transporte e DMT (Correlação -89,8%)

FONTE: Relatório: Dados de Relação Produtiva (PowerView - CSN)

Segundo Charnet (2008) – apud Rodovalho (2013), equa-
ções que obtiverem correlações acima de 75% são classifi-
cadas como satisfatórias.

A metodologia criada visa a avaliação do operador em 
cada frota de equipamentos de transporte. Desta maneira 
pode-se verificar o desempenho de cada operador de for-
ma mais justa, comparando os mesmos fatores. A nota de 

cada operador é calculada de acordo com a fórmula abaixo:

Nft = F(x) * [(DMT)*(Pef)] * [(1/Tb)*(1/Tm)/2]
Onde:
Nft: Nota final de operadores de equipamentos de trans-

porte: ((Km*t)/h^3 );
F(x): Fatores de correção de cada frota de transporte;
DMT: Distância Média de Transporte (Km);
Pef: Produtividade efetiva de transporte (t/h);
Tb: Tempo de basculamento (h);
Tm: Tempo de manobra (h).
Os fatores de correção foram determinados através da 

capacidade nominal de transporte e por características de 
desempenho exclusivas, de acordo com o sistema de tração 
instalado em cada frota. Estas informações podem ser ana-
lisadas na tabela 1.

Equipamentos de Transporte

 Quantidade Capacidade volumétrica (m³) Capacidade nominal (t) Sistema de tração

Frota 1 20 160 234 Mecânico

Frota 2 15 90 136 Diesel-elétrico

Frota 3 13 144 221 Diesel-elétrico

3.2 Operadores de equipamentos de Carga
Os equipamentos de carga (escavadeiras e pá carregadei-

ras) são divididos em seis frotas. Cada frota será avaliada de 
forma individual, de acordo com indicadores relacionados 
com operação de carregamento:

1. Produtividade efetiva (Toneladas movimentadas / 
horas trabalhadas efetivas);

2. Carga Média (%);
3. Tempo de carregamento (minutos).
4. Integridade de carregamentos válidos (%)**;

** Este indicador visa 
manter a integridade dos 
dados registrados no siste-
ma de despacho. Como o 
tempo de carregamento é 
medido através de ações 
manuais, erros de aponta-
mentos podem ocorrer. O 
sistema de despacho possi-
bilita a inserção de “filtros” 
que permitem especificar 
o mínimo e o máximo para 
os tempos de carregamen-
to nos diferentes pares de 

carga e transporte. Quando o banco de dados registra um 
tempo de carga fora dessa margem, ele configura esse dado 
como inválido. Desta maneira é possível verificar a eficácia 
de carregamento de cada operador, bem como o percentu-
al de erros de apontamento.

A metodologia de análise de dados dos operadores de 
equipamentos de carga tem algumas particularidades, 

Tabela 1 - Características individuais das frotas de equipamentos de transporte
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comparada aos equipamentos de transporte:
- O tempo de carregamento de um determinado equipa-

mento de carga varia de acordo com o tamanho de cami-
nhão carregado;

- O taxa de escavação de cada equipamento é diferente, 
portanto a produtividade efetiva irá variar de acordo com 
a frota;

- Os tipos de materiais das frentes de lavra possuem den-
sidades diferentes, desta forma a capacidade volumétrica 
de cada frota foi dividida em duas faixas: minério e estéril, 
conforme a tabela 2.

A nota de cada operador é calculada de acordo com a fór-
mula abaixo:
Nfc = F(x) * [(Pef)*(1/Tc)]*[(Cm)*(Ic)]
Onde:
Nfc: Nota final para operadores de equipamentos de carga: 
(t/h)^2;
F(x): Fatores de correção de cada frota;
Pef: Produtividade efetiva de carregamento (t/h);
tc: Tempo de carregamento (h);
Cm: Carga média (%);
ic: Integridade de carregamentos válidos (%).
Os fatores de correção foram determinados através do ta-
manho da caçamba, da taxa de escavação e por caracterís-
ticas de desempenho de cada frota. Estas diferenças são 
listadas na tabela 3:

3.3 Análise estatística dos dados
Após a identificação dos indicadores a serem analisados e 
o cálculo da nota de cada operador, o próximo passo foi a 
análise amostral das variáveis avaliadas e a identificação de 
suas características. Foi verificado que os indicadores são 
compostos por variáveis aleatórias contínuas, ou seja, po-
dem assumir inúmeros valores dentro de um intervalo de 
números reais e é medida por uma escala contínua.
Entre as distribuições teóricas de variáveis aleatórias con-

FATORES DE CARGA DE ACORDO COM A LITOLOGIA E FROTA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

Litologia Densidade (t/m³) D. Empolada (t/m³) Frota 1 (t) Frota 2 (t) Frota 3 (t) Faixa

Xisto 1,941 1,285 206 116 185

EstérilLaterita 1,932 1,27 203 114 203

Quartzito 1,67 1,4 224 126 202

Filito Ferruginoso 2,315 1,598 234 136 221

Minério

Itabirito Pobre 
Brando

2,485 1,72 234 136 221

Itabirito Rico Brando 2,866 2,132 234 136 221

Hematita Branda 3,246 2,293 234 136 221

Hematita Compacta 4,538 3,491 234 136 221

Tabela 2 - Capacidade nominal de carregamento de acordo com o tipo de material transportado

Equipamentos de Carga

 Quantidade Capacidade volumétrica da 
caçamba (m³)

Taxa média de 
escavação (t/h)

Característica

Frota 4 5 28 2200 Elétrica / Hidráulica

Frota 5 1 14 1600 Diesel / Hidráulica

Frota 6 1 19 1700 Diesel / Hidráulica

Frota 7 3 15 1300 Diesel / Hidráulica

Frota 8 3 9,2 1000 Elétrica / Cabo

Tabela 3 - Características individuais das frotas de equipamentos de carga

tínuas, uma das mais empregadas é a distribuição normal 
ou gaussiana. Sua importância, em análise matemática, 
resulta do fato de que muitas técnicas estatísticas como 
análises de variância, regressão e alguns testes de hipóte-
se, assumem e exigem a normalidade dos dados.
A comprovação de que o modelo teórico selecionado re-
presenta os dados coletados é realizada através de testes 
de aderência, em que é testada a validade ou não desta 
hipótese. Os testes mais utilizados são o teste do qui-qua-
drado e o teste de Kolmogorov-Smirnov.
A sequência abordada foi a verificação da distribuição 
estatística ao qual cada variável melhor se adapta. Utili-
zando um “software” específico, foram realizados testes 
de normalidade e criados histogramas utilizando os dados 
de cada variável. Foi utilizada a ferramenta análise de dis-
tribuição de probabilidade para comparar os ajustes das 
distribuições comuns. Valores de coeficiente de correlação 
mais altos indicam que a distribuição fornece um melhor 
ajuste. Neste trabalho foram analisadas as seguintes dis-
tribuições de probabilidade: Normal, Exponencial, Lognor-
mal, Uniforme, Triangular, Smallest extreme value, Beta, 
Erlang, Gama e Weibull de modo a identificar qual destas 
distribuições melhor se adapta a cada variável. As distri-
buições que tiveram maiores índices de correlação foram: 
Normal, lognormal, Weibull, e Smallest extreme value.
Para as distribuições analisadas, a distribuição normal foi a 
que mostrou maior coeficiente de correlação, consequen-
temente fornece melhor ajuste das variáveis analisadas.
A distribuição normal é descrita por dois parâmetros, res-
pectivamente, sua média e sua variação, que se relacio-
nam com uma variedade de fenômenos naturais que se 
comportam segundo sua lei.
Esta lei de distribuição estabelece que os valores mais fre-
quentes (isto é, os valores a que correspondem às maiores 
probabilidades) se encontram em torno da média da vari-
ável aleatória; quanto mais afastados os valores estão da 
média, acima ou abaixo desta, menos frequentes são. Esta 
interpretação imediata da lei de distribuição normal é coe-
rente com o que se passa com a maior parte dos fenômenos 
que ocorrem na natureza.
Através do processo de classificação, foram utilizados valo-
res de média (µ) e desvio padrão (τ) como parâmetros de 
análise. O número de intervalos foi parametrizado em qua-
tro, desta forma foram criadas quatro classes operacionais. 
Este valor foi definido com o objetivo de facilitar a interpre-
tação dos resultados sem prejudicar a identificação de gru-
pos distintos de operadores baseados em seu desempenho.

As classes criadas foram:
Classe a: valores acima da média + desvio padrão;
Classe b: valores entre a média e o desvio padrão positivo;
Classe C: valores entre a média e o desvio padrão negativo;
Classe d: valores abaixo da média – desvio padrão.

LAvRA
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4 Análise de dados 
4.1 Desempenho dos operadores de equipamentos de 

transporte
A condição para análise dos operadores de equipamentos 

de transporte se inicia na separação das diferentes frotas 
utilizadas na mina. Para cada frota foi gerada uma análise. É 
possível comparar os operadores das diferentes equipes de 
operação, bem como o histórico mensal individual, onde é 
possível verificar pontos sistemáticos de baixos rendimen-
tos e suas possíveis causas.

As tabelas 4 e 5 demonstram exemplos de análise de da-
dos para operadores de equipamentos de transporte para 
a frota 3:

Figura 3 - Curva característica da distribuição normal com as probabilidades de cada classe operacional

4.2 Desempenho dos operadores de equipamentos de 
carga

A análise de desempenho dos operadores de equipa-
mentos de carga foi realizada com maior nível de com-
plexidade em comparação com a análise de desempe-
nho dos operadores de equipamentos de transporte, 
devido a estes equipamentos possuírem um maior nú-
mero de variáveis que impactam diretamente em sua 
operação.

  
As condições utilizadas para análise dos operadores 

de equipamentos de carga foram:
1) Estratificação das frotas de equipamentos de 

carga que serão analisadas, devido a cada frota possuir 
especificações técnicas próprias de fabricação como 
taxa média de escavação, capacidade volumétrica da 
caçamba, entre outras características;

2) Escolha da frota de transporte que será carre-
gada (operação de carregamento) pelo equipamento 
de carga. Esta estratificação é necessária devido aos 

valores do indicador tempo 
de carregamento sofrerem 
variações de acordo com a 
capacidade volumétrica do 
equipamento de transporte. 

3) Identificação do tipo 
de material movimentado 
(será tratado como estéril ou 
minério). Os diferentes tipos 
litologias encontradas na 
mina possuem variados va-
lores de densidade (t/m³) e 
fator de empolamento. Des-
ta forma o fator de enchi-
mento calculado para cada 
equipamento de transporte, 
o tempo de carregamento e 
a produtividade efetiva irão 
variar de acordo com o tipo 
litológico do material a ser 
carregado.

A tabela 6 demonstra o 
exemplo de análise de dados 
para operadores de carga 
utilizando a frota de carrega-
mento 4 carregando a frota 
de transporte 1:
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Existe também a possibilidade de 
avaliação geral da equipe de produ-
ção através do desempenho dos ope-
radores pertencentes a estas equipes. 
A tabela 7 exemplifica a análise de 
desempenho dos operadores de equi-
pamentos de carga da frota 5. Pode-
se identificar um melhor desempenho 
da equipe 3.

5 Metodologia de treinamento
Através da classificação dos operadores é possível 

identificar oportunidades de melhoria, analisando re-
sultados individuais, através das atividades detectadas 
como baixo rendimento.

A princípio, os operadores classificados como classe 
“D” foram analisados e seus indicadores chave de de-
sempenho tratados. Após estas análises, foram criadas 
metodologias de treinamento com objetivo de buscar 
melhores resultados individuais com o desenvolvimen-
to destes operadores. 

5.1 Transporte
Para a realização de treinamentos para operadores de 

equipamentos de transporte, foi criada uma metodolo-
gia que abrange alguns indicadores monitorados atra-
vés do sistema de despacho (tempo de manobra, tempo 
de basculamento e relação produtiva).

A metodologia segue os seguintes passos:
1. Escolha do indicador a ser analisado (tempo de 

manobra, tempo de basculamento ou relação produti-
va);

2. Escolha de operadores com desempenho consi-
derado como insatisfatório (classe D);

3. Entrevista individual com a intenção de identifi-
car possíveis desvios externos;

4. Treinamento teórico de operação do equipa-
mento e operação do sistema de despacho;

5. Designação de um instrutor especialista em 
operação de equipamentos de transporte para acompa-
nhamento do operador durante um determinado perío-
do de tempo;

6. Monitoramento dos resultados durante e de-
pois dos treinamentos.

Segue como exemplo, a metodologia utilizada para 
tratamento dos indicadores de equipamento de trans-
porte para o operador PEPE (classificado como classe 
“D”, de acordo com a tabela 8):

• Identificação dos indicadores considerados 
como baixo rendimento 

LAvRA
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Como pode ser verificado na tabela 8, analisando o 
indicador tempo de manobra, o operador está pratican-
do um tempo aproximadamente 25% acima da média 
geral da equipe, logo existe uma oportunidade real de 
melhoria para o operador. Já para o indicador tempo 
de basculamento, o tempo praticado está próximo da 
média praticada pela equipe, logo, não será necessário 
realizar nenhuma ação específica.

• Plano de treinamento

  Segue plano de treinamento desenvolvido para o 
operador, com o objetivo de redução do valor do indi-
cador tempo de manobra:

• Primeiramente, foi identificado que o operador 
possui tempo de experiência em operação de cami-
nhões menor que dois anos;

• O regime de trabalho do operador foi modifica-
do, ele foi transferido da equipe de turno para a equipe 
de operação que trabalha em horário administrativo;

• Foi realizado treinamento teórico de 8 horas, 
sobre operação do sistema de despacho; 

• Um dos instrutores de equipamentos de trans-
porte foi designado para acompanhar o operador por 
uma semana, de modo a identificar o modo de condu-
ção do mesmo, analisando principalmente suas mano-
bras;

• Após o período de uma semana recebendo ins-
truções, o operador retornou a equipe de operação do 
turno;

• Durante uma semana, o caminhão operado 
pelo operador PEPE foi priorizado a operar em ciclos 
mais curtos (menor DMT), assim houve uma maior prá-
tica de atividades de manobra.

Após estas atividades, o tempo de manobra do ope-
rador foi monitorado e pode ser analisado na tabela 9:

Pode-se identificar uma redução de aproximadamen-
te 11% no tempo de manobra deste operador, compa-
rando com a média de sua equipe, no período de tempo 
de um mês. 

Estes valores comprovam a eficácia da metodologia 
de treinamento individual de operação.

5.2 Carga
Para a realização de treinamentos para operadores 

de equipamentos de carga, foi criada uma metodologia 
que abrange alguns indicadores monitorados através do 
sistema de despacho.

A metodologia segue os seguintes passos:
1. Escolha do indicador a ser analisado (tempo de 

carregamento, carga média ou produtividade efetiva);
2. Escolha de operadores com desempenho consi-

derado como insatisfatório (classe D);
3. Entrevista individual com a intenção de identifi-

car possíveis desvios externos;
4. Treinamento teórico de operação do equipa-

mento e operação do sistema de despacho;
5. Designação de um instrutor especialista em 

operação de equipamentos de carga para acompanha-
mento do operador durante um determinado período 
de tempo;

6. Monitoramento dos resultados durante e de-
pois dos treinamentos.

Da mesma maneira que foram demonstrados os resul-
tados para os equipamentos de transporte, segue como 
exemplo, a metodologia utilizada para tratamento dos 
indicadores de equipamentos de carga para o operador 
FERNANDO (classificado como classe “D”, de acordo 
com a tabela 10):

• Identificação dos indicadores considerados 
como baixo rendimento

Como pode ser verifica-
do na tabela 10, analisan-
do o indicador tempo de 
carregamento, o operador 
está praticando um tem-
po, aproximadamente, 5% 
acima da média geral da 
equipe. Foram identificadas 
também, oportunidades de 
melhoria para os indicado-
res carga média (12% abai-
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xo da média da equipe) e produtividade efetiva (14% 
abaixo da média).

• Plano de treinamento
  Segue plano de treinamento desenvolvido para o 

operador, com o objetivo de redução do valor do indica-
dor tempo de carregamento e aumento nos indicadores 
carga média e produtividade efetiva:

• A princípio, foi identificado quais os tipos lito-
lógicos o operador escavou no período de tempo ana-
lisado, pois poderia haver uma diferença na densidade 
média, que poderia explicar os valores dos indicadores 
analisados abaixo da média da equipe. Foi verificado 
que a densidade do material escavado está dentro da 
média praticada pelos outros operadores da equipe;

• O regime de trabalho do operador foi modifica-
do, ele foi transferido da equipe de turno para a equipe 
de operação que trabalha em horário administrativo;

• Foi realizado treinamento teórico de 8 horas 
sobre operação do sistema de despacho;

• Um dos instrutores de equipamentos de carga 
foi designado para acompanhar o operador por duas se-
manas, de modo a identificar o modo de operação do 
mesmo, analisando o posicionamento da máquina e a 
sua habilidade;

• Para este caso específico e para a maioria dos 
operadores classificados como classe “D”, foi constata-
do elevado ângulo de giro no carregamento. Este fator 
influencia diretamente, de forma negativa, no resultado 
dos indicadores tempo de carregamento e produtivida-
de efetiva.

• Outro ponto identificado foi o baixo fator de 
enchimento da caçamba dos equipamentos de carga, 
impactando diretamente os indicadores “carga média” 
e “produtividade efetiva”;

• Após o período de duas semanas recebendo 
instruções, o operador retornou a equipe de operação 
do turno.

Após estas atividades, os indicadores pertinentes ao 
operador FERNANDO foram monitorados e podem ser 
analisados na tabela 11:

Após o período de um mês da identificação dos indi-
cadores de baixo rendimento e início dos treinamentos 
específicos, foi identificada uma redução de aproxima-
damente 5 segundos (1,88%) no tempo médio de carre-
gamento do operador analisado e aumento de 4% para 

o indicador carga média, gerando um aumento de 57 
t/h (3,17%) na produtividade média de carregamento 
do operador.

6 Resultados
Após a implantação do trabalho em escala operacio-

nal, os resultados finais foram mensurados através do 
acompanhamento dos tempos fixos de operação (tem-
po de manobra, tempo de basculamento e tempo de 
carregamento). Também foram verificados indicadores 
referentes a aderência ao plano mensal de lavra.

6.1 Redução de tempos fixos
Foram comparados os valores de tempos fixos em 

minutos por viagem realizada, entre os valores médios 
mensais realizados no ano de 2012 (Janeiro a Dezem-
bro) e 2013 (Janeiro a Março).

Conforme se pode verificar na figura 4, houve uma 
redução de 4,79% nos valores dos tempos fixos, com-
parando as médias dos anos de 2012 e 2013. Este valor 
representa uma queda de 0,251 minuto por viagem re-
alizada.

O número médio mensal de viagens realizadas pelos 
equipamentos de transporte na mina é mostrado na fi-
gura 5:

Utilizando o número de viagens médias mensais realiza-
das e o valor de redução de tempos fixos médio por viagem, 
é possível calcular o valor mensal médio de ganho em horas 
de equipamentos de transporte efetivamente operando. 

A tabela 12 mostra os ganhos operacionais mensurados 
em número de horas efetivas de operação.

LAvRA
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Podemos verificar um ganho médio mensal de apro-
ximadamente 137 horas de operação de equipamentos 
de transporte e projeção anual de 1.642 horas. Estes 
valores representam um aumento médio mensal na mo-
vimentação da mina de 61.569 toneladas, entre minério 
e estéril, além de redução no custo unitário de produ-
ção da empresa.

6.2 Aderência ao plano mensal de lavra
O plano de lavra é feito com base em informações his-

tóricas, ou seja, uma média estimada dos valores de va-
riáveis significativas do processo, por exemplo: distân-
cia média de transporte, tempos de ciclo, tempos fixos, 
velocidade média, entre outras. No entanto, a operação 
de lavra está sujeita a variações de produtividade devi-
do a diferenças no modo de operação dos equipamen-
tos e condições climáticas (chuva, neblina), impactando 
nos tempos de ciclo dos caminhões e também por para-
das (operacionais ou manutenção) dos equipamentos. 
Estas paradas podem ser previstas ou não previstas.

Estas variações geram conflitos entre as áreas de pla-
nejamento e operação de mina, pois nem sempre é pos-
sível atingir as metas de produção seguindo o plano de 
lavra.

Um dos objetivos específicos deste trabalho é gerar 
maior aderência aos indicadores do plano mensal de la-
vra através da redução da variabilidade dos indicadores 
operacionais praticados pelos operadores dos equipa-
mentos de carga e transporte que impactam diretamen-
te na produtividade dos equipamentos e movimentação 
de minério e estéril na mina.

Para a análise da aderência ao plano de lavra, foi uti-
lizada a função “desvio médio absoluto”, que é a dife-
rença entre cada valor de um determinado conjunto de 
dados e a média deste mesmo conjunto de números. O 
valor absoluto de um número é ele próprio, sem o sinal 
que lhe é associado.

Foram analisados e comparados dois conjuntos amos-
trais referentes aos anos de 2012 e 2013  para os seguin-
tes indicadores do plano mensal de lavra: produtividade 
efetiva de carga e transporte (t/h) e movimentação to-
tal da mina (Extração de minério + Remoção de estéril + 
Serviços auxiliares).

Na figura 6, para o indicador produtividade de equipamen-
tos de transporte, durante o ano de 2012 o desvio médio ab-
soluto registrou um valor de 5%, ou seja, maior que o desvio 
médio absoluto calculado para o ano de 2013, que foi de 3%. 
Podemos dizer que o conjunto de valores relativos ao ano 
de 2013 é mais homogêneo do que os valores registrados no 
ano de 2012, já que a diferença de cada um dos seus elemen-
tos em relação à média aritmética é menor. Temos, assim, 
uma dispersão 2% menor no ano de 2013.

Como pode ser observado na figura 7, para os três indica-
dores verificados ocorreram reduções significativas na análise 
do desvio médio absoluto. Para o indicador produtividade de 
transporte houve uma redução de 2%, na produtividade de 
carga redução de 1% e na movimentação total houve uma re-
dução de 4%.

Este resultado demonstra impactos positivos na aderência 
ao plano mensal de lavra comparando a média anual dos anos 
de 2012 e 2013, pois quando há menor variabilidade nos tem-
pos fixos de operação, há uma maior confiabilidade nos indica-
dores operacionais praticados e, consequentemente, menores 
erros nos números planejados.

7 Conclusão
Com o término do trabalho, concluiu-se que as técnicas uti-

lizadas para análise comparativa dos operadores de carga e 
transporte, são ferramentas capazes de realizar a gestão dos 
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indicadores de desempenho e melhorar o processo produtivo 
através da realização de treinamentos específicos.

A metodologia para avaliação dos operadores foi criada de 
maneira imparcial, com o objetivo de identificar oportuni-
dades de melhoria operacional de forma individual para os 
operadores de equipamentos de carga e transporte de mina, 
comparando os valores de tempos fixos praticados (tempo de 
manobra, tempo de carregamento e tempo de basculamento) 
com as melhores praticas operacionais observadas.

 A validação das ferramentas foi verificada mediante a com-
paração entre os resultados, antes e depois dos treinamentos, 
para cada operador avaliado com “baixo desempenho” opera-
cional nos equipamentos de carga e transporte.

A criação da metodologia para avaliação dos operadores, o 
tratamento dos dados e a programação de treinamentos espe-
cíficos foram as etapas que demandaram maior dedicação de 
tempo ao trabalho. Outro ponto chave na implantação deste 
trabalho foi a mudança de cultura, por parte dos operadores 
dos equipamentos e supervisores de mina, na rotina compor-
tamental de análises e padronização de atividades. Esta etapa 
apresentou maior grau de dificuldade devido ao manuseio de 
um grande número de informações e suas análises. Do início 
da criação da metodologia até a utilização efetiva por parte 
dos supervisores, instrutores e engenheiros de mina, foram 
necessários doze meses de desenvolvimento da ferramenta.

Foi verificado um ganho médio mensal de aproximadamen-
te 137 horas de operação de equipamentos de transporte e 
projeção anual de 1.642 horas. Estes valores representam um 
aumento médio mensal na movimentação da mina de 61.569 
toneladas, entre minério e estéril, além de redução no custo 
unitário de produção da empresa.

Existem fatores que podem exercer impactos na precisão 
dos resultados obtidos e não foram incluídos na metodologia 
de cálculo do desempenho dos operadores pela dificuldade na 
mensuração de valores associado aos operadores de equipa-
mentos, como a qualidade do desmonte, a altura das pilhas 
de minério, condições das praças de carregamento e vias de 
acesso, condições climáticas adversas (chuva, neblina), entre 
outros.

Outro fator a ser considerado é o aumento na aderência no 
cumprimento das premissas dos planos de lavra. Com a redu-
ção da variabilidade operacional entre os tempos fixos pratica-
dos pelos operadores, foi possível obter maior confiabilidade 
de dados, através de registros históricos, na confecção do pla-
no. O desempenho das frotas é estimado em acordo com a 
capacidade dos equipamentos no cenário proposto pelo plano 
de lavra.

Com o objetivo de melhorar o desempenho geral dos opera-
dores de equipamentos de mina e reter o efetivo operacional 
mais experiente, estão sendo estudadas algumas ações rela-
cionadas com a gestão estratégica de pessoas e segurança do 
trabalho: 

• Estudo de critérios para obtenção de méritos finan-
ceiros e promoções individuais; 

• Desenvolvimento de metodologias de treinamentos 
específicos para operadores detectados com baixo rendimen-
to; 

• Criação de um plano de carreira e sucessão;
• Investimentos em segurança na pratica do trabalho, 

como a implantação de sistemas de detecção de fadiga e de-
tecção de proximidade de equipamentos móveis.
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GERENCIAMENTO I

Método de gestão na mina de Cuiabá será replicado nas 
operações da angloGold

Por Alessandro Pacheco de Souza (*) 

Um dos fatores de grande relevância 
para os executivos no que tange a ges-
tão de ativos é a capabilidade do ativo. 
Nesse contexto, a gestão da manuten-
ção de equipamentos móveis de mina 
de subsolo, da mina de Cuiabá na cida-
de de Sabará, Minas Gerais, da empresa 
AngloGold Ashanti, no período de 2008 
a 2010 impactou de forma negativa os 
resultados da empresa no Brasil devido 
à instabilidade da disponibilidade física 
e da confiabilidade dos referidos ativos. 
No início de 2011, foi realizada uma 
reestruturação na referida gerência e 
os trabalhos de gestão passaram a ser 
orientados pelos fundamentos e concei-
tos de gestão de ativos. 

Após os primeiros resultados obtidos, 
no ano de 2013 foi iniciada a implanta-
ção de um sistema integrado de gestão para a gestão de 
ativos, composto por 40 processos que estão estruturados 
para serem implantados até o ano de 2018. Para cada pro-
cesso, foram desenvolvidos objetivos e requisitos que, in-
tegrados, abrangem todas as etapas do ciclo de vida dos 
ativos. Para aumentar a sinergia, diminuir o tempo de im-
plantação previsto e ganhar mais consistência, foram uti-
lizados vários processos e boas práticas já existentes na 
empresa, de forma a integra-las no conceito de sistema de 
gestão para a gestão de ativos. Por consequência dos pri-
meiros resultados já alcançados até o início de 2015, a An-
gloGold Ashanti Brasil decidiu expandir a implantação do 
sistema de gestão para suas demais operações no Brasil. 

1.Introdução
A AngloGold Ashanti é terceira maior empresa produtora 

de ouro do mundo. Com sua matriz em Johanesburgo, na 
África do Sul. A empresa possui 20 operações em 10 países, 
divididos em quatro continentes. 

No Brasil, sua presença é marcante no Quadrilátero Ferrí-
fero, em Minas Gerais, e também em Goiás. A empresa ope-
ra no país três Unidades de Negócio: Córrego do Sítio (em 
Santa Bárbara, Minas Gerais); Cuiabá-Lamego (em Sabará, 
Minas Gerais); e Serra Grande (em Crixás, Goiás). Além dis-
so, a empresa conta com instalações administrativas na ci-
dade de Nova Lima, Minas Gerais.

Com posição de destaque entre as maiores mineradoras 
de ouro do Brasil, a AngloGold Ashanti continua inovando 
em seu modo de ser, e completa, em 2014, uma trajetória 
de 180 anos no País. Os processos na AngloGold Ashanti 
compreendem a extração e o beneficiamento de ouro, a 
produção de ácido sulfúrico, a geração, transmissão e dis-
tribuição de energia elétrica, e negócios imobiliários. A em-
presa conta com mais de 4.200 empregados diretos e 1.420 
indiretos.

A maior parte da 
produção da empre-
sa no mundo advém 
de minas subterrâ-
neas e de operações 
a céu aberto na 
África do Sul (40%) 
e África continen-
tal (33%). O Brasil 
é responsável por 
10% da produção, 
os Estados Unidos 
representam 5% e a 
Argentina 4%.
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Gráfico 1 - Produção de Ouro por Operação nas Américas.
As operações da AngloGold Ashanti no Brasil estão en-

tre as tecnologicamente mais avançadas do mundo, tanto 
na incorporação de equipamentos e processos com padrão 
de excelência quanto no desenvolvimento de soluções de 
engenharia para a atividade de mineração em subsolo. A 
garantia da saúde e da segurança dos trabalhadores é o pri-
meiro valor da empresa.

No ano de 2014 foram produzidas 539 mil onças de ouro 
das quais 403mil foram produzidas nas operações de Minas 
Gerais e 136mil em Goiás.

A mina subterrânea de Cuiabá, situada na cidade de Sa-
bará-MG, no ano de 2014 foi responsável pela produção de 
320 mil onças, sendo a 3ª maior operação da empresa no 
mundo, sendo portanto uma operação de alta relevância no 
contexto global da empresa.

2. O Início da Aplicação do Conceito de Gestão de Ativos
A implantação do sistema de gestão para a gestão de ati-

vos nas operações da AngloGold Ashanti Brasil iniciou-se 
pela operação da mina de Cuiabá no ano de 2013. A em-
presa foi conduzida para essa oportunidade, devido a essa 
operação, mesmo sendo de extrema importância estraté-
gica global para empresa, conforme mencionado anterior-
mente, possuía no seu contexto uma gerência que não vi-
nha apresentando a performance necessária.

Isso ocorreu na gerencia de manutenção de equipamen-
tos móveis de mina, que aqui será referenciada utilizando o 
termo “Heavy Mobile Equipament – HME”. No período de 
2007 a 2010, essa gerencia apresentou resultados incom-
patíveis com as necessidades do negócio, entregando uma 
disponibilidade física da frota insuficiente para suportar as 
necessidades do plano de produção, baixa confiabilidade 
dos ativos, custo elevado de manutenção dos equipamen-
tos e baixa moral da equipe.

Como consequência de sucessivos anos de resultados 
insatisfatórios, no período em questão foram substituídos 
três gerentes de manutenção, sendo que ambos lideraram 
os trabalhos da gerencia por no máximo um ano, dados os 
resultados que não melhoravam e ano pós ano impactavam 
no negócio. Ao final de 2010 foi feita todo uma reestrutura-
ção gerencial no complexo de Cuiabá, sendo substituídos o 
Gerente Geral, Gerente de Operação da Mina e o Gerente 
de Manutenção de HME.

Como etapa inicial deste trabalho de reestruturação da 
gerencia de manutenção de HME da mina de Cuiabá, no iní-
cio do ano de 2011, foi realizado um diagnóstico pela nova 
equipe de gestores da área no qual foi identificado, o se-
guinte cenário:

• Sistema de gestão de saúde, segurança e meio am-
biente, frágil, com a ocorrência de incidentes pessoais cons-
tantemente;

• Processos básicos de gestão não difundidos e utili-
zados de maneira plena, sendo as rotinas de gestão pouco 
eficazes;

• Equipamentos degradados, com baixa confiabilida-
de ou em final de vida útil;

• Custos elevados com serviços terceirizados porém 
sem agregar o valor necessário;

• Gestão de peças e sobressalentes insuficiente para 
atender as necessidades da manutenção;

• Grande diversidade de equipamentos na frota, de-
mandando grande volume diferenciado de peças e compo-
nentes para manutenção;

• Baixo conhecimento técnico por parte dos profis-
sionais de manutenção;

• Interação entre equipes de manutenção, operação 
e suprimentos bastante frágil;

• Custo elevado com peças, materiais e componen-
tes que eram adquiridos e não eram aplicados nos equipa-
mentos, ficando parados nas oficinas se degradando e ge-
rando condição de vulnerabilidade;

• Vulnerabilidade no compliance, constatada em su-
cessivas auditorias no período de 2008 a 2010.

Diante do contexto colocado e da premente necessidade 
de melhoria e apresentação de resultados crescentes e con-
sistentes, a equipe de gestores da gerencia de manutenção 
de HME da mina de Cuiabá, elaborou um plano de trabalho 
e gestão, que mesmo inicialmente não possuindo um siste-
ma de gestão para a gestão de ativos; foi estruturado com 
base nos fundamentos e nos conceitos de gestão de ativos, 
os quais descreveremos em detalhe na sequência.

2.1 Gestão do Risco de Saúde e Segurança
Mesmo possuindo um programa de gerenciamento de 

riscos de saúde, segurança, meio ambiente e responsabili-
dade social – SSMAQ/RS, estruturado e em funcionamento 
de acordo com os requisitos inicialmente da OSHAS 18000 e 
posteriormente da ISO18000, a gerência de manutenção de 
HME da mina de Cuiabá não possuía resultados adequados, 
suportados e consequentes do sistema de gestão. Os mes-
mos, como pode ser observado no gráfico abaixo, possuíam 
grande variação até o início de 2011 e como consequencia a 
taxa de incidentes da gerência era aquém das necessidades 
do negócio, constituindo um dos principais riscos a implan-
tação do sistema de gestão para a gestão de ativos, além de 
ocupar parte do tempo dos gestores para análise de inci-
dentes e implantação de ações consequentes das mesmas. 
Este foi portanto o primeiro e um dos principais fatores de 
riscos identificados no início do trabalho em questão, mere-
cendo como tal uma atuação muito especial.

Gráfico 2 – Evolução do Programa de Gerenciamento de Riscos na Gerencia de Manutenção de HME de Cuiabá.

GERENCIAMENTO I
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Durante a execução dos trabalhos, foram implementadas 
diversas atividades de gestão da rotina, integração e motiva-
ção da liderança, revisão e utilização de novas ferramentas, 
inserção de atividades de rotina que intensificam a presen-
ça dos líderes e gestores na área operacional, dentre ou-
tras. Essas ações, somadas a outras iniciativas corporativas 
da AngloGold Ashanti Brasil, contribuíram para a melhoria 
significativa nos resultados do sistema de gerenciamento 
de riscos de SSMAQ/RS, conforme pode ser identificado no 
gráfico acima no período de 2011 a 2014. Como consequ-
ência, a referida gerencia teve sua taxa de incidentes pesso-
ais reduzida de forma significativa, como demonstrado nos 
gráficos abaixo.

Desta forma, a melhoria nos resultados de segurança ob-
tidos pela gerência, propiciou aos gestores maior tranquili-
dade e, sobretudo tempo, para atuar em outras atividades 
de implantação do sistema de gestão para a gestão de ati-
vos. 

2.2 O Gerenciamento da Rotina do Trabalho
Implantado na AngloGold Ashanti a partir do ano de 2009, 

o Business Process Framework – BPF, é a forma da empresa 
gerenciar os negócios e contempla as principais etapas do 
negócio, desde a Definição das Expectativas, Estratégia de 
Produção, Estratégia de Serviços, Programa Master de Pro-
dução, Orçamento,  Gestão do Trabalho da Rotina e Análise 
& Melhoria. O fluxo deste processo está contido na figura 
abaixo.

Este processo teve sua implantação na gerencia de ma-
nutenção de HME de Cuiabá iniciado em 2009, através do 
processo de gerenciamento da rotina, que contempla a re-
quisição do trabalho, planejamento, programação, a provi-
sionamento de recursos e execução dos trabalhos. Durante 
os dois primeiros anos de implantação, esse processo não 
conseguia suportar a entrega dos resultados esperados. 

Como parte do trabalho inicial de reestruturação da 
gerencia, foi realizado pela equipe de planejamento, pro-
gramação e controle de manutenção uma reciclagem nos 
treinamentos, revisão da rotina de trabalho, implantação 
de novas rotinas de gestão, definição de novos indicadores, 
análise e melhoria. Como consequência, cinco meses após 
o início dos trabalhos, em agosto de 2011, este processo al-
cançou a etapa de estabilização, caracterizada pelo aumen-
to da efetividade da programação e aumento dos trabalhos 
programados de manutenção comparados aos trabalhos 
não programados, os quais estão relacionados no gráfico a 
seguir, a partir da semana 21. O mesmo é relativo aos re-
sultados das primeiras 34 semanas de programação do ano 
de 2011.

Gráfico 3 – Acidentes com Perda de Tempo – ACPT e Sem Perda de Tempo - ASPT na Gerencia de Manutenção de HME de Cuiabá.

Figura 2 – Macrofluxo do Business Process Framework - BPF.

Gráfico 4 – Efetividade da Programação de Manutenção Preventiva da Gerência de Manutenção de HME da Mina de Cuiabá no Ano de 2011.

Alcançado este resultado, iniciou-se uma nova etapa des-
ta atividade de gerenciamento do trabalho, a qual constitui 
numa análise detalhada de cada uma das etapas, de cada 
um dos fluxos de requisição do trabalho, planejamento, pro-
gramação, a provisionamento de recursos e execução dos 
trabalhos. Além disso foi realizado um treinamento de reci-
clagem com todos os envolvidos em cada um dos 5 proces-
sos mencionados anteriormente, definidos e implantados 
novos produtos a serem utilizados na rotina do trabalho, 
assim como implantado uma reunião de análise semanal de 
performance. Esta etapa do trabalho que teve início em Se-
tembro de 2011 foi concluída em março de 2013.
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2.3 Gestão de Serviços
Outra fragilidade identificada na etapa de diagnóstico ini-

cial está relacionada a gestão de serviços. Foi identificado 
que a gerência não possuía uma estratégia clara e alinha-
da com a expectativa de geração de valor pelo ativo. Como 
consequência, além de um elevado custo com serviços 
contratados, não era possível identificar uma evolução de 
resultado consequente dos serviços, assim como foi iden-
tificada uma fragilidade de conhecimento da equipe pró-
pria de manutenção, pois grande parte das atividades de 
manutenção estavam designadas as empresas contratadas. 
O gráfico abaixo representa os custos com contratação de 
serviços de manutenção no período 2011 a 2014. 

Com base neste diagnóstico foi definida uma estratégia 
de gestão de serviços terceirizados, a qual tinha como ca-
racterística principal a primarização da maior parte dos ser-
viços que até então eram terceirizados.

Gráfico 5 – Custos com Serviços Internos de Manutenção de HME de Cuiabá no período de 2011 a 2014.

2.4 Gestão do Conhecimento
Da mesma forma que nos itens anteriores, na fase inicial 

do trabalho em questão, foi identificado uma grande vul-
nerabilidade no que tange ao conhecimento da equipe da 
gerencia de manutenção de HME da mina de Cuiabá. Esta 
vulnerabilidade foi aumentada no período devido a necessi-
dade de primarização, definida como estratégia no item an-
terior e também devido a volatilidade da mão de obra, pois 
no período em questão o seguimento de mercado de mine-
ração apresentava altamente demandado por profissionais.

Somado a isto havia também uma outra característica 
externa ao negócio, que é a pouca oferta de profissionais 
pelas instituições de educação com a qualidade e as com-
petências adequadas para atuar na manutenção dos ativos.

Para transpor este obstáculo, foi definido então, em con-
junto com as demais gerencias operacionais a criação de 
um centro de treinamento operacional – CTO, o qual tem 
por accountability treinamento e desenvolvimento de pro-
fissionais de manutenção e operação de ativos.

2.5 Compliance
Outra fragilidade identificada na etapa inicial de organiza-

ção dos trabalhos foi o compliance as normas de contabili-
dade, aplicação e apropriação de recursos. O gráfico abaixo 
apresenta a quantidade de riscos identificados e a classifi-

cação de criticidade dos mesmos, bem como a classificação 
geral dos resultados da auditoria.

Para eliminar as fragilidades identificadas nas auditorias 
ocorridas antes do início do trabalho em questão, foi revi-
sada toda a rotina de gestão, realizado treinamento com as 
lideranças e gerenciada a execução das rotinas de maneira 
muito próxima aos executantes, identificando e tratando as 
oportunidades de melhoria. Por consequência, nas duas úl-
timas auditorias os resultados melhoraram substancialmen-
te e a vulnerabilidade inicial foi reduzida de forma significa-
tiva, contribuindo para a gestão adequada do custo do ativo 
ao longo do ciclo de vida.

2.7 Desenvolvimento de Lideranças
A atuação da liderança é um dos fatores diferencias de 

sucesso na implantação de um sistema de gestão. Como tal, 
no sistema de gestão para a gestão de ativos não se faz di-
ferente. Devido a todas as mudanças ocorridas na gerencia 
de manutenção de HME da mina de Cuiabá no período de 
2007 a 2011, quando foi iniciado o trabalho em questão, 
era perceptível a fragilidade e a vulnerabilidade dos líderes 
da referida equipe, os quais não se encontravam desenvol-
vidos em plenitude para o trabalho.

Como forma de contornar esse obstáculo claro ao suces-
so da implantação do sistema de gestão, foi desenhado jun-
to a área de recursos humanos um programa estruturado 
de desenvolvimento de lideranças em etapas ao longo de 
três anos, de forma a prover aos gestores os conhecimentos 
e as competências necessárias para atuar neste e em outros 
trabalhos realizados ao longo do período.

Gráfico 6 – Riscos Identificados na Auditoria Contábil na Gerencia de Manutenção de HME da Mina de Cuiabá 

no período de 2009 a 2014.

Figura 3 – Encontro de desenvolvimento de liderança da equipe da gerência de manutenção de HME da mina 

de Cuiabá.
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3. Implantação do Sistema de Gestão Para a Gestão 
de Ativos na Gerencia de Manutenção de HME da Mina 
de Cuiabá

Os trabalhos descritos no tópico anterior, o qual em 
sua maioria foram realizados nos anos de 2011 e 2012, 
suportaram uma evolução da gestão na gerencia de ma-
nutenção de HME da mina de Cuiabá e encaminharam 
de forma assertiva os principais problemas de gestão 
identificados inicialmente. O gráfico abaixo apresenta 
um exemplo da evolução do principal indicador da ge-
rencia, disponibilidade física, para a frota de equipa-
mentos de perfuração Fan drill no período de 2009 a 
2014.

Mesmo todas as disciplinas abordadas no item anterior 
tendo sido trabalhadas utilizando-se plenamente os funda-
mentos da gestão de ativos, até então a empresa AngloGold 
Ashanti não possuía um sistema de gestão para a gestão de 
ativos implantado.

Em julho de 2013, foi iniciado então a implantação do sis-
tema de gestão para a gestão de ativos, com um trabalho 
inicial de Benchmarking em outras empresas de mineração, 
para identificar qual o sistema de Gestão era utilizado pe-
las mesmas. Nesta etapa foram visitas a Vale, para conhe-
cimento do Vale Process System – VPS; Votorantim Metais, 
onde é utilizado o Sistema de Gestão da Manutenção Voto-
rantim – SGMan; Mineração Yamana Gold a qual possui im-
plantado o Sistema de Gestão Yamana – SGY. Como conse-
quência deste trabalho de Benchmarking e posteriormente 
com base nos requisitos da norma ISO 55.000, em março de 
2014 foi elaborado o modelo do sistema de gestão para a 
gestão de ativos da AngloGold Ashanti no Brasil, o qual está 
representado abaixo.

Gráfico 7 – Disponibilidade Física da Frota de Equipamentos de Perfuração Fan Drill, da Mina de Cuiabá no período 

de 2009 a 2014.

Figura 4 – Modelo do Sistema de Gestão para a Gestão de Ativos da AngloGold Ashanti Brasil

Estruturado em 5 estágios, cada estágio é composto por 
diversos blocos, sendo ao todo 14. Por vez, em cada blo-
co há vários processos, num total de 40. Estes processos 
abrangem todo o ciclo de vida do ativo e podem ser utiliza-
dos de acordo com a condição de cada ativo. Não há uma 
obrigatoriedade sequencial na implantação dos blocos e 
processos, ou de implantação de todos. Porém, o modelo 
está estruturado para que os blocos do primeiro e segundo 
estágio, uma vez implantados de forma plena, suportem a 
implantação dos demais, servindo de fato como base.

Toda a especificação dos requisitos dos processos, foi ela-
borada com base no que estabelece a norma ISO 55.0000. 
O trabalho inicialmente não tem o objetivo de certificar a 
AngloGold Ashanti na referida norma, mas à medida que a 
empresa e a equipe for adquirindo experiência e maturida-
de nesse sistema de gestão, há o entendimento que a cer-
tificação seja um caminho natural, desde que os benefícios 
sejam comprovadamente obtidos.

Figura 5 – Blocos Que Integram o Modelo do Sistema de Gestão para a Gestão de Ativos da 

AngloGold Ashanti Brasil.
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Tabela 2 – Processos Que Integram o Modelo do Sistema de Gestão para a Gestão de Ativos 

da AngloGold Ashanti Brasil.

Passada a elaboração do modelo, foi realizado um diag-
nóstico em todas as áreas de negócio relacionadas a gestão 
dos ativos de HME da mina de Cuiabá, o qual indicou de 
forma clara onde estariam as oportunidades de trabalho. 
Neste diagnóstico foram envolvidas lideranças de manu-
tenção, operação, suprimentos, recursos humanos e enge-
nharia. Áreas estas que atuam de forma a contribuir para a 
melhoria de performance dos ativos, com um custo e riscos 
compatíveis com a realidade do negócio.

A próxima etapa da implantação foi a de elaboração do 
plano com as ações necessárias para eliminação dos gaps 
identificados. Novamente foram envolvidos representantes 
de todas as áreas mencionadas acima. 

Concluída a mesma, iniciou-se então o trabalho de im-
plantação das ações definidas no plano de implantação, a 
qual é extensa e precisa ser conduzida de forma bastante 
criteriosa para que os resultados sejam obtidos da forma e 
no tempo esperado. 

Um dos grandes desafios encontrado e vivido durante to-
das as fases deste trabalho é a concorrência com a rotina 
do trabalho de curto prazo, pois como as atividades inicial-
mente são em sua grande maioria de estruturação do pro-
cesso, muito dos envolvidos tem a percepção inicial de que 
os trabalhos relacionados a gestão de ativos são atividades 
de projeto, concorrentes com a rotina operacional das res-
pectivas áreas. Para contribuir para mitigar esse risco, foi 
definida uma estrutura de responsáveis por blocos, por pro-
cessos e os chamados agentes de mudança, cada um com 
papéis específicos e bem definidos. O responsável por blo-
co é aquele profissional que presta contas pela implantação 
das atividades relativas ao bloco sob sua responsabilidade 
para a gerência gestora de ativos. Por sua vez, o responsável 
pelo processo tem a incumbência de liderar e executar as 
atividades necessárias para a implantação do processo nas 
áreas. Já o agente de mudança, assim como os demais, é 

uma figura de extrema importância no processo, pois ele é 
um facilitador, um elo de ligação entre o responsável pelo 
processo e a equipe que executa os processos no dia a dia. 
Atua esclarecendo dúvidas, auxiliando na elaboração e im-
plantação de produtos, atividades de comunicação e trei-
namento, dentre outras. Com isso foi formada uma teia de 
liderança, para disseminar os trabalhos.

Figura 6 – Estratégia de Comunicação Para Implantação do Sistema de Gestão para a Gestão de Ativos.

Paralelo a estas etapas de estruturação, foi elabora-
da uma estratégia de comunicação, com público alvo 
e produtos específicos para suportar a disseminação 
de conceitos, divulgação de processos, produtos e re-
sultados alcançados com a implantação do sistema de 
gestão para a gestão de ativos na gerencia de manu-
tenção de HME da mina de Cuiabá.

Na condução de um trabalho desta relevância, o qual 
inter-relaciona diversas áreas dentro da organização, 
há diversos riscos envolvidos. De forma que um dos 
fatores críticos de sucesso a a avaliação e gestão ade-
quada dos riscos. Neste contexto durante a estrutura-
ção dos trabalhos foram mapeados os principais riscos 
envolvidos e definidas as ações necessárias para a mi-
tigação dos mesmos.

Outro fator crítico de sucesso é a liderança forte e 
atuante, de forma a disseminar, praticar e gerenciar 
as atividades implantadas no sistema de gestão para 
a gestão de ativos. Este fator foi então trabalhado 
de forma estruturada nas atividades de comunicação 
e nas rotinas de gestão da implantação, inserindo os 
gestores e líderes na maioria delas.

O plano de implantação dos trabalhos foi estrutura-
do em função dos estágios da pirâmide e está dese-
nhado para acontecer de forma plena em cinco anos.

GERENCIAMENTO I
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Figura 7 – Cronograma Macro de Implantação do Sistema de Gestão para a Gestão de Ativos.

De acordo com os principais gaps identificados durante a 
etapa de diagnóstico, foram definidos três pilares prioritários 
na implantação paro o 1º e o 2º estágio do modelo, sendo 
eles gestão de materiais e serviços, gestão do conhecimento 
e integração manutenção e operação. No desenvolvimento 
destes trabalhos, há uma interação constante com as áreas 
de suprimentos, almoxarifado, contratos, recursos humanos, 
fornecedores e operação, todos atores de extrema relevância 
no ciclo de vida do ativo. 

Durante a execução das atividades de implantação, foram 
definidos novos processos, fluxos, padrões, revisadas rotinas 
e executadas diversas ações de comunicação, treinamento, 
para as quais a atuação constante da liderança é de extrema 
relevância. À Medida que os trabalhos evoluíam percebia-se 
novas oportunidades e surgiam novas iniciativas para retroa-
limentar o plano de implantação.

À Medida que os trabalhos evoluíram com consistência ao 
longo no ano de 2014, os primeiros resultados foram sur-
gindo em diversas áreas, como consequência dos mesmos, 
como por exemplo a melhoria e a estabilidade da disponibi-
lidade física dos equipamentos, o aumento da confiabilidade 
que é medida pelo tempo médio entre falhas – MTBF da sigla 
em inglês; o tempo de reparo da falha – MTTR, a redução de 
falta de materiais em estoque, a disponibilidade física míni-
ma diária da frota para produção, dentre outros. 

Estes resultados, mesmo que ini-
ciais e incipientes, foram essências 
para a entrega do programa de produ-
ção do ano de 2014 e são referências 
de como um sistema de gestão bem 
estruturado pode suportar as metas 
estratégicas da organização. 

Outro fator que vale ressaltar, é 
que à medida que os resultados vão 
acontecendo, aumenta-se a percep-
ção de valor do trabalho por parte 
das lideranças e dos atores dos pro-
cessos contidos no ciclo de vida do 
ativo, tornando com isso o trabalho 
de implantação do sistema de gestão 
mais consistente, mais crível. O que 
contribui para derrubar as barreiras 
e potencializar a energia, os recursos, 
utilizados na implantação do mesmo, 
sendo portanto essencial para todos 

os envolvidos.
4. Implantação do Sistema de Gestão Para a gestão de 

Ativos na AngloGold Ashanti Brasil
Com base nos trabalhos realizados inicialmente na ge-

rencia de manutenção de HME da mina de Cuiabá nos anos 
de 2013 e 2014; e alinhado a outras diretrizes corporativas 
da empresa em âmbito global, no início do ano de 2015 a 
AngloGold Ashanti Brasil, decidiu expandir a implantação 
do sistema de gestão para a gestão de ativos em todas as 
suas quatro unidades da Anglogold Ashanti no Brasil. 

Para suportar esta iniciativa foi revisada a estrutura de 
gestão da empresa, criando uma Gerência de Gestão de 
Ativos e Engenharia no mês de abril de 2015, a qual terá 
a accountability de liderar a implantação do sistema de 
gestão para a gestão de ativos nas quatro operações da 
AngloGold Ashanti Brasil.

Esta iniciativa por sua vez está definida entre as prin-
cipais iniciativas estratégicas da AngloGold Ashanti Brasil 
para alcançar a meta estabelecida no seu mapa estraté-
gico.

Gráfico 8 – Tempo Médio Entre Falhas – MTBF das Principais Frotas de HME da Mina de 

Cuiabá no ano de 2014.
Figura 8 – Mapa Estratégico da AngloGold Ashanti Brasil.



30 | MINÉRIOS & MINERALES | MAIO | 2016

No momento a equipe da nova gerência, encon-
tra-se em fase de estruturação dos trabalhos e das 
iniciativas para a implantação do sistema de gestão 
para a gestão de ativos de forma a alcançar as metas 
estabelecidas para esta nova fase desta atividade.

5. Conclusão
A experiência de estruturação e implantação do 

sistema de gestão para a gestão de ativos na geren-
cia de manutenção de HME da mina de Cuiabá da 
AngloGold Ashanti Brasil, apresenta até o momen-
to resultados bastante promissores, uma vez que o 
plano completo de implantação será concluído até 
2018, contribuindo de forma direta para o resultado 
do negócio desta importante operação da empresa 
no mundo. 

Para evidenciar alguns resultados consequentes 
deste trabalho, ressaltamos:

Obtenção de uma economia de CAPEX e OPEX em 
torno de R$ 30 Milhões no período de 18 meses, 
2013 a 2015, consequente da aplicação de estudos 
de Life Cycle Cost – LCC, no dimensionamento da 
frota de equipamentos móveis; o que permitiu can-
celar a aquisição de quatro equipamentos novos, 
postergar em dois anos a aquisição de outros quatro 
equipamentos e desativar 7 equipamentos da frota 
em operação;

Obtenção de uma economia de CAPEX de U$ 2,8 
Milhões no ano de 2015, consequente do aumento 
do intervalo entre reformas de equipamentos mó-
veis, através da aplicação de estudos de LCC alinha-
dos a estudo de Failure Mode and Effect Analysis 
– FMEA;

Obtenção de uma economia de R$ 1,8 Milhões de 
reais no custo de reforma de motores diesel, conse-
quente do aumento de vida útil dos mesmos, devido 
a aplicação de conceitos de confiabilidade através 
da metodologia de Total Fluid Management – TFM;

Aumento do Overall Equipment Effectiveness – 
OEE das frotas de equipamento de perfuração, car-
regamento e transporte da ordem de 10,13% nos 
últimos dois anos, contribuindo para o alcance das 
principais metas do plano de produção, desenvol-
vimento, geologia e a redução da variabilidade de 
execução;

Aumento do Mean Time Between Failures – MTBF 
das frotas de equipamento de perfuração, carrega-
mento e transporte da ordem de 25% nos últimos 
dois anos, contribuindo para a redução dos custos 
de manutenção e, por consequência dos custos de 
produção, bem como o alcance das principais metas 
do plano de produção, desenvolvimento e geologia.

Da forma aqui colocada, fica evidenciado, como a 
implantação de um sistema de gestão para a ges-
tão de ativos, estruturado com base nos fundamen-
tos, conceitos e principais requisitos da norma ISO 
55000, contribui de forma eficaz para a organização 
obter valor através de seus ativos.
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anglo american aprimora sistema de gerenciamento e 
rotina diária 
Por Paulo André Andrade Mar-
tins, Hugo Cliger Santos Nad-
ler, Vanessa Mendes da Silva, 
Bruno Nascimento Verçosa, 

Saulo Ferreira Cunha e Marcos 
Eduardo Correia dos Santos* 

Este trabalho aborda a implan-
tação de um sistema de gestão de 
produção e rotina diária no setor de 
produção de minério do Negócio Fos-
fatos da Anglo American. A necessi-
dade deste tipo de ferramenta surgiu 
pelo desafio de garantir a segurança 
e controlar o acesso às informações 
estratégicas do setor. Em pouco tem-
po, outras oportunidades surgiram 
e o sistema evoluiu, permitindo a 
emissão de relatórios customizados, 
gestão online das informações e fa-
cilitando o gerenciamento da rotina 
diária. O cenário inicial apresentava 
uma grande quantidade de arquivos, 
na maioria planilhas em Excel, pre-
enchidos diariamente por pessoas 
em diferentes horário e locais, de 
forma manual e lenta. Com o apoio 
de uma empresa especializada, após 
uma reavaliação do todo o fluxo-
grama de informações do setor por 
meio do completo mapeamento dos 
processos de mina e britagem, um 
novo fluxo de informações foi adota-
do dentro da ferramenta proposta, 
automatizando alguns dados e crian-
do barreiras que eliminaram erros 
crônicos. Informações operacionais 
e resultados de produção passaram 
a ser visualizados em uma única 
tela, atualizada a cada 10 minutos. 
Relatórios específicos são enviados 
automaticamente para e-mails pré-

programados e planos de ação são 
preenchidos de acordo com dados 
coletados por meio do sistema. Este 
case apresenta o arcabouço teóri-
co, a metodologia empregada e os 
principais resultados obtidos pela 
implantação do sistema de gerencia-
mento de produção e rotina diária. 

iNtrodUção
Tornaram-se comuns as menções 

“informação é fundamental para o 
desenvolvimento das empresas” ou 
“informação é básica em qualquer 
empreendimento”. O advento da In-
teligência Competitiva lançou novas 
luzes sobre essa questão, e pesqui-
sas estão sendo desenvolvidas no 
sentido de caracterizar as informa-
ções, avaliando-se qualidade e per-
tinência em aplicações específicas. 
Nesse sentido, foi desenvolvida a 
pesquisa, e posterior implantação, 
de um sistema de monitoramento 
e armazenamento de dados, basea-
do na necessidade de cada modulo 
operacional do setor de produção de 
minério, para a tomada de ações es-
tratégicas pelo Negócio Fosfatos da 
Anglo American. 

O sistema BS Anglo propôs como 
objetivo inicial dar suporte ao geren-
ciamento de informações das opera-
ções de lavra, britagem, manutenção 
e controle de documentos. Nesse ce-
nário encontraram-se vários pontos 
de interação manual com planilhas 
e informações sendo repetidas em 
locais diferentes na rede interna. 
Outro ponto é o acesso exclusivo 
permitido das planilhas, não sendo 
possível o acesso e alteração dos 
dados por dois ou mais usuários si-

multaneamente, além da fragilidade 
da informação e segurança oferecida 
aos dados da empresa.

Com o foco nesse cenário foi reali-
zado o levantamento dos principais 
pontos para dar início à sistematiza-
ção, chegando-se ao escopo do tra-
balho:

• Multi-acesso: O sistema 
deve ser capaz de suportar multi-
acessos e garantir a consistência da 
informação gerada.

• Segurança da Informação: 
Deve-se trazer à empresa a segu-
rança de que seus dados estão pre-
servados em uma plataforma que 
garanta confiabilidade. Para esse 
objetivo são importantes a rastre-
abilidade dos usuários e a restrição 
de acessos. 

• Informações em tempo real: 
Oferecer condições para que o aces-
so às informações geradas com KPI´s 
e relatórios de gerenciamento, seja 
realizado em tempo real.

• Acesso à informação: O 
acesso à informação deve se dar em 
qualquer local que tenha acesso à in-
ternet, sendo necessário apenas que 
seja um usuário cadastrado.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
A etapa inicial foi o entendimen-

to do fluxo de informações e ges-
tão dos principais indicadores no 
cenário existente. Dessa forma foi 
possível propor dentro do ambiente 
do sistema uma forma de inserção 
e visualização de informações sim-
ples e objetiva, tanto na interface do 
operador de planta e supervisores 
quanto na coleta e análise de dados 
realizados pela equipe de engenha-
ria e gerencial. 

Para acesso ao sistema foi criado 
o endereço http://bsanglo.azurewe
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bsites.net, que pode ser acessado tanto internamente 
quanto externamente, sendo necessário apenas ser um 
usuário cadastrado no sistema, podendo assim realizar 
seu login com usuário e senha. 

Figura 01. Página de login do Sistema 

A partir disso, desenvolveu-se uma lógica com base nos da-
dos a serem coletados em campo e seus registros em diversas 
planilhas em Excel, existentes em rede interna. O processo 
permeia pelas seguintes etapas principais: planejamento de 
pilha, extração de minério e estéril e britagem de minério. 
As atividades secundárias são: manutenção da planta de bri-
tagem e controle de documentos gerais. A partir daí, foram 
montados os módulos e submódulos de controle de acordo 
com a demanda de informações a serem inseridas, além dos 
relatórios gerados a partir da inserção desses dados no siste-
ma, conforme apresentado na Figura 02.

Figura 02. Módulos de Controle 

O módulo “Cadastros” é para todo e qualquer cadastro 
necessário para desenvolvimento dos relatórios a serem 
gerados no sistema. É realizado o cadastro de pessoas, 
fornecedores, equipamentos de lavra e britagem, associa-
ção de colaboradores por turma e turno, áreas de mina, 
litologias etc. Os cadastros podem ser feitos apenas pelos 
administradores do sistema.

Em cada um destes módulos os dados são lançados pe-
los responsáveis das atividades, automaticamente ocorre 
o registro, sendo fundamental o apontamento de quem 
cadastrou, editou ou excluiu alguma informação, ações 
restritas às permissões de acessos estabelecidas dentro 
do sistema a cada usuário no Segundo Módulo “Controle 
de Usuários”.

A programação de lavra é realizada pela geologia, ope-
ração de mina e planejamento, podendo ser inserido o ar-
quivo no módulo “Produção de Minério” dentro do campo 
Planejamento, onde é possível realizar uma reconciliação 
executado versus planejado. Ainda em “Produção de Mi-
nério” está o cadastro mensal do orçado para produção de 
Minério e Estéril, DMT e REM, com o objetivo de monito-
rar ao longo do mês ou ano as projeções de fechamento 
com base no orçado.

Em “Módulo Britagem” se insere no campo Pilha, no iní-
cio de cada confecção de pilha de estocagem, indicando 
pátio A ou B, e toneladas a serem empilhadas. Em Con-
trole de Produção Britagem, as amostras de minério brita-
do são inseridas com dados da pilha referente, toneladas 
produzidas, hora de abertura e fechamento, frentes de 
minério de origem do material e o registro com etiqueta 
da amostra, que posteriormente trará automaticamente, 
através do número gerado, os resultados das analises quí-
micas. Em “Controle de Estocagem Britagem”, é inserido 
o número de viagens lavradas em cada frente de minério 
referente à amostra criada, já em Controle de Qualidade/ 
Granulometria é inserido a cada amostragem hora a hora 
os parâmetros de granulometria do produto. Como resul-
tado, os dados de “Módulo Britagem” geram um relatório 
unificando todas essas informações, de acordo com o in-
tervalo de data ou pilha desejada.

No Módulo “Controle de Riscos” estão às ferramentas 
internas utilizadas para controle de riscos. 

Em “Fechamento de Turno”, os responsáveis das áreas 
devem realizar o fechamento, com objetivo de consolidar 
as informações e acontecimentos do turno. O fechamento 
de mina é realizado pelo Supervisor de Mina do turno, e 
contempla informações de produção de minério e estéril, 
sendo informadas áreas, frentes lavradas, quantidade de 
viagens, observações com acontecimentos durante o tur-
no. Há também informações de utilização e status de ma-
quinários e caminhões. No final de cada turno o relatório 
é exportado em PDF, e enviado via e-mail aos interessados 
automaticamente.

Ainda em “Fechamento de Turno”, o fechamento da 
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britagem é realizado pelo Operador A e contém informa-
ções da pilha em formação, como também da pilha em 
retomada pela usina, além de contemplar informações de 
produção de minério total do turno e hora a hora, de acor-
do com a balança da planta, e demais informações dos 
acontecimentos no turno. Da mesma forma que ocorre no 
fechamento de mina, o relatório de britagem é gerado e 
enviado via e-mail automaticamente. A balança da pilha, 
ao início e ao final de cada hora é inserida, afim de moni-
toramento da produtividade, e tomada de ação em curto 
prazo. Estes dados de produção horária são enviados por 
e-mail a cada cadastramento.

No módulo “Diversos”, durante a operação da britagem 
todos acontecimentos e/ou imprevistos que interferem na 
produtividade da planta devem ser registrados no Cole-
ta de Dados, de forma que seja apresentado o tempo em 
parada, motivo, equipamento etc. A fragmentação do mi-
nério no britador é realizada por barras de impacto, e, por 
se tratar de um insumo de alto custo, precisa ser geren-
ciado, sendo realizado através do Consumo de Barra, no 
qual é registrado o fornecedor das barras e informações 
de utilização, data de entrada, virada e saída do britador, 
desgaste do jogo de barras em gramas, e tonelagem de 
material alimentado no britador neste intervalo (consumo 
específico - gramas/tonelada).

Ainda em “Diversos”, para o preenchimento do Diário de 
Inspeção Britagem, deve-se ocorrer diariamente à inspe-
ção de todos os equipamentos da britagem, avaliação re-
alizada pela manutenção e operação. Como resultado da 
inspeção é gerado um relatório, que quando identificado 
algum problema este deve ser direcionado a um plano de 
ação a fim de sua correção em curto prazo. 

Todo maquinário e caminhões utilizados no processo 
de extração são terceirizados e para tanto é realizado um 
controle diário de viagens e tempo de utilização, o Horí-
metro que validado junto ao fornecedor. Após validado, as 
informações devem ser lançadas no sistema no Controle 
Horímetro, para que no final do mês se tenha um valor 
concreto para o fechamento.

FUNCioNalidadEs 
Tela Inicial 
Na tela inicial do sistema são apresentados alguns KPI´s 

para acompanhamento em tempo real de produtividade, 
teores, paradas, balança de pilha, e ritmo de retomada (Fi-
gura 03).

Esses dados atendem hoje a necessidade de monitora-
mento de produção em curto prazo, o que não era possível 
até então pela complexidade na junção de dados advindos 
de diversas planilhas. Atualmente isso é possível, pois to-
dos os dados após serem inseridos uma vez no sistema são 
direcionados automaticamente para as áreas de interesse, 
gerando gráficos objetivos e de fácil entendimento.

Figura 03. Tela Inicial

Todos os cadastros são reunidos em um só local, de forma 
a facilitar o gerenciamento e o uso do sistema. Uma vez que 
um equipamento é cadastrado no sistema todas as telas 
que utilizem os dados de equipamento irão utilizar desse 
cadastrado, poupando tempo ao usuário para que ele não 
tenha que recadastrar itens a cada interação com o sistema, 
como apresentado na Figura 04, o cadastro de Escavadeiras 
Hidráulicas.

Figura 04. Cadastro de Equipamentos

Controle de Usuários 
Os administradores do sistema têm o total controle dos 

usuários. Cada usuário cadastrado é direcionado a um grupo, 
em que as permissões de acesso estão previamente defini
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Figura 05. Controle/Permissões de Usuário

3.4 produção de Minério
O sistema conta hoje com o suporte à inserção de planilhas 

de planejamento, para que possa ser criado um comparativo 
entre o que foi planejado e o que foi realizado já que todos os 
dados realizados também são cadastrados no sistema. O mes-
mo é feito para DMT (Distância média de transporte), REM 
(Relação Estéril/Minério), Budget e S&OP (Sales Operation), 
que podem ser inseridos no sistema os valores orçados e esse 
apresentará a relação com o que foi realizado. 

Figura 06. Indicadores e Projeções de Estéril e 
Minério

3.5 Módulo Britagem

Para controle de todo o processo de britagem foi criado no 
sistema o conceito de abertura de amostras de britagem. O 
usuário irá abrir uma amostra de britagem e todas as infor-
mações de controle de estocagem de britagem e controle de 
qualidade estarão ligadas a essa amostra aberta, até que essa 
seja finalizada e uma nova seja aberta. Esse conceito criado 
otimizou a visualização das informações, já que o usuário pode 
facilmente analisar todos os dados de produção em apenas 
uma tela final, em Relatórios.

Essa foi a etapa na qual encontramos a maior ocorrência de re-
petição de dados em diferentes planilhas com inserção manual, e 
a forma como o sistema foi projetado retira totalmente essas inci-
dências. Para reduzir ainda mais os erros humanos na inserção des-
ses valores, algumas condições foram criadas, como por exemplo 
somente criar uma nova amostra se a anterior estiver fechada. Para 
uma amostra ser fechada, primeiro deve ter sido inserido o número 
de viagens, granulometria e balança, além da integração realizada 
com o sistema MyLins, utilizado para exportação de dados das aná-
lises químicas automaticamente para o sistema. Antes a exportação 
era realizada manualmente para as planilhas.

Figura 07. Controle de Produção Britagem

3.6 Fechamento de turno
Outra parte fundamental no sistema é o controle de Fecha-

mento de Turnos de Mina e de Britagem. Conseguiu-se reduzir 
fortemente o esforço necessário para criação de um Fecha-
mento de Turno, uma vez que grande parte das informações 
já estão cadastradas no sistema, dispensando a nova inserção 
desses dados.

Após criar um novo Fechamento de Turno, o sistema faz 
uma verificação com os dados inseridos em outras partes do 
sistema, gerando um alerta para os administradores estarem 
cientes de uma divergência, seja por imprevistos de produção 
ou apenas a informação de que o fechamento de turno foi re-
alizado de forma correta.

das, podendo sofrer ainda restrições de ação avançadas, 
portanto somente um usuário terá acesso aos módulos que 
lhe sejam liberados. Além disso, dentro dessas áreas do siste-
ma o controle de usuários irá verificar se ele pode inserir, edi-
tar ou deletar um item dentro de algum controle (Figura 05).
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Figura 08. Fechamento de turno Mina

Figura 09. Fechamento de turno Britagem

Figura 10. Alerta de Fechamento Correto

3.7 Relatórios
O sistema conta também com um completo módulo de Re-

latórios gerenciais focados na alta disponibilidade de informa-
ções para tomadas de decisões.

O sistema hoje conta com os seguintes relatórios, podendo 
ser exportados em Excel e PDF:

Figura 11. Relatório de Coleta de Dados (OEE Info)

Figura 12. Relatório de Consumo de Barras
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Figura 13. Relatório de Controle de Estocagem 
de Minério

Figura 14. Relatório de Fechamento de 
Turno de Mina

Figura 15. Relatório de Fechamento de Turno de 
Britagem

Figura 16. Relatório de Controle de Minério 

Figura 17. Relatório de Controle de Estéril
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Figura 18. Relatório de Granulometria Horária

Figura 19. Relatório de Produção Horária no 
Sistema

3.8 Integração com outros sistemas utilizados
O BS Anglo possui a integração com um dos principais siste-

mas da empresa Anglo American em Ouvidor - o MyLims, que 
é o sistema de publicação de teores de todas as amostras do 
site. A integração hoje em execução faz uma varredura nesse 
sistema e, sempre que encontra um novo registro pertinente 
à área, realiza a exportação deste dado para o sistema BS, reti-
rando assim a intervenção manual que existia.

 A exportação da amostra se dá pelo seu registro, assim, o 
usuário deverá apenas fazer a leitura do código de barras da 
etiqueta gerada pelo laboratório com um leitor, e o dado virá 
automaticamente para o sistema quando publicado os resulta-
dos da analise química da amostra em questão.

CoNsidEraçÕEs FiNais
O sistema foi aceito de modo satisfatório pela gerência e 

áreas operacionais principalmente pela interface amigável e 
geração de reports rápidos com acesso simultâneo. A opera-
ção o descreveu como uma ferramenta que garante pratici-
dade, por reduzir a grande quantidade de planilhas e eliminar 
erros sistemáticos: bloqueio com senha, erros de fórmulas, 
não permissão de acesso simultâneo, e até mesmo a perda de 
dados por exclusão. 

A implantação do sistema trouxe uma redução estimada de 
50% no tempo de preenchimento das informações operacio-
nais como consequência da otimização do fluxo de informa-
ções através da não repetição e inserção automática de dados. 

Mais de 90% das planilhas (187 documentos) utilizadas no se-
tor foram substituídas pela gestão de informações dentro do 
sistema. 

O acesso, que antes só era permito através de conexão 
com a rede local, passou a ser obtido remotamente atra-
vés da webpage e com total rastreabilidade dos usuários. A 
segurança das informações é garantida através de backups 
diários.

A gestão online dos indicadores foi fundamental para 
uma mudança de cultura baseada na proatividade em bus-
ca da estabilidade do processo. Essa ferramenta fez parte 
de um grupo de melhorias que em menos de dois meses 
aumentaram a produção de minério britado em 14%. 

No total foram dois anos (um ano e seis meses de desen-
volvimento e seis meses de implantação) de trabalho para 
conclusão de todo o escopo proposto no início do projeto. 
O sistema hoje está hospedado na nuvem, o que garante 
o acesso externo ao serviço e a armazenagem do grande 
volume de dados. Todos os arquivos são enviados direta-
mente para os servidores da Anglo American, garantindo 
segurança de informação.

 
propostas FUtUras 
Atualmente o Sistema BS Anglo contempla as atividades 

do Setor de Produção de minério (operação de mina e bri-
tagem). Durante o desenvolvimento dos módulos várias 
oportunidades de expansão e integração com outras áre-
as foram identificadas. Alguns dos projetos que estão em 
andamento são: Controle de planejamento de pilha e re-
conciliação, módulo de gerenciamento de riscos e relatórios 
do sistema do monitoramento de fadiga e integração com 
a área de S&OP. 

O objetivo gerencial é expandir o sistema para as áreas 
de geologia, planejamento de mina, manutenção e usina, 
compartilhando os benefícios obtidos para outras áreas e 
padronizando o gerenciamento das informações. Alguns 
trabalhos simultâneos foram iniciados principalmente com 
a equipe de geologia. Mesmo dentro da área de produção 
de minério as oportunidades de desenvolvimento são múl-
tiplas e os resultados de cada nova estrutura criada são 
sempre satisfatórios. 

Toda a equipe envolvida no projeto trabalha para que o 
sistema seja reconhecido como benchmarking entre todas 
as unidades da Anglo American, agregando valor e contri-
buindo para a excelência na gestão do grupo. 

(*) Paulo André Andrade Martins, engenheiro de minas 
de Fosfatos Ouvidor; Hugo Cliger Santos Nadler, gerente 
de Operações de Fosfatos Ouvidor; Vanessa Mendes da Sil-
va, consultora nas áreas de Mina e Beneficiamento; Bruno 
Nascimento Verçosa, Analista de Sistemas; Saulo Ferreira 
Cunha, Analista de Sistemas; Marcos Eduardo Correia dos 
Santos, Analista de Sistemas. 

Nota da Redação - Projeto inscrito para concorrer ao 
18º Prêmio de Excelência da Indústria Minero-metalúrgi-

ca Brasileira
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anglo american assina acordo de Us$ 1,5 bilhão para 
venda dos negócios de Nióbio e Fosfatos

O Grupo Anglo American chegou a um acordo com a China 
Molybdenum Co. Ltd  para vender seus negócios de nióbio e fos-
fatos por um montante total de US$ 1.5 bilhão, que será pago 
na conclusão do processo de venda, sujeito a determinados 
ajustes. Os negócios de nióbio e fosfatos estão localizados nos 
Estados de Goiás e São Paulo. O negócio de gosfatos é formado 
por uma mina, planta de beneficiamento, dois complexos quí-
micos e dois depósitos minerais adicionais. O negócio de nióbio 
é formado por uma mina e três plantas de processamento, duas 
minas que não estão em atividade no momento, dois depósitos 
minerais adicionais e escritórios de vendas e marketing no Reino 
Unido e Singapura. Juntos, os negócios geraram um EBITDA de 
US$ 146 milhões no ano de 2015.

A China Molybdenum está inserida principalmente na mine-
ração, processamento, fundição e processamento profundo de 
tungstênio e molibdênio; exportações de molibdênio, tungstê-
nio e produtos químicos; mineração e processamento de cobre; 
bem como na mineração, processamento, produção e venda de 
ouro e prata. A CMOC opera a quarta maior produtora de cobre 
na Austrália, Northparkes, que está localizada a 27 quilômetros 
ao norte do município de Parkes, no Centro-Oeste NSW. Nor-
thparkes é 80% de propriedade da CMOC e é gerida e operada 
em nome da Northparkes Mines Joint Venture. Além disso, a 
CMOC opera a mina Sandaozhuang, de molibdênio e tungstê-
nio, da qual é 100% proprietária, localizada em Luoyang China. 

 Mark Cutifani, presidente global do Grupo Anglo Ame-
rican, disse: “A venda dos nossos negócios de nióbio e fosfatos 
é outro passo positivo no reposicionamento estratégico da An-
glo American que anunciamos em fevereiro. Os proventos da 
transação, juntamente com as melhorias de produtividade e 
redução de custos que estamos promovendo no negócio, nos 
permitirão continuar a reduzir a nossa dívida líquida para o nos-
so nível desejado de menos de US$ 10 bilhões no final de 2016. 
Essa transação confirma o nosso compromisso com a criação da 
nova Anglo American, posicionada para oferecer rentabilidade e 
fluxos de caixa robustos ao longo do ciclo de preços”.

 A transação é condicional às habituais aprovações 
regulatórias da República Popular da China e à aprovação dos 
acionistas da CMOC. A Anglo American recebeu compromissos 
vinculatórios dos dois principais acionistas da CMOC, detentores 
de 63% das ações, para apoiar a transação. É estimado que a 
transação seja concluída no segundo semestre de 2016. A Anglo 
American planeja usar os proventos para reduzir o seu nível de 
endividamento.

O negócio Fosfatos abrange os seguintes ativos 
e instalações: 

• Mina Chapadão
• Planta de beneficiamento em Ouvidor 
• Complexo químico em Catalão
• Complexo químico em Cubatão 
• Depósitos minerais Coqueiros e Morro 

Preto 

O negócio Nióbio abrange os seguintes ativos e 
instalações: 

• Mina Boa Vista
• Planta de beneficiamento e metalúrgica 

Boa Vista
• Planta Boa Vista Fresh Rock (BVFR)
• Planta Tailings
• Mina I e Mina II (que não estão em ativi-

dade no momento)
• Depósitos minerais Área Leste e Morro do 

Padre

Produção 1º Trimestre 
2016

2015

Nióbio (t) 1.400 6.300 
Fosfatos (t)
Concentrado 333.100 1.341.400
Ácido Fosfórico 79.100 265.100
Fertilizantes 274.900 1.110.800
DCP 31.500 147.300

Resultados financeiros 
(US$m, 2015)
Receita $544
EBITDA $149
Lucro antes de impostos $69
Ativos brutos $1.279
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Fonte: anglo american

Fonte: anglo american

Mina Boa Vista da Anglo American, que produz nióbio
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Grupo nomeia novo presidente  no brasil

A Anglo American anuncia a nomeação de Ruben Fer-
nandes como presidente da Anglo American no Brasil. 
Além de seu cargo atual como presidente dos negócios 
Níquel, Nióbio e Fosfatos da empresa, Ruben Fernandes 
também liderará a unidade de negócio Minério de Ferro 
Brasil (Minas-Rio) a partir de 20 de junho de 2016.

Ruben Fernandes continuará a se reportar a Duncan 
Wanblad (presidente de Metais Básicos e Minerais da 
Anglo American) em relação aos negócios Níquel, Ni-
óbio e Fosfatos, cujos processos de desinvestimento 
estão progredindo, e Seamus French (presidente da 
unidade de negócios Bulk Commodities) no que diz res-
peito à Minério de Ferro Brasil.

 Pedro Borrego, presidente interino da Minério de 
Ferro Brasil desde novembro de 2015 e que participou 
integralmente do desenvolvimento e comissionamento 
do Minas-Rio ao longo de oito anos, apoiará Ruben Fer-
nandes no processo de transição nos próximos meses, 
antes de assumir um novo cargo na sede da Anglo Ame-
rican, em Londres.

Duncan Wanblad, presidente da unidade de negócios 
Metais Básicos e Minerais, disse: “Parabenizamos Ru-
ben Fernandes por sua nomeação para liderar nossos 
negócios no Brasil. Estamos progredindo nos processos 
de desinvestimento de Níquel e de Nióbio e Fosfatos e 
Ruben está bem posicionado para liderar os negócios 
da Anglo American no Brasil.”

“Estou muito satisfeito com a oportunidade de lide-
rar os negócios da Anglo American no Brasil e, em par-

ticular, por poder contribuir com o excelente trabalho 
realizado pela equipe da Minério de Ferro Brasil no de-
senvolvimento do Minas-Rio. Nosso foco será aumentar 
a competitividade global do Minas-Rio, oferecendo aos 
nossos clientes produtos diferenciados e de alta quali-
dade, além de continuar progredindo nos processos de 
desinvestimento de Nióbio e Fosfatos e de Níquel”, res-
salta Ruben Fernandes. 

Ruben Fernandes, 50 anos, possui 28 anos de expe-
riência na indústria de mineração. Antes de começar a 
trabalhar na Anglo American em 2012, Ruben foi diretor 
de Mineração da Votorantim Metais no Brasil, respon-
sável por projetos e atividades de exploração em todo 
o mundo, bem como operações no Peru e na Colômbia.
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de experiência em mineração
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Clariant amplia sua capacidade produtiva de argila clarificante 
A iniciativa, ocorrida no México, é para apoiar o 
crescimento dos mercados de óleos comestíveis 

nas Américas do Sul e do Norte     
A Clariant, produtora de especialidades químicas, 

está ampliando em 30% sua capacidade produtiva de 
argilas clarificantes Tonsil® e das versões Tonsil® Co-
arse Optimized (CO) na unidade de Puebla, México. A 
capacidade adicional entrouem operação em abril de 
2016, concluindo dois anos de trabalho no processo de 
ampliação desta nova linha.

Puebla é a segunda maior unidade da Business Unit 
Functional Minerals para a produção de argila clarifi-
cante. A logística local é favorecida pela proximidade 
à mina, que pertence à própria companhia, e por uma 
cadeia de fornecimento totalmente integrada aos seus 
clientes finais nas Américas do Sul e do Norte.

“A unidade da Clariant em Puebla tem fornecido so-
luções para a indústria de óleos comestíveis há mais 
de 50 anos, investindo continuamente em novas tec-
nologias a fim de atender às demandas dos clientes 
por soluções de alta qualidade. Esta última expansão 
nos permitirá responder às novas oportunidades de 
mercado que estão sendo criadas pela crescente de-
manda, tanto na América do Sul como na América do 
Norte”, declarou Hariolf Kottmann, CEO da Clariant.

Sven Schultheis, diretor global da Business Unit 
Functional Minerals, afirmou: “Dando continuidade ao 
grande sucesso dos negócios de argilas clarificantes e 
adsorventes minerais nas Américas, esse investimento 
fortalece ainda mais nosso posicionamento como for-
necedor estratégico da indústria de óleos comestíveis 
e reforça nosso compromisso de apoiar o crescimento 
dos nossos clientes e o desenvolvimento desse impor-
tante segmento de mercado. Isso é especialmente im-
portante para quem opera no setor de purificação de 
azeite de canola na América do Norte”.

Atualmente, uma parcela considerável do óleo co-
mestível produzido no mundo é tratada com as argilas 
clarificantes Tonsil. Elas se firmaram graças ao uso de 
recursos naturais, à remoção eficaz de impurezas de 
todos os tipos de óleos e à minimização dos resíduos 
ao longo de todo o processo. As versões altamente ati-
vadas  de  Tons i l  (CO)  o ferecem aos  c l ientes  ver-
sat i l idade  e  ef i các ia  no  t ratamento  de  corren -
tes  petroquímicas ,  como compostos  aromát icos 

e  combust íve i s  para  av iação.
O diretor geral da Clariant México, Fernando Her-

nández, comentou sobre a ampliação de capacidade 
produtiva em Puebla: “Estamos extremamente agra-
decidos a nossos clientes por apoiar nosso constante 
crescimento, assim como a todos os nossos colabora-
dores, cujo profissionalismo e dedicação por um tra-
balho de excelência geram diferenciação nos produtos 
que oferecemos. Com uma visão e estratégia de cres-
cimento, temos investido nas três unidades de produ-
ção em que a Clariant opera no país: Santa Clara, no 
Estado do México; Coatzacoalcos, em Veracruz; assim 
como nesta planta em Puebla”. 

 A ampliação da capacidade produtiva no México faz 
parte de um plano da Clariant de expansão das argilas 
clarificantes Tonsil que exigiu um investimento de mi-
lhões de francos suíços. O plano prevê investimentos 
adicionais no México e na Turquia, além da construção 
de uma nova unidade na Indonésia, no intuito de tra-
zer os produtos para mais perto dos clientes e otimizar 
a estrutura de operação entre mineração, produção e 
mercado, oferecendo um serviço técnico local de ex-
celência e um produto com um extraordinário desem-
penho.

A Clariant amplia capacidade de produção de argila clarificante Tonsil® no México

Puebla é a segunda maior unidade de produção de argila clarificante da Clariant 
globalmente
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Mineradora contínua elimina desmonte com explosivos
Operação é feita pela mecanicamente sem a 

necessidade de detonação

A Hydro Paragominas é o 2º. maior produtor de bau-
xita do Brasil. Atualmente são lavradas aproximada-
mente 15,2 milhões t minério bruto e produzidas 9,9 
milhões t de bauxita. Localizada, em Paragominas, no 
Pará, a Hydro de forma inovadora iniciou em março de 
2011 a operação da primeira mineradora de superfí-
cie 2500 SM da Wirtgen. Após atingir os KPI’s e obje-
tivos definidos pela mina a empresa Norueguesa de-
cidiu pela aquisição de dois outros equipamentos em 
2012. Hoje a frota de três mineradoras é responsável 
por aproximadamente 70% de toda bauxita lavrada em 
Paragominas. 

lavra sem detonação
A lavra da bauxita é feita pela mecanicamente sem a 

necessidade de detonação. As mineradoras de super-
fícies Wirtgen são capazes de cortar, cominuir e carre-
gar o minério em uma só operação. No caso da Hydro 
substituem tratores de esteiras de grande porte na es-
carificação, escavadeiras hidráulicas e/ou carregadeira 
de pneus, bem como elimina a britagem primária.

Além disso eliminam ou diminuem drasticamente a 
necessidade de equipamentos auxiliares como moto-
niveladoras e tratores de esteira de médio porte des-
tinados ao nivelamento e manutenção das áreas de 
tráfego dos caminhões dentro dos boxes. Adicional-
mente os caminhões transitam em um piso regular 
diminuindo custos com manutenção e aumentando a 
velocidade média de deslocamento.

Com largura de corte de 2.500 mm e profundida-
de de corte de até 600 mm, a mineradora de super-
fície da Wirtgen remove aproximadamente 800 t de 
bauxita por hora. O equipamento tem peso de 110 
t e possui potência de 783 kW (1050 HP). Por meio 
da correia transportadora de descarga de 11,3 m de 
comprimento, o material é depositado diretamen-
te em caminhões rodoviários dumper, dispensando 
outros equipamentos auxiliares de carregamento. O 
material gerado pelos 2500 SM pode ser carregado 
diretamente em correias transportadoras sem neces-
sidade de britagem.

Além da vantagem de redução do número total de 
equipamentos dentro da mina as mineradoras de su-
perfície trazem outros benefícios para a lavra seletiva 
que é a diminuição da diluição. A precisão do tambor 
de corte pode chegar a 1 polegada garantindo que 
estéril não seja removido juntamente com a bauxita.

De acordo com o fabricante, a frota 2500 SM permite 
a lavra com nível reduzido de ruído, vibração e baixa 
emissão de poeira. Este último pode ser praticamente 
eliminado pelo sistema de abatimento de poeira, uma 
vez que os equipamentos possuem tanque de água 
com capacidade de 2.800 l para este fim.

A tecnologia Wirtgen para a mineração contínua em 
superfície pode operar de três formas: carregamento 
direto, enleiramento lateral ou disposição direta sobre 
o piso:

EQUIpAMENTO
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CORREIAS TRANSpORTADORAS

instalação de acionamento sem parada da produção

Operação foi realizada em mina de carvão 
Prosper Haniel, que pertence à RAG Deutsche 

Steinkohle

A Voith instalou um acionamento TT na correia trans-
portadora H2 da mina de carvão da empresa Prosper 
Haniel. O reparo foi realizado sem interromper a ope-
ração da mina, e foi complementado com a instalação 
de outro acionamento TT, que proporcionou uma re-
dução de custos duradoura para a empresa de mine-
ração.

Com a instalação do primeiro acionamento TT, a 
Voith garantiu que a mina de Prosper Haniel pudes-
se continuar a operar sua correia transportadora de 
cabo de aço (ST5000) até a próxima parada programa-
da, evitando assim uma parada não programada (com 
consequente perda de produção). Na primeira para-
da programada depois disso, a Voith instalou um se-
gundo acionamento TT na correia transportadora H2. 
Isso permitiu reduzir ainda mais as forças de tensão, 
e desde então a Prosper Haniel vem operando a sua 
correia transportadora com uma correia têxtil econô-
mica (PGV2000/1). Os gestores de projeto Ralf Dohle 
e Wolfgang Kosiuk, da RAG Deutsche Steinkohle, estão 
totalmente satisfeitos com a gestão de projetos e os 
equipamentos da Voith: “A solução da Voith nos trouxe 
dois benefícios. Nós não apenas evitamos uma para-
da não programada, devido à correia danificada, mas 

pudemos utilizar uma correia têxtil ao invés de uma 
correia de cabos de aço no sistema. Contrataríamos 
outra solução da Voith em outra oportunidade, não há 
dúvida.

A correia transportadora H2 desloca o carvão mine-
rado ao longo de 1.270 m de extensão, incluindo uma 
diferença de cota de 186 m. A velocidade operacional 
é de 3,2 m/s, a uma capacidade de 2.000 t/h. 

O acionamento Voith TurboBelt TT Linear Booster 
Drive é uma transmissão secundária de alto desem-
penho para correias transportadoras. Ele prolonga a 
vida útil de correias em sistemas existentes, além de 
aumentar sua potência disponível. Em novos sistemas, 
ele reduz as exigências de qualidade da correia, pro-
porcionando reduções de custos significativas. 

A mina Prosper Haniel pertence à RAG Deutsche 
Steinkohle, e produz 3.000.000 t de carvão por ano. A 
RAG Deutsche Steinkohle vem utilizando acionamen-
tos Voith TurboBelt TT Linear Booster Drives há cerca 
de 40 anos. 

O acionamento Voith TurboBelt TT Linear Booster Drive permitiu à RAG substituir 
uma esteira de cabo de aço por uma esteira têxtil mais econômica.
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BMC-Hyundai amplia plano de manutenção preventiva
MPP+ é sucesso, representando até 40% do 

faturamento de serviços da empresa. Programa 
prevê assistência completa em todas as fases de 

vida útil dos equipamentos, garantindo maior 
disponibilidade, durabilidade e custo previsível
Completando um ano de lançamento, o plano de Manuten-

ção Preventiva Programada da BMC-Hyundai já tem saldo po-
sitivo. Para se ter uma ideia, somente em 2015, esse pacote de 
serviços respondeu por cerca de 20% do faturamento da empre-
sa.  Com esse resultado, o MPP+( Manutenção Preventiva Pro-
gramada), como é conhecido, tornou-se uma das grandes apos-
tas da BMC-Hyundai. Tanto que, a partir de agora, a companhia 
passa a contar com uma área específica para a gestão desses 
contratos, com o suporte de 50 especialistas a nível nacional.

“Com a gestão focada, conseguimos monitorar continuamen-
te as condições das máquinas vendidas, identificando antecipa-
damente possíveis falhas”, explica Alcides Guimarães (Manga), 
diretor nacional de Pós-Venda da BMC-Hyundai. 

Guimarães detalha que o plano inclui inspeções técnicas e 

MANUTENçãO

análises de óleo para acompanhamento do desgaste interno 
dos componentes, com o objetivo de maximizar a vida útil, au-
mento de disponibilidade e maior produtividade. “Ao oferecer 
assistência completa durante todas as fases de utilização da má-
quina, o MPP+ ainda aumenta o valor de revenda dos equipa-
mentos”, ressalta.

Um dos diferenciais  é que, com o pacote de serviços, é pos-
sível realizar uma venda de custo previsível, com valor fechado 
e preço fixo até a última revisão. Outra vantagem está na linha 
de crédito pelo cartão BMC-Hyundai, que oferece prazo de pa-
gamentos diferenciados do mercado e sem custo adicional nos 
valores acordados.

Após o período de um ano, já é possível listar alguns dos bene-
fícios trazidos pelo MPP+. “Conseguimos melhorar a qualidade 
de atendimento, o que contribuiu com a fidelização de novos 
clientes. Além disso, ganhamos vantagem competitiva na estra-
tégia de trade-in, pois como temos o histórico do equipamento, 
conseguimos avalia-lo com maior precisão”, diz. Para 2016, a 
expectativa da empresa é ampliar o modelo de atendimento. 
“Pretendemos atingir um crescimento na ordem de 60% com 
novos contratos”, finaliza.

Material de desgaste MtG será distribuído 
pela Metso

Parceria entre as empresas envolve o forneci-
mento de soluções de proteção contra desgaste 
para máquinas de movimentação de solo, aten-
dendo especialmente os mercados de minera-

ção e construção 
A Metso acaba de anunciar que vai ampliar a sua oferta de 

serviços para os setores de mineração e agregados no Brasil. A 
empresa fechou um acordo inédito com a espanhola Metalo-
genia SA, também conhecida como MTG, para o fornecimento 
de uma linha de componentes de proteção destinadas às má-
quinas de movimentação de solo, como dentes, adaptadores 
e protetores de aço. 

Segundo Anderson Brini, vice-presidente de Vendas de Ser-
viço da Metso no país, a parceria reforça o compromisso da 
companhia em oferecer soluções cada vez mais completas aos 
clientes. “Os produtos contra desgaste de alta qualidade aten-
dem a uma necessidade dos mercados de mineração e agrega-
dos e visam o aumento da disponibilidade operacional da frota 
de máquinas pesadas”, diz o executivo. Ele reforça que bem 
como o revestimento para caçambas de caminhão Trellex, 
da Metso, as novas tecnologias da MTG também funcionam 
como um complemento ao portfólio que a empresa oferece 
para os clientes.  

A Metso preparou uma estrutura robusta para atender ao 
mercado com as novas soluções, mobilizando a malha de co-
bertura da empresa para oferecer os produtos da MTG em 
território nacional. Para isso, toda a equipe de vendas já foi 
treinada, bem como um especialista que ficará dedicado ex-
clusivamente ao suporte técnico da marca. “A distribuição es-
tará concentrada nas unidades de Parauapebas (PA), Centros 
de Distribuições de Sorocaba (SP) e Itabirito (MG), para que 
possamos atender aos clientes em regime de Just in Time”, diz 
Brini. 

O executivo também destaca que a qualidade dos produtos 
MTG foi decisiva para a concretização da parceria. “Esse é uma 
característica que priorizamos na Metso. As soluções combi-
nam materiais de qualidade, serviços especializados para os 
clientes e melhoria contínua dos produtos através do desen-
volvimento de novas tecnologias”.

A MTG, por meio de seu diretor de vendas para a Améri-
ca Latina, Gerardo Jover, também destaca a importância do 
acordo. “Poder contar com o apoio de uma companhia líder 
mundial em serviços para mineração e construção, como a 
Metso, é garantia de sucesso”, diz. “Estamos convencidos 
de que essa aliança nos ajudará a conseguir uma expansão 
sólida no mercado brasileiro, oferecendo as soluções mais 
confiáveis e os melhores serviços de peças de desgaste”, 
finaliza Jover.  



44 | MINÉRIOS & MINERALES | MAIO | 2016

MANUTENçãO

Chapas de aço de alta resistência 
A NLMK Group, produz as chapas Quard® e Quend®, 

que segundo a empresa possuem altíssima pureza e 
são resistentes ao desgaste com limite de escoamen-
to muito elevado. Quard® está disponível nas durezas 
400, 450, 500 e 550 Brinell e o Quend® com limite de 
escoamento de 700, 900 e 960 Mpa. “Nossos aços são 
produzidos na usina NLMK Clabecq na Bélgica, loca-
lizada a poucos quilômetros do porto de Antuérpia, 
nos dando uma vantagem competitiva em logística 
para a América do Sul”, afirma Paulo Seabra, diretor 
geral para América do Sul da empresa.

Os dois produtos permitem que os equipamentos 

para mineração, tais como caçambas de escavadeiras 
e pás carregadeiras, básculas de caminhões fora de 
estrada, revestimentos de britadores, chutes e late-
rais de transportadores, sejam mais resistentes, em 
substituição aos aços comuns de menor resistência e 
em substituição a outros aços descritos como resis-
tentes ao desgaste, mas sem a mesma performance 
do Quard®, agregando valor aos produtos dos clien-
tes, que terão um tempo de vida útil maior, além da 
redução do período perdido com paradas para manu-
tenção. “Isso irá resultar em um aumento de produti-
vidade”, ressalta Seabra. 

revestimento de poliureia 100% impermeável
Para o segmento de mineração, a Dow disponibi-

liza soluções de alto desempenho para promover 
a proteção de superfícies e prolongar a vida útil 
de equipamentos e infraestrutura. São sistemas 
de poliureia que protegem contra abrasão, corro-
são, umidade e o impacto em ambientes químicos 
agressivos. Os revestimentos são 100% imperme-
áveis, possuem grande resistência físico-mecâni-
ca e formam uma camada monolítica sem juntas 
ou costuras, uma vez que se adaptam a qualquer 
tipo de superfície, por mais complexa que seja. 
As linhas de produto VorastarTM e HyperlastTM 
são aplicadas em spray com máquinas de alta 
pressão e secam em questão de minutos, possi-
bilitando rápido retorno às atividades. Alguns dos 
exemplos de uso em mineração são caçambas de 
caminhões, vagões de trem, tanques de aço, cor-
reias transportadoras e estruturas de contenção 
secundária.

 Em comparação com sistemas convencionais 
de proteção, como placa de aço, os elastômeros 
de alta performance, segundo a empresa, aumen-
tam a produtividade e diminuem drasticamente 
o tempo e a frequência de manutenção. Particu-
larmente nas caçambas, o uso da poliureia tem 

um benefício adicional: aumenta a produtividade 
do caminhão devido à redução de contrafluxo na 
descarga do material. Isso acontece pois o mate-
rial desliza com facilidade devido ao mínimo coe-
ficiente de fricção na superfície. No Brasil, o par-
ceiro da Dow é a Mas-tin. 
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Caçamba antes da aplicação da poliureia

O revestimento é aplicado em spray e 
seca em minutos 
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Bombas centrífugas para produtos abrasivos e/ou
corrosivos: vazão de recirculação e suas consequências

A principal causa de perda de vazão em bombas 
centrífugas que trabalham com produtos abrasivos – 
polpa de minério, por exemplo, e ou corrosivos é o 
aumento da folga existente entre o impulsor e a tam-
pa de sucção.

Na Figura 1 abaixo pode se observar a folga exis-
tente entre o impulsor ou rotor que gira, e a tampa 
de sucção ou revestimento da sucção, ou ainda anel 
de desgaste, placa de desgaste ou qualquer outra de-
nominação que identifica a peça que está parada e 
trabalha junto ao impulsor. 

Figura 1 – Folga entre Impulsor ou Rotor que está 
girando e a Tampa da Sucção ou Revestimento da Suc-
ção, que está parado – 0,3 mm.

Quando a bomba é nova, a folga entre estas duas 
peças é de 0,3 mm para a maioria dos fabricantes de 
bombas centrífugas, como bombas para água limpa e 
também para as bombas para produtos abrasivos e/
ou corrosivos. 

Como exemplo vamos utilizar uma bomba de água 
limpa de 3” ou 75 mm de flange de recalque. Traba-
lhando com água limpa, a folga inicial de 0,3 mm não 
muda e permanece constante por muitos anos, ou até 
décadas.

pROCESSOS

Por Hoel Macedo* Por esta folga ocorre recirculação do produto bom-
beado e esta “perda” da vazão nominal, chamada 
também de vazão de recirculação, pode ser calculada 
de forma linear e aproximada, considerando a área do 
flange de recalque e a área existente entre o impulsor 
e o revestimento de sucção.

Para uma bomba de 3” (75 mm), por exemplo, que 
é o diâmetro do flange de recalque, teremos um flan-
ge de sucção de 4” (100 mm) e a perda de vazão por 
recirculação é muito simples.

a. Área da Folga entre Impulsor e Revestimento de Sucção:
Circunferência de entrada do rotor vezes a folga 
Por exemplo, com 4” ou 100 mm de diâmetro de sucção 

teremos uma circunferência de:  PI x D = 3,1416 x 100 = 
314,16 mm

 b. Folga entre o rotor e o revestimento da sucção
Quando a bomba é nova é de 0,3 mm

c. A área da circunferência da folga no “olho” do rotor é, 
portanto de :  

314,16 x 0,3 = 94,25 mm2

d. A área do flange de recalque é de:
PI 3,1416 x D2/4 e para 3” teremos:  4.560,0 mm2
Portanto a vazão de recirculação na bomba nova é 

obtida pela divisão das áreas calculadas acima:  94,25 
/ 4.560,0 = 2 % aproximadamente.  

Se a vazão nominal da bomba é de 100,0 m3/h, por 
exemplo,  a vazão de recirculação será de 2,0 m3/h, 
bastante insignificante comparada a vazão da bomba.

Perda de vazão da bomba
No serviço de bombeamento de produtos abrasivos 

e/ou corrosivos, há passagem de sólidos abrasivos e 
ou de produtos corrosivos pela folga entre o impulsor 
e o revestimento de sucção.

A passagem deste tipo de produto pela folga provoca um 
desgaste acentuado e localizado, fazendo com que a folga 
aumente de forma exponencial.  

A consequência imediata é o aumento da vazão de recir-
culação e a consequente diminuição de vazão da bomba. 
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O desgaste ocorre par-
cialmente na superfície 
do revestimento da suc-
ção e no impulsor ou ro-
tor.  Considerando vários 
fatores lineares, como 
desgaste igual no impul-
sor e no revestimento de 
sucção e fluxos também 
lineares e considerando 
ainda um produto bom-
beado com quartzo em 
suspensão, o desgaste 
deverá ocorrer com a re-
tirada de 0,2 mm no re-

vestimento de sucção e 0,2 mm no impulsor, levando 
a folga total para 0,7 mm: 0,3 originais mais 0,4 mm 
causados pelo desgaste.

A área da coroa de recirculação aumenta e a va-
zão de recirculação passa para aproximadamente 5,0 
%. O desgaste continua e a folga passa para 1,5 mm, 
causando a vazão de recirculação de 10 %.  

Continuando neste progresso, e sabendo que o 
desgaste é exponencial, podemos passar diretamen-
te para 5,0 mm de folga e a perda de vazão será de 
mais de  34,0 %.  Com 10,0 mm teremos 69% de per-
da e com 15,0 mm teremos 0,0 m3/h de vazão para a 
bomba e 100% de recirculação.

Característica principal de bombas centrífugas tra-
balhando com produtos abrasivos e/ou corrosivos

Este tipo de bomba centrífuga deve ter obrigato-
riamente, um mecanismo de ajuste do conjunto eixo 
rotor, de modo a manter a folga entre o impulsor e o 
revestimento da sucção o mais próximo possível dos 
0,3 mm originais, de modo que toda a energia será 
utilizada para o recalque da vazão necessária para o 
processo e não para recirculação. 

Bombas centrífugas para polpa de minério e outros 
produtos abrasivos e ou corrosivos, devem ser insta-
ladas em par.  Muitos pensam que estas bombas que 
geralmente tem denominação de A e B, são instala-
das como sendo uma reserva da outra, de modo que 
possam acionar a reserva se por acaso ocorre algo 
com a principal.  Veja neste artigo o real motivo de 
instalação aos pares.

Ajuste do conjunto eixo – rotor
A vazão de recirculação quando carreia sólidos em 

suspensão ou produtos corrosivos, causa o aumento 
da folga existente entre o olho do impulsor e a tampa 
de sucção, também chamado revestimento da suc-
ção.  

Devido a esta ocorrência, deve ser feito um ajuste 
periódico do conjunto eixo-rotor para manter esta 
folga a menor possível.  Quando a bomba instalada 
é nova ou recém recebida da reforma, esta folga é 

de cerca de 0,3 mm em média 
e se aumenta muito e não é re-
duzida, causa grande perda da 
vazão, entre outras consequên-
cias.

O ajuste do conjunto eixo-ro-
tor deve ser feito com a bomba 
parada.  Pelo menos um tipo de 
bomba existente no mercado, 
informa que o ajuste pode ser 
feito pelo revestimento da suc-
ção, com a bomba em opera-
ção.  Porém este tipo de ação é 
vedado pela área de segurança 

Figura 2 – Aumento da Vazão de Re-
circulação e Diminuição da Vazão da 
Bomba.

Figura 3 – Diferentes tamanhos de desgaste mostrado pela folga entre o impulsor e 
o revestimento de sucção ou tampa de sucção.
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em praticamente todos os usuários no mundo.
Como fazer o ajuste do conjunto eixo-rotor paran-

do a bomba e causando perda de produção?  Com 
a existência da bomba par, também chamada de re-
serva.  A bomba que está em operação e indica des-
gaste da folga entre revestimento de sucção e olho 
do impulsor ou rotor, deve ter o ajuste do conjunto 
eixo-rotor. 

Através de manobra que é conhecida também de 
manobra de alternância da bomba em operação, a 
bomba em operação é desligada e a bomba par que 
está ao lado, deve ser ligada e colocada em operação.

Em muitos usuários, observo que é feito o ajuste do 
conjunto eixo-rotor de forma imediata, sem tomar o 
cuidado de alguns procedimentos simples. O primei-
ro e mais importante é de se fazer marca forte, com 
lima ou outra ferramenta que possa marcar a caixa 
de rolamento ou mancal da bomba, junto ao cavalete 
onde o mancal está montado.  Esta marca é o que 
chamamos de posição “zero” ou posição inicial antes 
do ajuste. 

A partir desta ação, seguem-se as demais ações 
de procedimento padrão, como desfazer a tensão 
das correias em V para permitir o avanço do eixo da 
bomba.  Caso a bomba seja de acoplamento direto ao 
motor, soltar os parafusos do acoplamento, para per-
mitir que o eixo da bomba possa ser deslocado para 
frente ou para o lado da sucção da bomba. 

Com as correias em V soltas ou com os parafusos 
do acoplamento direto soltos, deve ser procedida a 
outra ação importante:  ver se o eixo pode ser gira-
do livremente, com o uso das mãos.  Muitas vezes o 
rotor está preso ou “atolado” com a polpa que ficou 
depositada no fundo da carcaça e isto impedirá de se 
fazer o ajuste do eixo.

Na maioria dos modelos de bombas de polpa dispo-
níveis no mercado, a caixa de rolamentos ou mancal 
de rolamentos, onde está fixado o eixo da bomba, 
está apoiada em um cavalete, fixada por duas abra-
çadeiras de grande porte.

Estas abraçadeiras devem ser soltas de modo a 
permitir o avanço da caixa de mancal para o lado da 

sucção, fazendo com que o rotor chegue próximo da 
tampa de sucção ou revestimento da sucção.  Este 
avanço deve ser feito até que se note que o rotor se 
encostou à tampa de sucção, o que é comprovado na 
tentativa de giro do eixo, que não poderá mais ser 
feita.  

Na maioria dos modelos de bombas de polpa dispo-
níveis no mercado, existe um parafuso de regulagem 
posicionado na parte inferior do cavalete e deve ser 
feito o ajuste neste parafuso, de modo a fazer com 
que o eixo volte cerca de 0,3 mm para trás, ou seja, 
para o lado acoplamento ou polia, liberando o eixo 
para giro normal.

Lá dentro da carcaça a folga entre o olho do rotor 
e a tampa de sucção ou revestimento da sucção, re-
tornou a ser próxima do original, fazendo com que 
a vazão de recirculação volte aos valores originais e 
que a vazão da bomba volte ao valor nominal.

Antes de qualquer outra ação, deve ser feita agora 
nova marca da posição da caixa de rolamentos contra 
o cavalete.  A distância entre a marca zero feita no 
início do procedimento e a marca 1, feita após o ajus-
te, mostrará quanto foi o desgaste do olho do rotor e 
da tampa de sucção, permitindo planejar o próximo 
ajuste.

Após esta ação, refazer o acoplamento direto ou o 
ajuste das correias para que a bomba fique pronta 
para retornar para operação.  
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Definindo o período de ajuste do conjunto eixo-
rotor

Com a distância anotada entre a marca zero e a 
marca 1, poderemos definir o período de ajuste com 
boa precisão.  Vamos supor que a distância avançada 
do conjunto eixo rotor foi de 3,0 mm, porém não se 
sabe quando foi feita o último ajuste.

Com base em milhares de ajustes que fiz ou acom-
panhei, verifiquei que quatro semanas é um bom pe-
ríodo para se realizar novamente o ajuste do eixo na 
mesma bomba.  Vamos também supor que o novo 
ajuste seja também de 3,0 mm e assim teremos o pe-
ríodo definido.

Lembrando da primeira parte deste artigo, 3,0 mm 
é a máxima folga que devemos deixar entre o olho 
do rotor e a tampa de sucção.  A partir desta folga, 
o desgaste aumentará exponencialmente, causando 
grande perda de vazão nominal da bomba.

Assim que no nosso exemplo, fica definido que a 
cada quatro semanas faremos o ajuste da bomba, 
devendo, porém, sempre fazer as marcas e medir a 
distância entre elas.  Normalmente a distância de 
desgaste permanece a mesma.

A maioria dos modelos de bombas de polpa existen-
tes no mercado, em tamanhos pequenos e médios, o 
sobre metal do olho do rotor e da tampa de sucção é 
de cerca de 24,0 mm. Aproximadamente 12,0 mm no 
olho do rotor e 12,0 mm na tampa da carcaça.  

Assim que se a cada quatro semanas ajustamos 3,0 
mm, teremos 8 períodos de ajuste deste conjunto 
eixo-rotor, prevendo uma vida útil das duas peças em 
32 semanas ou 8 meses aproximadamente.  O para-
fuso de ajuste existente na parte inferior do cavalete 
para fazer com que o conjunto eixo rotor retroceda 
0,3 mm, não permitirá mais ajuste por fim de ros-
ca, confirmando que as duas peças estão em fim de 
vida útil.  A boa notícia é de que ainda restam quatro 
semanas de vida útil para planejar a troca das duas 
peças:  rotor e revestimento da sucção ou tampa da 
sucção.

Algumas polpas mais abrasivas causam desgaste de 
3,0 mm em duas semanas o que define o período de 
ajuste em duas semanas e a vida útil das duas peças 
rotor e revestimento da sucção em 16 semanas ou 
quatro meses.  

Manobra de alternância de operação das bombas 
de polpa

Com a Lista de Bombas existente em um determi-
nado usuário, podem-se definir quais serão ajustadas 
a cada 2, 4, 6 ou 8 semanas.  Não observei períodos 
de ajuste menores que duas semanas e quando usuá-
rios ajustam, por exemplo, 1,0 mm em oito semanas, 

tendem a definir o período de ajuste para cada 24 
semanas o que atende ao cálculo aritmético 

Porém outras causas ambientais recomendam que 
não se deixe um equipamento elétrico-mecânico 
parado ao tempo por mais de 8 semanas.  Muitas 
vezes o ambiente é muito úmido o que prejudica o 
isolamento dos motores ou prejudica a graxa nos ro-
lamentos.  Quando em operação, os motores estão 
sempre secos e as graxas sem umidade em sua su-
perfície.

Voltando ao nosso exemplo de ajuste a cada 4 se-
manas para mover 3,0 mm o conjunto eixo – motor 
para a frente, podemos fazer uma boa programação 
para todos os tags e bombas instaladas.  A cada qua-
tro semanas deve ser desligada a bomba B que estava 
em operação e ligada a bomba A que estava parada.  

Por isto esta ação da manutenção de campo tem 
que ser feita em estreita colaboração com a produ-
ção ou a operação da planta.  É importante que eles 
entendam que as variações de vazão serão muito 
poucas e não significativas para atingir metas de pro-
dução.

Do modo que foi escrito parece que a manobra de 
alternar a operação da bomba B para a bomba A é 
muito simples.  É simples, porém deve ser feita pela 
operação e os mecânicos de campo poderão atuar 
após a liberação pela operação. 

Retirar do sistema elétrico a capacidade de aciona-
mento acidental, certificar que válvulas de sucção e 
recalque estão bem fechadas e muitas outras ações 
de segurança para serem cumpridas.

Na maioria das vezes observei que quatro horas 
é um tempo adequado para execução do ajuste em 
bombas pequenas, de 3 ou 4 polegadas (75 a 100 
mm) de dimensão do flange de recalque.  Oito horas 
para ajuste de eixo de bombas médias, de 5, 6 e 8 po-
legadas (125,0150 e 200 mm) de flange de recalque.  

Porém note que o prazo para execução do ajuste é 
de quatro semanas e o planejamento de manutenção 
para o ajuste, tem bastante tempo para a execução. 

Quanto mais cedo melhor, pois a bomba par neste 
caso, pode ser usada como reserva, caso a principal 
tenha qualquer problema operacional.

Além do maior ganho que é ganhar em produção, 
a vida útil das peças rotor e revestimento de suc-
ção, chega a ser 3 vezes maior quando comparada às 
bombas que não sofrem ajuste periódico.

(*) Hoel Macedo é graduado Engenheiro Mecânico 
pela UNESP em 1974 e com extensão universitária na 
USP na área de metalurgia com o Prof. Renato Rocha 
Vieira. Trabalha com bombas centrífugas industriais 
para mineração entre outras aplicações, desde 1978.

pROCESSOS
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O que faz um posicionador inteligente

A Metso acaba de lançar o posicionador de válvulas 
Neles NDX, ampliando a sua oferta no segmento. O 
novo dispositivo foi projetado para dar ao usuário fi-
nal uma experiência amigável de interface com a tec-
nologia com maior facilidade e rapidez de instalação, 
seguindo a mesma linha da família ND9000. O Neles 
NDX oferece um desempenho confiável e preciso para 
uma vasta gama de aplicações industriais, indepen-
dente da marca de válvulas usadas. 

“Nós queremos proporcionar mais alternativas aos 
nossos clientes”, explica o gerente de Produto da 
Metso, Marko Rissanen. Segundo ele, o Neles NDX 
foi projetado para ser compatível com praticamente 
qualquer válvula e qualquer sistema de controle DCS. 
“Pode-se ter todos os benefícios do NDX sem investi-
mentos adicionais”, complementa o executivo.

O Neles NDX oferece precisão de controle que afeta 
direta e positivamente a variabilidade de processo e, 
subsequentemente, a lucratividade. Uma precisão de 
controle aprimorada pode ajudar a garantir a quali-
dade e minimizar as perdas de produção. Ele também 
pode contribuir para a otimização da matéria prima e 
para os consumos químicos e de energia, comprovan-
do a qualidade dessa linha de produtos. 

Os novos dispositivos foram inspirados simultanea-
mente nas mais recentes tecnologias e em mais de 50 
anos de experiência na fabricação de posicionadores 
de válvulas. Eles foram projetados e manufaturados 
para operar mesmo em condições de processo e de 
operações altamente demandantes. O projeto é in-
teligente e durável garantindo a segurança e maior 
praticidade, tanto na operação como na instalação, 
devido ao sistema de realimentação magnética por 
Efeito Hall.

Todas as informações numa só tela
O diagnóstico do Neles NDX fornece informações 

atualizadas sobre o desempenho do controle de vál-
vulas, permitindo melhorias na eficiência dos proces-
sos. Entre suas características estão o Performance 
View, que resume as condições das válvulas de con-
trole em uma única tela. 

Outro recurso é o On-line Valve Signature, que aju-
da a predizer eficientemente a necessidade de ma-
nutenção preventiva. Todos eles ajudam a otimizar a 

Tecnologia agrega novos benefícios e pode ser 
empregada em qualquer indústria e em válvulas 

de qualquer fabricante

eficiência, rentabilidade, confiabilidade e segurança 
dos processos. 

O NDX inclui monitoramento remoto da válvula de 
controle, assim como um amplo conjunto de testes 
off-line para avaliação das condições dos equipa-
mentos, diferenciais característicos desde a família 
ND9000. 

O NDX foi projetado para economizar tempo e re-
cursos por meio de um processo de fácil instalação e 
comissionamento. Tal processo é adequado para uma 
vasta gama de válvulas, independente do tipo e do 
tamanho devido à maior capacidade pneumática. A 
nova tela de interface com usuário permite a ativação 
de operações normais e de inicialização. A instalação 
simplificada e intuitiva aumenta a segurança tanto 
dessa etapa como da fase de operação. 

Posicionador de válvulas Neles NDX
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válvulas customizadas 

A fabricante alemã de válvulas especiais AZ Armatu-
ren tem fornecido soluções de alta performance para o 
mercado industrial nas mais críticas aplicações. A filial 
da empresa no País, situada em Itatiba (SP), destaca-se 
por possuir um departamento de engenharia de proje-
tos próprio, que dimensiona e especifica válvulas macho 
alinhadas às mais sofisticadas ferramentas de CAD e si-
mulação CFD.

De acordo com a companhia, a válvula macho se apre-
senta de forma customizada no mercado, com a carac-
terização de sua área de passagem de acordo com a 
aplicação, o que permite o controle fino ajustado à ne-
cessidade de cada processo. 

Devido à construção sem espaço morto, o obturador 
das válvulas da marca tende a se manter estável durante 
todo o curso, não sofrendo deslocamentos por conta da 
pressão de escoamento do fluído, o que evita correções 
constantes do posicionador. Muitos modelos de válvu-
las da marca alemã têm vedação com Teflon reforçado, 
capaz de suportar abrasão de fluídos corrosivos, o que 

Companhias dos setores químico, petroquímico, 
siderúrgico, de papel & celulose, petróleo & gás 
e mineração costumam encomendar válvulas 
sob medida para o controle fino da produção

permite ao equipamento se manter 
estanque em condições de fechamen-
to, além continuar com o mesmo tor-
que ao longo da operação.

Segundo a AZ Armaturen, nas apli-
cações modulares, as válvulas macho 
da marca apresentam excelente ran-
geabilidade para obtenção das curvas 
de vazões do tipo linear e igual por-
centagem. Por sua característica de 
escoamento laminar e um bom fator 
de recuperação de pressão (FL), ga-
rantem menores riscos de cavitação e 
flashing em seus internos permitindo 
o controle de gases e líquidos com di-
versas particularidades.

“Para melhor atender ao mercado 
brasileiro, nosso parque fabril inves-
te constantemente em melhorias que 
asseguram o máximo de qualidade na 
produção das válvulas”, enfatiza Ale-
xander Schmidt, diretor da AZ Arma-
turen do Brasil.

A empresa conquistou a certifica-
ção SIL, que atesta a integridade, re-

petibilidade, confiabilidade e assegura a menor suscep-
tibilidade de falhas em seus produtos. A companhia foi 
a primeira em sua área de atuação no País a conquistar 
esta rigorosa certificação.

Válvula Esfera revestida tipo NVN
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Amanco lança linha de tubos com maior resistência 
à corrosão

A Amanco, marca comercial 
da Mexichem, grupo atuante 
na produção de tubos e co-
nexões, anuncia a entrada 
nos mercados nacionais de 

indústria química e de mineração com o lançamento da li-
nha Amanco Corzan. Produzidos em parceria com a empre-
sa norte-americana Lubrizol, a linha oferece opções para o 
transporte de fluídos químicos. Os produtos, segundo o fa-
bricante, são mais resistentes à corrosão interna e externa 
e têm maior vida útil, baixo custo de instalação e excelente 
capacidade hidráulica.

 “Nossa previsão é que ao entrar nesses novos segmentos 
estratégicos os clientes passem a utilizar produtos diferen-
ciados que proporcionem economia no custo total da obra”, 
avaliou Fabiana Castro, gerente de Inovação e Produtos da 
Mexichem Brasil. 

 Estudos de mercado comprovam que os setores químico 
industrial e de mineração são fortemente impactados pelos 
problemas de corrosão em seus sistemas de tubulações me-
tálicas. Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), 
anualmente são gastos R$ 32 milhões com aquisições de 
tubos para projetos correntes. A consequência disso é um 
elevado custo de manutenção por parte das empresas. “Foi 
justamente pensando em resolver 
essa questão que a Amanco am-
pliou o seu portfólio com os tubos 
e acessórios da linha Corzan”, com-
pleta Fabiana.  

 Os novos produtos contam com 
suporte comercial e assistência téc-
nica permanente da marca Amanco 
em todo o Brasil. 

Tecnologia descontamina e aumenta vida útil de sistemas 
hidráulicos de máquinas e veículos utilizados na mineração

A contaminação interna de tubos e mangueiras é um dos 
grandes responsáveis pelas falhas dos circuitos hidráulicos de 
máquinas e veículos utilizados pelo setor de mineração. Para 
resolver o problema, a Ultra Clean Brasil apresenta ao merca-
do a tecnologia UC System, um sistema de limpeza e descon-
taminação a seco – e em segundos - de tubos, tubulações e 
mangueiras, sem o uso de água ou produtos químicos.

A empresa estima que hoje 80% das falhas de circuitos hi-
dráulicos de máquinas e equipamentos estejam associadas à 
contaminação interna. Manter os tubos e mangueiras limpos 
significa aumentar a vida útil de caminhões fora de estrada, 
tratores, britadores móveis, entre outras máquinas. Desen-
volvido nos Estados Unidos pela Ultra Clean Technologies, UC 
System limpa em questão de segundos tubos e mangueiras. 

O sistema da Ultra Clean utiliza um lançador pneumático 
que dispara em alta velocidade projéteis de espuma de po-
liuretano no interior das tubulações. A pressão exercida pelo 
projétil – mesmo em curvas, cotovelos e juntas em T ou Y - re-
move impurezas e resíduos indesejáveis aos circuitos hidráuli-
cos. A tecnologia destaca-se também por ser ecologicamente 
correta e proporcionar uma série de economias para os usu-
ários: redução do tempo gasto com a limpeza; economia com 
água e sanitizantes; além de melhoria das condições de traba-
lho dos operadores (insalubridade zero). “O grau de limpeza 
proporcionado pelo sistema supera as exigências das normas 
ISO 15/13/10 e NAS 4”, enfatiza Osíris Rocha, diretor executi-
vo da Ultra Clean Brasil. Segundo o executivo, outros métodos 
comuns no mercado para limpar tubulações, como o uso de 
água, solventes ou produtos químicos (flushing), não deixam 
as tubulações realmente limpas e livres de contaminantes, re-
duzindo assim a vida útil dos equipamentos.

A limpeza ajuda a evitar uma série de contratempos, como 
as paradas não programadas de máquinas. Além disso, com 

tubos e mangueiras limpos, 
a performance dos compo-
nentes mecânicos também 
é otimizada, já que válvulas, 
comandos, bombas, filtros e 
selos mecânicos precisarão de 
menos esforço para funcionar 
perfeitamente.

Empresa estima que 80% das falhas de circuitos 
hidráulicos de máquinas e equipamentos utiliza-
dos pelo setor estejam associadas à contamina-

ção interna
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