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ED I TOR I A L

A era do carro
elétrico

OS DESAFIOS E GANHOS POTENCIAIS DA MINA DIGITAL

15 e 16 de Maio de 2018 - Belo Horizonte (MG)

e as oportunidades para o Brasil

O carro elétrico tem três vezes mais cobre do que o modelo
de combustão interna. Começa pelo próprio motor elétrico, passa pelos sistemas de freios regenerativos de energia, cabos condutores para as baterias elétricas, e nos equipamentos elétricos
e audiovisuais já habituais dos automóveis. Enquanto um veículo
tradicional usa até 25 kg de cobre, um elétrico pode consumir
ate 80 kg. O metal vermelho também se beneficia da cadeia de
reciclagem já existente no mercado há décadas.
A estrela da nova era, entretanto, é o lítio, usado nas baterias recarregáveis exigidas pelos carros elétricos. Elas respondem
por 50% do custo do veículo. Essa dependência é tal que a
montadora pioneira Tesla ergue sua própria gigafábrica — que é
literalmente seu nome - em parceria com a Panasonic em Reno,
Nevada, nos Estados Unidos, com capacidade não somente para
baterias automotivas, mas também unidades residenciais alimentadas por energia solar — outro negocio inovador que a
empresa lançou. Isso levou a uma corrida por novas reservas de
lítio pelo mundo nos anos recentes, valorizando os depósitos de
sais no Chile, Bolívia e na Argentina, equivalentes a 70% dos recursos conhecidos desse mineral.
No Brasil, estudo iniciado em 2012 e divulgado em março
passado pela CPRM revela depósitos promissores de lítio no
Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas Gerais, com elevado
potencial de exploração econômica. Existem 45 depósitos associados a pegmatitos no País, a maioria em território mineiro,
podendo multiplicar por 20 as reservas nacionais, que saltariam de 0,4% do total estimado mundial para 8%, ficando em
quinto no ranking global.
Entretanto, o cobalto é visto como ameaça à crescente
produção de baterias recarregáveis, reduzindo ao mesmo
tempo seu custo, por causa da sua disponibilidade irregular.
Como subproduto de depósitos de níquel, este metal teve
sua produção reduzida em anos recentes em diversas minas
por causa do baixo preço. O maior produtor global é a República Democrática do Congo, onde conflitos internos há décadas colocam em dúvida a capacidade de uma produção sus-

tentável — e aceitável em termos globais, do ponto de vista
ético e humanitário.
Assim como os eletrodos positivos são feitos com óxidos
metálicos de lítio, os negativos usam grafita — outro mineral
que nunca atraiu maior atenção das mineradoras. Ela está ligada aos primórdios da humanidade, quando os homens de caverna grafitaram suas paredes com desenhos rupestres sobre
suas caçadas, e os egípcios decoraram seus vasos cerâmicos.
Cerca de 50% dos depósitos estão na China e 27% no Brasil.
Cinco anos atrás, as baterias do Nissan Leaf, carro 100% elétrico, requeriam 40 kg de grafita.
Moçambique começou a explorar o maior depósito de grafita conhecido, operado pela australiana Syrah Resources, em
Balama, província de Cabo Delgado, que ambiciona ser o fornecedor global desse mineral com alto grau de pureza — no
formato esférico revestido, mais valorizado no mercado.
E existe ainda o novo material chamado grafeno, cujo instituto
de pesquisa no País se encontra na Universidade do Mackenzie,
em São Paulo, associado à Universidade de Manchester, na Inglaterra. É basicamente uma folha muito fina de carbono, parecido
com favo de mel, cuja espessura é de um átomo, de modo que o
grafeno é chamada também matéria em 2D. Os cientistas Andre
Geim e Konstatin Novoselov descobriram esse material usando
grafite de lápis e uma fita adesiva.
Suas propriedades são extraordinárias. Têm propriedades
excepcionais de resistência e leveza, podendo ter uma espessura extremamente fina e conduz calor e eletricidade. A dificuldade é produzi-lo a custo competitivo com relação aos outros materiais existentes que não vão querer ceder espaço.
Eis os novos desafios à mineração brasileira proporcionados pela nova era do carro elétrico. A Agencia Nacional de Mineração pode se unir a instituições privadas para conquistar
um espaço relevante no mercado global no futuro próximo
(não longínquo) — não precisamos de mais um plano estratégico, mas um programa de medidas efetivas com prazos e custos que possam ser viabilizados por mecanismos de mercado.

Depósito de lítio no Chile, fábrica de baterias da Tesla e o futuro próximo já nas ruas
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2018 - novo cenário, novos desafios: vamos nos preparar
José Mendo Mizael de Souza
A mineração brasileira inicia o ano de 2018 em um
cenário bem diverso - e bem melhor! - do que aqueles
com os quais deparou nos inícios, respectivamente, de
2015, 2016 e 2017, em especial no que diz respeito à
economia e à concretização de investimentos.
Assim, quanto ao crescimento do País, analistas
econômicos tem convergido para uma taxa de expansão do PIB brasileiro em 2018 entre 3,0% e 3,5%.
Quanto ao investimento, crucial para a retomada do nosso
crescimento em bases sustentáveis, conforme destacou reportagem de “O Estado de São Paulo”, “mais de dois terços dos investimentos previstos para o Brasil entre 2018 e 2021 sairão do
caixa da Vale e da Petrobras” - ou seja, virão da mineração, do
minério de ferro e do petróleo: destaca e afirma, ainda, a citada
reportagem, que “com a recessão que assolou o País nos últimos três anos e derrubou a taxa de investimentos, as duas gigantes nacionais ganharam mais peso na economia interna.
Dos R$ 367 bilhões programados para os próximos quatro
anos, quase R$ 200 bilhões são do plano de negócios da estatal de petróleo e R$ 44 bilhões, da Vale. Diante da forte concentração, quatro Estados ficarão com 76% dos investimentos
previstos para o período: Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Espírito Santo - locais que abrigam grandes projetos de Vale e Petrobras. No Rio, por exemplo, 83% dos investimentos previstos
são da petroleira, e, no Pará, 88% da mineradora, segundo levantamento feito pela consultoria AFranco Partners (AFPartners), que mapeou os megaempreendimentos a serem erguidos no País nos próximos quatro anos. Foram considerados no
trabalho apenas projetos em estágio mais avançado, como
aqueles que já têm licenças ambientais ou que já estão em
construção. O economista Augusto Franco, autor do estudo,
destaca que, por estar saindo de uma forte recessão, o volume
de investimento deve ser visto como positivo. Com a retomada, diz ele, o quadro deverá melhorar e novos empreendimentos serão incorporados a essa lista, que hoje soma 266 megaprojetos”.
À luz desta realidade, nada melhor, então, do que conhecermos a opinião do presidente da Vale, Fabio Schvartsman,

que, em entrevista ao citado “O Estado de São Paulo”,
responde à seguinte pergunta do jornal: “O que falta para
outras empresas retomarem os investimentos?” Ele respondeu: “Confiança na estabilidade do cenário político e
econômico. Se as reformas não forem feitas, o desequilíbrio fiscal vai acabar levando em algum momento à inflação, novamente à desvalorização da moeda e consequentemente ao aumento de juros e à redução dos
investimentos pelas empresas. Então, a única maneira de fazer
com que as empresas invistam é apresentar um cenário que
tenha um grau de estabilidade”.
Já no que diz respeito à outra pergunta colocada pelo “Estadão”, a saber: Então, 2018 vai ser um ano morto diante das incertezas em relação às eleições?” A visão do presidente da Vale
é: “Não morto, mas morno. Alguns investimentos vão se realizar
sim, por causa da redução das taxas de juros. É inevitável que o
mercado imobiliário se reaqueça. Algumas coisas vão acontecer
naturalmente, o consumo vai aumentar. Com o aumento do
emprego e da renda, a economia funciona um pouco melhor”
Quanto ao plano internacional, segundo o “Valor”, "a projeção do Relatório sobre Commodities e Desenvolvimento 2017,
publicado [...] pela Unctad (Agência da ONU para Comércio e
Desenvolvimento) e FAO (Agência da ONU para Agricultura e
Alimentação), “as tendências de preço e volatilidade das commodities continuam a ser tema de preocupação para a economia mundial, conforme destacou o secretário-geral da Unctad,
Mukhisa Kituyi, ao apresentar o relatório em Buenos Aires à
margem da conferência ministerial da Organização Mundial do
Comércio (OMC). [...] Pelas simulações da ONU [...] os preços de
matérias-primas não alimentares poderão subir 11% até 2030.
Já a cotação do petróleo pode aumentar 50% no mesmo período.”
Como se vê, embora todos os desafios que se afiguram com destaque maior para a Reforma da Previdência pelo seu
impacto favorável nas gerações futuras do nosso País -, o cenário que se vislumbra é positivo, e o momento é de nos prepararmos para ele - e rápido, eis que “o tempo voa”!
Excelente 2018 para todas e para todos.

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 Minas e presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia da entidade. Coordenador, como diretor do BDMG, em 1976, da fundação
do IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração. Como representante do IBRAM, um dos três 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.
Conselheiro do Conselho Diretor da Fundação Gorceix, de apoio à Escola de Minas de Ouro Preto. Medalha de Mérito dos 150 Anos do Canadá. Um
dos fundadores do Grêmio Mínero-Metalúrgico “Louis Ensch” da EEUFMG. Membro do “Grupo de Estratégia” da SGM/MME.
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Vale revela sua visão do futuro
Em apresentações para investidores e analistas em

Londres e Nova York, no início de dezembro, a mine-

radora Vale expôs o planejamento estratégico para
2018 e próximos anos. De acordo com o diretor-pre-

sidente, Fabio Schvartsman, a companhia terá foco

em abrir caminho para a criação de valor da empresa,
através de iniciativas divididas em quatro pilares: me-

lhoria do desempenho, estratégia clara, evolução na
governança e referência em sustentabilidade.

Após reestruturação societária, a Vale migrou para

o Novo Mercado no dia 22 de dezembro. Com isso, a
empresa espera que o EBITDA do negócio de minerais ferrosos cresça na faixa de US$ 1,2 a US$ 2 bi-

lhões, por volta de 2020, com ganho de US$ 3 a 5/t

em eficiência, por cima de US$ 1/t já ganho na cadeia
de suprimento em 2017.

Mineradora aplica US$ 150 mi em plantas

De acordo com Peter Poppinga, diretor-executivo
de Minerais Ferrosos, “os investimentos em inovação
e automação vão aumentar a eficiência operacional
e valorizar os produtos premium de minério de fer-

Ramp-up do S11D está em +80%
A Vale afirmou nos evento no exterior que os

quatro sistemas truckless do projeto S11D, no Pará,

estão operando acima de 80%, na taxa de 6.500 t/h

vs capacidade de 8.000 t/h. Quando finalizado, o
ramp-up do S11D reduzirá os custos em 47% das

operações, segundo a empresa – e ao ser concluído
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ro”, ressalta – isso inclui investimentos nas minas,
plantas e logística. Um dos maiores investimentos
ano que vem será na retomada das plantas de pelotização em São Luís (MA) e Tubarão (ES), com aplicação de US$ 150 mi.

em 2020, a mineradora estará produzindo no com-

plexo 90 milhões de t/ano de minério de ferro. O
Centro de Operações Integradas (COI), recém-insta-

lado na unidade da empresa de Águas Claras, Nova

Lima (MG), dará suporte à gestão da cadeia de valor,
com forte ênfase na logística que inclui os fretes
marítimos.

P E RSP E C T IVA

Salobo III terá US$ 400 mi
Em Sossego, a empresa busca acessar o minério de

maior teor no fundo do pit, empregando caminhões me-

nores, além de estender a lavra à cava Pista; Salobo III
consiste em expansão para 36 milhões t/ano, além de

processar minério estocado (50 mil t/ano de cobre em
concentrado); Victor é o depósito de alto teor em Su-

dbury, no Canadá, com potencial para 500 mil t/ano Cu e
200 mil t/ano Ni. Em Salobo, a mineradora ainda pretende investir US$ 400 milhões.

Tecnologias digitais na linha de frente
A mineradora cita como exemplos de tecnologias em
fase de adoção os caminhões autônomos, sistemas analíticos preditivos, mais “inteligência” em planejamento e

processos; inspeção e manutenção automatizadas; monitoramento de desempenho em tempo real — para alcançar ganhos de 8% na performance dos ativos; 11% em
manutenção; e 5% na eficiência da força de trabalho.

Vale reduz capex de projetos de níquel em
US$ 1,6 bi
Ao reduzir a produção das minas de níquel em 40%

em 2017 e 53% em 2018, em vista do preço spot do

metal, a empresa cortou as inversões capex no valor
acima nos projetos VNC, Voisey’s Bay, Thompson e na

Indonésia. Em contrapartida, investirá mais na produção de cobre.

Seguem projetos da Codelco
Nos próximos quatro anos, a Codelco investirá em

Chuquicamata, no Chile, na transformação da mina subterrânea, mais US$ 3,4 bilhões. Já a expansão de El Te-

niente, para concluir, a empresa deverá desembolsar pelo
menos US$ 2,2 bilhões. Em Rajo Inca, em El Salvador, cuja

construção deve iniciar-se em 2018, os recursos a serem
aplicados são de US$ 900 milhões.

Mineração no Peru contribui com menos no PIB
Segundo relatório da BBVA Research, depois de viver

um boom de grandes projetos de mineração (2011-

2014) e expansão na produção (2015-2017), a mineração

no Peru perdeu fôlego. Em 2017, de acordo com o rela-

tório, a produção mineira contribuirá com 0,4 pontos
percentuais para a expansão do PIB, abaixo do que foi
alcançado em 2016 (cerca de 2 pontos percentuais).
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Durabilidade de produtos e investimentos alicerçam
ampliação da Usipe no setor mineral
Empresa do polo metal-mecânico do sul catarinense chega a três décadas de mercado
com atuação em todo o Brasil e países da América Latina e Europa
Com média de investimento de R$ 2 milhões por ano

em novos equipamentos, a Usipe expande e aprimora o

portfólio de produtos, reconhecidos pelo alto desempenho
de desgaste. As aquisições mais recentes são o torno Kolomna, no qual se produz peças de até 5 metros de diâmetro, e o software Magma, que realiza a simulação dos proje-

tos de fundição e confere assertividade ao processo para
garantir o produto conforme as expectativas dos clientes.

A tradição de 30 anos de história, aliada aos constantes

DURABILIDADE COMPROVADA

O desenvolvimento dos produtos da Usipe possui

investimentos em tecnologias e melhorias contínuas, sedi-

como premissa a busca pelo melhor custo benefício aos

em fundição, usinagem e caldeiraria, mesmo nos tempos

ne Bressan Binotti. Entre as recentes comprovações da

mentou o crescimento da Usipe no segmento de soluções

de estagnação no cenário econômico geral. Dentro da
empresa catarinense fundada em 1987 a participação do
setor da mineração vem avançando nos últimos anos e
atualmente consolida-se como carro-chefe, correspondendo a 40% do faturamento. Outros segmentos repre-

sentativos são as indústrias de siderurgia, celulose, usinas
termelétricas, entre outros.

As peças de desgaste de até 6,5 toneladas produzidas

na sede, em Içara (SC), são comercializadas em todo o território nacional, além de países da América Latina e Euro-

clientes, ressalta a diretora industrial da empresa, Cristia-

durabilidade das peças está em uma unidade da Vale em

Vitória (ES). Uma caçamba Usipe instalada em fevereiro
de 2016, com o objetivo de ultrapassar 11,7 milhões de
toneladas processadas, continua em operação. Atual-

mente já superou a marca de 26 milhões de toneladas e
está catalogada através da SAT-1601. “Este tipo de projeto ressalta a nossa característica em customizar o produto para atender as necessidades de cada aplicação”, destaca Cristiane.

Além da qualidade

pa. Entre os diferenciais da empresa está a produção sob

dos produtos, o cum-

pecificações dos projetos dos clientes, obedecendo às

entrega e a proximida-

encomenda. "Os produtos são fabricados conforme as esnormas

técnicas

internacionais, vi-

sando assegurar a
qualidade e a má-

xima performance
dos

equipamen-

tos”, ressalta o ge-

rente comercial da
Usipe, Daniel Baldissera.
8|
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primento de prazos de
de com os clientes con-

figuram princípios da
Usipe. “Somos reconhecidos pelo alto desem-

penho de desgaste dos nossos produtos dentro dos merca-

dos em que atuamos. A tradição de 30 anos de história,

acompanhada das características de atendimento ágil e a
idoneidade da empresa nos permitiram crescer mesmo nos
períodos de dificuldades na economia como o país vivencia”, afirma o diretor-presidente da empresa, Emir Bressan.

VA N Á D I O

D E

MA R A C ÁS

Melhoria de processos eleva recuperação global
de V2O5 de 48% para 76%
Ítalo Araponga Costa e Laerte Freire Rosendo*

Durante a fase inicial de produção (ramp up) de

Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) em

equipes responsáveis, se deparem com situações que

Vanádio de Maracás (VMSA) foi inaugurada, dando iní-

qualquer empreendimento industrial é comum que as
não foram previstas no projeto piloto e que devem ser
contornadas de forma rápida - sendo necessário desenvolver o conhecimento técnico da equipe e implan-

1979, mas somente em 21 de maio de 2014 a empresa

cio ao processo de ramp up que terminaria apenas no
último trimestre de 2016.

Durante a fase inicial de produção (ramp up) de

tar projetos de melhoria nos processos de produção.

qualquer empreendimento industrial, é comum que as

dustrial Vanádio de Maracás, na Bahia, da Largo Re-

parem-se com situações que não foram previstas no

A fase de ramp up do empreendimento minero-in-

sources, foi iniciada em agosto de 2014 e finalizada

em abril de 2016, dando sequência à consolidação e

otimização da operação até setembro de 2017. Neste
período, a recuperação global de V2O5 (Pentóxido de

vanádio) passou de 48% (média de 2014) para 76%

(média do terceiro trimestre de 2017), uma evolução
que foi acompanhada pela produção de V2O5, que em
2014 (de junho a dezembro) foi de apenas 1.032 t, en-

quanto no terceiro trimestre de 2017 foi de 2.513 t.
Essa evolução foi gradual, exigindo melhorias de pro-

jeto e mudança de estratégia em todas as etapas; no
entanto, alguns pontos chave merecem destaque.
PIONEIRISMO
A presença de vanádio na Bahia foi descoberta pela
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equipes responsáveis por operar e manter a planta de-

projeto inicial e que devem ser contornadas de forma
rápida, para que não haja impacto financeiro não pre-

visto no investimento. Para a VMSA, esse cenário foi
potencializado pela inexistência de outro empreendi-

mento semelhante no Brasil, pela pequena quantidade
de produtores de vanádio no mundo e pelas condições impares do depósito mineral, que é formado essencialmente por dois tipos de minério (minério maciço e minério disseminado), um dos quais não existia
conhecimento prévio sobre seu beneficiamento.

Para superar as dificuldades iniciais, foi necessário

desenvolver o conhecimento técnico da equipe e implantar projetos de melhoria nos processos de produção. Os desenvolvimentos realizados na fase de ramp
up tinham dois objetivos principais: um foi o aumento

VAN ÁDIO

DE

MARAC ÁS

da disponibilidade e o outro foi o aumento da recupe-

principais de minério: o magnetitito, que é composto

• A instalação de uma etapa de separação magnética a

mente de “minério maciço”; e o magnetita-piroxenito,

ração. Dentre as mudanças mais marcantes, estão:
seco após a britagem

• A instalação de uma segunda britagem

• Redimensionamento da primeira britagem

• O aumento da capacidade da etapa de separação

por mais de 50% de magnetita e chamado internacaracterizado por ter, em média, 25% magnetita disse-

minada em uma matriz de piroxenito, sendo chamado
internamente de “minério disseminado”.

Enquanto o corpo de minério maciço é homogê-

magnética a umido após a moagem

neo, possui alto teor de magnetita e baixo teor de

• Mudança da estratégia de operação do forno de cal-

tremamente heterogêneo, com teores que podem va-

• Redimensionamento dos equipamentos da lixiviação
cinação e lixiviação

• Mudança da estratégia de operação precipitação
As modificações de projeto e aprendizado da equi-

pe permitiram que no terceiro trimestre de 2017, 76%
de todo o vanádio alimentado fosse recuperado, resultando em uma produção de 2.513 t de V2O5 no mesmo período.
MÉTODOS

contaminantes, o corpo de minério disseminado é exriar entre 10% e 40% de magnetita e, em todos os ca-

sos, alto teor de contaminantes (em geral silicatos).
Como o projeto inicial contemplava que todo o miné-

rio possuía as características do minério maciço, a

planta de beneficiamento foi construída de forma que
não atendia as necessidades de processamento do mi-

nério disseminado, resultando em uma concentração

pouco seletiva, com baixa recuperação e produção de
concentrado fora da especificação. O primeiro passo

Com o objetivo de descrever as dificuldades do pe-

para solucionar estes problemas, seria a identificação

cada ação, a usina da VMSA será classificada em três

• A recuperação de uma separação magnética a úmido

• Beneficiamento - inclui as operações unitárias de bri-

na entrada. Quanto maior a concentração de minerais

sificação, espessamento, concentração magnética a

modo que o baixo teor de magnetita no minério disse-

• Metalurgia - composto pela operação de calcinação

• O projeto inicial contemplava uma única etapa de

em tanques;

ção, que não era capaz de produzir um concentrado

ríodo de ramp up, as ações tomadas e os resultados de

de suas principais causas:

grandes grupos:

depende, dentre outros fatores, do teor de magnético

tagem, concentração magnética a seco, moagem, clas-

magnéticos na alimentação, maior é a recuperação, de

úmido e filtragem;

minado implica em baixa recuperação;

em forno rotativo e a operação de lixiviação intensiva

concentração após o circuito de moagem e classifica-

• Tratamento químico e fusão - inclui as etapas de re-

dentro da especificação (%SiO2 menor que 2,8%).

moção de sílica, precipitação, evaporação, secagem,
remoção de amônia e fusão.

BENEFICIAMENTO DO MINÉRIO
POUCO CONHECIDO

A principal dificuldade do beneficiamento foi o bai-

xo grau de conhecimento sobre o minério do depósito
de Gulçarí A, o principal da VMSA. Inicialmente, pensa-

va-se que este depósito era homogêneo, composto

por apenas um tipo de minério com características que
tornavam o processo de beneficiamento fácil e de baixo custo. Atualmente, sabe-se que existem dois tipos
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A solução mais fácil para estes problemas seria simplesmente lavrar apenas o minério maciço. No entanto, o corpo de minério disseminado representa 60% da
massa total e 40% do V2O5 contido no depósito de Gulçarí A, sendo impensável deixar de processar este minério. Com o objetivo de minimizar o impacto causado
pelo minério disseminado, inicialmente foi modificada a
proporção do blend na alimentação da moagem, aumentando a quantidade de minério maciço em relação
ao disseminado, resultando na proporção de 1 para 1.
No entanto, esse blend não é sustentável, pois
como mencionado anteriormente, apenas 40% do depósito de Gulçari A é composto por minério maciço. Observou-se que seria necessário ter uma etapa de concentração antes da moagem, que permitisse um maior uso
de minério disseminado. A opção escolhida foi a instalação de uma etapa de separação magnética a seco, apelidada de DryMag, após a britagem, que seria capaz de
produzir um pré-concentrado com 45% de magnéticos a
partir de um blend com 35% de magnéticos (65% de minério disseminado e 35% de minério maciço). Essa etapa
se mostrou extremamente importante no processo de
ramp up da VMSA, pois possibilitou:
• Redução da disposição de rejeito em bacias. Todo o
rejeito da concentração magnética a úmido é disposto
em bacias de rejeito que tem alto custo de construção
e manutenção. Como a separação após a britagem é
feita a seco e a granulometria do rejeito gerado tem
P80 em torno de 9 mm, é possível dispor este material
em pilhas, que é uma operação muito mais barata que

a disposição em bacias;
• O aumento da concentração de magnéticos na alimentação da moagem de 35% para 45% possibilitou o
aumento de recuperação de V2O5 da concentração
magnética a úmido, de 48% para mais de 95%.
O efeito colateral da instalação de uma separação
após a britagem foi a redução da produção de material
britado, já que na concentração magnética a seco cerca
de 30% da massa inicial é disposta como rejeito (para
uma alimentação com 35% de magnéticos). Ou seja, a
capacidade de produção da britagem foi reduzida em
30%, exigindo a instalação de uma segunda britagem,
com capacidade de produção de 30.000 t por mês. Atualmente, a segunda britagem opera somente com minério maciço, que não tem necessidade de ser concentrado (o teor de magnéticos é maior que 50%), e todo o
minério disseminado é processado pela primeira britagem, que possui a separação magnética a seco. Esse arranjo permite que o blend seja feito na alimentação da
moagem de forma mais controlada.
Com o problema de recuperação resolvido, foi necessário estudar o problema
da qualidade. Para isso, foi realizada uma
caracterização mineralógica do concentrado, e um balanço de massa detalhado do
circuito de moagem e separação magnética a úmido, para que fosse possível compreender quais as causas da baixa eficiência de limpeza da etapa de separação
magnética a úmido. O estudo feito em
parceria com laboratórios externos mostrou que a classificação por ciclonagem
Gráfico mostrando recuperação de V2O5 da separação magnética a úmido, com média
operava com baixíssima eficiência, tanto na
de 2014 e os anos de 2015, 2016 e 2017 por mês
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separação de finos quanto na de grossos e que mais da
metade da massa de ganga presente no concentrado
estava livre, ou seja, a única etapa de concentração existente era insuficiente.
A figura a seguir mostra um gráfico com as informações de liberação dos silicatos (minerais considerados como ganga) por faixa granulométrica no concentrado antes das modificações realizadas na planta de
separação magnética a úmido. Nota-se que pelo menos 60% da massa de silicatos do concentrado representado pelo gráfico está livre, evidenciando a ineficiência da limpeza. Além disso, pode-se concluir que
quanto mais fino o material menor a eficiência de limpeza, já que a porcentagem de partículas liberadas
sobe de 57% para 76% para faixa abaixo de 0,037 mm
em comparação a faixa acima de 0,105 mm.

DE

MARAC ÁS

tex dos ciclones seria suficiente para aumentar sua eficiência, e que seriam necessárias ao menos mais duas
etapas de concentração magnética. O resultado dessas
modificações pode ser visto no gráfico a seguir.
Nota-se que após as modificações iniciadas em
março de 2016, a média de teor de SiO2 caiu de 3,5%
(média de janeiro de 2015 a março de 2016) para 2,4%
(média de abril de 2016 a setembro de 2017).
%SiO2 no Concentrado por mês

Gráfico mostrando teor de SiO2 no concentrado por mês

METALURGIA DEPENDE DA

ESTABILIDADE DE PROCESSOS
Na maioria dos processos industriais, a estabilidade

da operação tem grande influência na eficiência, algo

bastante evidente nas plantas de metalurgia da VMSA.

Qualquer parada de produção (mesmo que progra-

mada), mudança de características da alimentação ou
qualquer outro descontrole, cria uma instabilidade no
Liberação dos silicatos do concentrado magnético da VMSA por faixa granulométrica. O rótulo acima da barra representa o teor de
SiO2 em porcentagem e as informações no centro da barra representam a porcentagem da massa na situação da legenda. Ex.: A
amostra total tem 6,06% SiO2, 62% dos silicatos estão livres e 35%
em dupla associação.
Fonte: LTC-FUNDESPA (estudos de caracterização mineralógica em amostras de concentrado de vanádio).

Para aumentar a eficiência de limpeza da separação
magnética a úmido, seria necessário não apenas ter
novas etapas de concentração, mas também aumentar
a eficiência do ciclone, a fim de evitar que partículas
não liberadas (38% da massa total) passem para a etapa de concentração, ou que haja sobremoagem e produção de material superfino. O estudo mostrou que
uma pequena mudança nas aberturas dos apex e vor-

processo que impacta severamente a recuperação das
etapas de calcinação e lixiviação da VMSA.

Na calcinação, o concentrado produzido pela se-

paração magnética a úmido, com mais de 90% de

magnetita, é misturado com sais de sódio, com o objetivo de fazer com que o vanádio, que está na estru-

tura cristalina da magnetita (FeO∙V2O3), reaja com o
sódio, formando o vanadato de sódio (NaVO3), um sal
com alta solubilidade em água.

Uma das dificuldades deste processo de reação é

a presença de silicatos, que além de reagirem com
o sódio, impedindo-o de reagir com o vanádio, podem causar fechamento do forno, devido a formação de colagens que se agregam as paredes de refratário deste equipamento. Essas possibilidades
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processos citados, implica que a lógica de operação
deve ser também diferente. Para que a recuperação alcance os valores estipulados no projeto inicial da
VMSA, as seguintes variáveis precisam ser controladas
com eficácia:
• Disponibilidades do forno e lixiviação
• Temperatura no processo de lixiviação
• Tempo de residência
• Taxa de lavagem de torta (camada de sólidos formada durante o processo de filtração) no filtro
• Método de lavagem de torta no filtro (Atualmente
em contracorrente)
As principais alterações de projeto levaram em
consideração o impacto das variáveis citadas anteriormente. Com o intuito de melhorar a disponibilidade
média de operação, que durante o período de comissionamento, no primeiro trimestre de 2015, era de
77%, foi necessária a duplicação de equipamentos críticos na planta de lixiviação, ação essa que aumentou
a disponibilidade para 95% no último trimestre de
2016. Já para aumentar a temperatura no processo de
lixiviação, foi necessária uma readequação no sistema
de resfriamento da planta de calcinação, que no início
garantia uma temperatura média do produto de 80°C e passou a ser 400°C. O tempo de residência foi aumentado através
da instalação de um segundo tanque de lixiviação. A taxa de lavagem da torta e o método de lavagem utilizado foram aperfeiçoados através de treinamento da equipe operacional.
O gráfico a seguir mostra a evolução da recuperação da lixiviação a partir de junho de 2015 chegando a atingir valores
de 98%.

reforçam a importância das etapas de limpeza da
concentração magnética que reduzem o teor de
SiO2 no concentrado.
Além da presença de silicatos, as variáveis abaixo
afetam diretamente a estabilidade e eficiência do processo de calcinação:
• A temperatura nas zonas ao longo do processo de
calcinação;
• A tiragem de oxigênio;
• A dosagem de sais;
• Disponibilidade do forno e lixiviação.
Durante o comissionamento das plantas de metalurgia da VMSA a calcinação e lixiviação eram tratadas
como etapas independentes uma da outra, ou seja, havia momentos em que a calcinação operava com a lixiviação indisponível criando um estoque de produto
calcinado que esfriava e ao ser alimentado na lixiviação, reduzia a temperatura dos tanques impactando
negativamente a recuperação. Houve então a necessidade de alterar a lógica de operação, encarando uma
etapa como dependente da outra.
O processo de lixiviação implantado
na VMSA é diferente do comumente
utilizado em outras plantas de produção de vanádio, que utilizam o processo chamado de “leach dam”, no qual a
polpa a ser lixiviada fica em tanques
enormes por vários dias, antes de ser
bombeada para a próxima etapa. Na
VMSA, o processo é contínuo, e se dá
através de lixiviação por tanques com
agitação, podendo ser chamada de lixiviação intensiva, sendo o tempo de residência de poucas horas ao contrário
“leach dam”. Essa divergência entre os
Recuperação de V2O5 por mês da etapa de lixiviação da VMSA
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PLANTA QUÍMICA:

FATOR TEMPERATURA
A planta química da VMSA é semelhante a diversas outras plantas químicas de produção de vanádio existentes
no mundo, de forma que não ocorreram grandes dificuldades durante o
início do comissionamento. Porém,
com as mudanças ocorridas nos processos anteriores, algumas modificações foram necessárias na planta química, principalmente com relação à
temperatura de operação das etapas de
remoção de sílica e precipitação de vanádio.
Em toda a planta química, a temperatura
de trabalho é um dos parâmetros mais importantes. Como citado anteriormente, foi
necessário elevar a temperatura de trabalho da lixiviação
para que fosse possível atingir recuperações acima de
95%, de modo que a solução de vanádio enviada para a
planta química passou a ser, em média, 10°C mais alta (De
55°C para 65°C).
Na primeira etapa da planta química (Remoção de
sílica), é necessário que a temperatura da solução esteja em torno de 60°C e na segunda etapa (precipitação) em torno de 40°C, de modo que o projeto inicial
previa um primeiro trocador de calor para elevar a
temperatura de 55°C para 60°C e um segundo trocador de calor para reduzir a temperatura de 60°C para
40°C. Com o aumento da temperatura da solução de
entrada para 65°C, o primeiro trocador teve que ser

ência máxima da planta em patamares superiores aos
previamente planejados.
A mudança de foco é clara. Não se trata mais de colocar a planta para “rodar”. Agora as energias estão focadas
em atingir a excelência operacional, aumentar a produção
além da capacidade de projeto e reduzir o custo unitário
de produção, através do aumento da recuperação global
da planta (principalmente da moagem, da calcinação e da
lixiviação), da otimização dos consumos específicos e da
redução dos preços dos insumos. Adicionalmente, a estratégia prevê o início da produção de V2O5 – alta pureza e
consolidação da cultura de segurança.

desativado, e o segundo redimensionado.
CONCLUSÕES

Todas as modificações realizadas durante os dois
anos e meio do período de ramp up e consolidação
permitiram que a recuperação global do terceiro trimestre de 2017 alcançasse o patamar de 76%, que representa um aumento significativo da eficiência de
produção possibilitando redução dos custos e, por
consequência, maximização dos lucros.
A figura a seguir mostra um gráfico com a evolução
da recuperação de 2014 até o terceiro trimestre de
2017, sendo acompanhada pela produção.
O fim da fase de ramp up representa a conclusão
com sucesso do projeto da Vanádio de Maracás e marca o início da busca pela excelência operacional e efici-

*Ítalo Araponga Costa é graduado em Engenharia de
Minas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Começou sua carreira na Vanádio de Maracás em 2013
como estagiário, tento participado do período de ramp
up. Atualmente, desempenha a função engenheiro de
processos na mesma empresa.

*Laerte Freire Rosendo é técnico em mineração com
nove anos de experiência no setor mineral começando sua carreira como operador de sala de controle na
Mirabela Mineração do Brasil - depois, foi recrutado ao
departamento de processo como técnico nessa mesma
empresa. Na Vanádio de Maracás exerce a função de
especialista em processo focado na área metalúrgica.
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Gestão de alarmes em sistema supervisório reduz
sobrecarga em planta de minério de ferro
Ana Paulo Campos, Claudia Souza Oliveira e Luiz Rogério de Freitas Jr.*

Esse artigo apresenta a metodologia aplicada ao

de quais equipamentos/defeitos mais atuam no pro-

uma planta de beneficiamento de minério de ferro da

As normas seguintes foram publicadas para regula-

gerenciamento de alarmes do sistema supervisório de

cesso, utiliza-se o gerenciamento de alarmes.

Vale em Minas Gerais. Para isso, realizou-se um estudo

mentar as atividades de gerenciamento de alarmes na in-

sistema de gerenciamento de alarmes da norma técni-

• EEMUA Nº 191 – publicado em 1999 pela EEMUA

baseado em técnicas descritas no ciclo de vida de um
ca ISA 18.2, sendo esta fundamental para o desenvol-

vimento das atividades de racionalização, mudanças,
monitoramento, auditoria e avaliação. O resultado ob-

tido com a implantação de gerenciamento de alarmes

foi à atuação eficaz do operador da sala de controle
após o acionamento dos alarmes no sistema supervisório. A norma EEMUA 191 foi utilizada como referên-

cia para avaliação das métricas de desempenho dos
alarmes.

Para melhor controlar uma planta de processo

como minério de ferro, cimento, alimentos e bebidas

dústria, e este trabalho foi fundamentado a partir delas:

(Engineering Equipment and Materials Users Association). Este guia de boas práticas se tornou o documen-

to mais referenciado no tema de gestão dos sistemas
de alarmes. Atualmente, se encontra na segunda edição, publicada em 2007.

• ISA-SP18 – publicada a sua versão final oficialmente
em 2009 pela ISA (Instrumentation, Systems and Automation Society), é um documento que define uma nor-

ma para o gerenciamento de alarmes em uma planta
industrial.

Na maioria das plantas industriais, os processos es-

ou qualquer outro processo é fundamental perceber

tão automatizados e existe algum tipo de sistema de

atuação em tempo hábil poderão ocorrer incidentes,

com vários tipos de alarmes. O que tipicamente acon-

os problemas e saber onde atuar. Caso não haja uma
danos ambientais ou perdas de produção.

Com o objetivo de solucionar esse tipo de proble-

ma, ou seja, informação para atuação rápida e precisa
do operador do sistema supervisório, além de análise
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controle, o qual, provavelmente, já está programado
tece é que, durante a fase de projeto, não é feita uma
associação e análise dos alarmes com os riscos opera-

cionais, ou seja, não é dada a devida importância aos
alarmes e eventos.

P ROC E SSOS
O processo de beneficiamento de minério de ferro

Essa sobrecarga levava o operador, na maioria das

da planta onde foi realizado o gerenciamento de alar-

vezes, a ignorar esses alarmes fazendo com que eles

neiramento a seco, uma unidade de moagem e con-

blemas demorassem a ser identificados. Por esse moti-

mes é composto por uma unidade de britagem e pecentração

para

itabiritos

e

uma

unidade

para

reclassificação dos finos de hematita gerados na britagem/peneiramento a seco. São utilizados controladores lógicos programáveis da Schneider Electric e o sistema de supervisão da planta é IFIX da GE.

A figura a seguir representa um modelo esquemáti-

co resumido da arquitetura de automação utilizada.

não fossem tratados de forma correta ou que os provo, foi criado um mecanismo de geração automática
de janelas “pop-up" no sistema supervisório para as

ocorrências dos alarmes que requerem maior atenção,
chamados de alarmes críticos. Porém, essa medida não
surtiu o efeito desejado, pois o número de janelas tornou-se excessivo, banalizando o sistema e sobrecarre-

gando o processamento das estações de trabalho. A
escolha dos alarmes que são classificados como críti-

cos e apresentados em janelas eram realizados de

acordo com a demanda dos operadores, sem nenhum
mecanismo de controle.

Segundo a ISA 18.2, o excesso de alarmes é causa-

do geralmente pelos motivos citados abaixo:

• Ausência de uma filosofia ou política de alarmes

• Inexistência de gerenciamento de modificações no
sistema de alarmes

• Alarmes ativos e sem beneficiamento por muito tempo
• Redundância de informação
• Alarmes inúteis
Arquitetura de automação da planta de beneficiamento de minério de ferro

Alarmes são sinais auditáveis que são vistos pelo

operador da sala de controle através de uma mensa-

• Alterações no processo produtivo que geram “avalanches” de alarmes

• Falta de priorização dos alarmes

O programa de gerenciamento de alarmes envolve

gem que indica ao operador que existe um funciona-

vários setores da empresa, tais como: automação, ope-

processo. Um alarme requer obrigatoriamente uma

como parte de um programa de melhoria operacional.

relevante ao processo, porém não exige ação por par-

penho do sistema de alarmes faz parte desse progra-

armazenado em log (arquivo que armazena histórico

consistente para planejar, programar e monitorar o sis-

O principal problema observado na usina de beneficia-

Assim, o objetivo é implantar um gerenciamento de

mento inadequado de um equipamento ou desvio do

ração e manutenção. Sendo assim, deve ser tratado

resposta após seu acionamento. Um evento é um sinal

A inclusão de uma rotina para verificação do desem-

te do operador após seu acionamento, e geralmente é

ma. Para isso, é importante a criação de uma política

de eventos) para análise posterior.

tema de alarmes continuamente.

mento de minério de ferro onde foi aplicado o gerencia-

alarmes no sistema supervisório de uma planta de bene-

e apresentada diariamente na barra de alarmes do sistema

utilizando uma metodologia que englobe todos os pro-

mento dos alarmes foi à sobrecarga de informação gerada
supervisório, pois não existia nenhum critério que diferen-

ciava alarmes de eventos, e todos eram cadastrados para
gerar alerta para o operador da sala de controle.

ficiamento de minério de ferro da Vale em Minas Gerais,
cessos necessários para o gerenciamento de alarmes ba-

seado na norma ISA 18.2, visando tornar o sistema de
alarmes dessa unidade mais seguro e confiável.
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MATERIAL E MÉTODOS
Durante a implantação do projeto de gerenciamen-

to de alarmes, foi utilizada a metodologia definida pela

norma técnica ISA 18.2, que auxiliou a identificação dos
requisitos e regras de sistema de gerenciamento de

alarmes ou adequação do gerenciamento já existente.
Segundo a abordagem da norma, o ciclo que constitui
o gerenciamento de alarmes é composto por filosofia
de trabalho, gerenciamento de mudanças, monitoramento, auditoria e avaliação, como ilustra a figura.

a racionalização dos alarmes existentes, monitoramen-

to das métricas de desempenho, gerenciamento de
mudança, avaliações e auditorias no sistema.

IDENTIFICAÇÃO / RACIONALIZAÇÃO / PROJETO
E IMPLANTAÇÃO

A etapa de identificação, segundo ISA 18.2, é iden-

tificar os principais problemas do sistema de alarmes
dos processos supervisionados, bem como determinar

possíveis novos alarmes e critérios para remoção de
alarmes existentes que não satisfazem os requisitos na

etapa de racionalização. Com o objetivo de identificar
os problemas de excesso de alarmes do sistema supervisório da planta de beneficiamento de minério de ferro, foram mapeadas 694 variáveis que estavam cadas-

tradas para gerar alarme na base de dados do sistema
supervisório. Todas essas variáveis foram saneadas na
etapa de racionalização.

O intuito da racionalização é aplicar as definições

descritas na filosofia, primeira etapa do gerenciamento
de alarmes, nos alarmes mapeados na etapa de identificação. O critério utilizado para a racionalização dos alar-

mes é utilizar o fluxograma que difere alarme, evento e
alarme crítico como informado pela ISA 18.2. A partir

das perguntas retiradas desse fluxograma, foi criado um
formulário para auxiliar o profissional responsável pelo
gerenciamento de alarmes na etapa de racionalização.
Ciclo de vida do gerenciamento de alarmes segundo a norma ISA SP18.2

FILOSOFIA
Segundo a ISA 18.2 a filosofia é a primeira etapa a

ser implantada em um sistema de gerenciamento de
alarmes, pois é ela que possui o detalhamento e práti-

ca dos procedimentos necessários em cada uma das

Durante um período de quatro meses, de dezembro

de 2015 até abril de 2016, o profissional da área respon-

sável pela operação da usina, recebia semanalmente o
formulário preenchido com os alarmes que mais geravam sobrecarga no sistema supervisório, através das res-

postas dadas por esse profissional, tornando-se possível
classificar os alarmes de acordo com a norma técnica.

É importante ressaltar que o profissional indicado

etapas do ciclo de vida. Fez-se necessária então a ela-

para responder as perguntas do formulário, desconhecia

rios e as regras para o gerenciamento de alarmes da

a classificação deixou de ser definida pelo sentimento

boração de um documento contendo todos os critéplanta de beneficiamento de minério de ferro. Esse do-

cumento tem o objetivo de auxiliar os profissionais
responsáveis pelo sistema supervisório quanto às ativi-

dades relacionadas ao gerenciamento de alarmes, tais
como inclusão de novos alarmes, instruções para fazer
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o resultado da classificação dada ao alarme. Desta forma,
pessoal e passou a ser classificada a partir da definição
da norma técnica. As prioridades de alarmes também foram tratadas nessa etapa. Os campos configurados no for-

mulário para classificar os alarmes em alarmes, eventos,
alarmes críticos ou não alarmes, estão citados a seguir:

P ROC E SSOS
• Nome do alarme – Preenchimento do nome do alarme conforme padrão de nomenclatura de alarmes no supervisório.
• Descrição – Descrição do alarme no supervisório.

• Alarme requer ação do operador? - Define o critério
de “alarme”. Caso a resposta seja “sim”, será caracteriza-

do como alarme e mantido no sistema; se a resposta for
“não” deixa de ser um alarme e é retirado do sistema.

• Qual ação será tomada pelo operador? - Caso a resposta

do critério anterior seja “sim”, é obrigatório escrever qual

será a ação que o operador deve tomar no momento do

A implantação desse projeto envolveu a criação de

acionamento do alarme no supervisório. Essa ação deve

uma rotina de trabalho para avaliar e monitorar o de-

• O alarme requer uma análise posterior? (obter histórico)

Através dessa rotina, toda necessidade de inclusão de

ser incluída no campo de descrição da variável de alarmes.

– Define o critério de “evento”. Caso a resposta seja “sim”
existe a necessidade de um registro em log de mensagem.

• O operador pode responder em tempo hábil? (> 10
min) – Define critério de “alarme”. Caso essa resposta
seja “não”, mesmo definido que é um evento que exige ação do operador, descaracteriza o status de alar-

me, pois o operador não terá tempo suficiente para
tomada de todas as ações necessárias.

• Prioridade do alarme – Todo alarme deve ter priori-

sempenho do sistema de alarmes periodicamente.

novos alarmes deve ser avaliada pela metodologia implantada nas etapas anteriores. Houve também a ne-

cessidade de aplicar treinamentos com o objetivo de
alinhar todas as pessoas envolvidas no processo na filosofia de alarmes implantada e no novo procedimento para inclusão de alarmes no sistema supervisório.

OPERAÇÃO / MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO
A etapa de operação envolve as modificações feitas

dade alta, média ou baixa. O preenchimento desse

no processo de beneficiamento de minério de ferro

momento que ele é acionado.

ou identificar a necessidade de mudanças da condição

campo é importante para priorização de alarmes no
• O Alarme avisa de perigo? Caso a ação do operador
não seja imediata, poderá afetar a segurança das pes-

soas, meio ambiente ou impacta o processo produtivo

da planta – Define o critério de “alarmes críticos”. Se a
resposta for “sim”, o alarme deixa de ser comum para

virar um alarme crítico. Nesse caso, não será apenas
visto pela barra de alarmes do supervisório, mas em
um “pop up” apresentado na tela.

Para atendimento a etapa de projeto e implanta-

ção, com a finalidade de avaliar o desempenho do sis-

tema de alarmes periodicamente mantendo assim a
melhoria contínua do processo, foi configurada no sis-

tema supervisório a função ODBC da Microsoft. Essa
configuração serve para enviar as informações do log

de alarmes para um banco de dados relacional do tipo
SQL Server, onde foi criada a tabela “ALARMES”. Dessa
forma tornou-se possível criar os indicadores de desempenho para avaliação da saúde do sistema de alarmes.

que podem desencadear o trabalho de manutenção
do acionamento do alarme no sistema supervisório. O
monitoramento tem como principal objetivo medir a

saúde de desempenho do sistema de alarmes a partir
da avaliação dos dados da fase de operação. O de-

sempenho geral do sistema de alarme é igualmente
monitorado e avaliado de acordo com as metas definidas no documento de filosofia. Portanto, fez-se neces-

sária a criação de uma rotina de avaliação dos alarmes
no sistema supervisório de forma sistemática. Esse ciclo de melhoria contínua só foi possível a partir do desenvolvido de relatórios no Sharepoint, que é uma fer-

ramenta desenvolvida pela Microsoft para criação de
relatórios. Esses relatórios possuem as métricas de desempenho que auxiliam os profissionais responsáveis

por manter a saúde do sistema. Os “picos” de alarmes
passaram a ser identificados e tratados semanalmente.

A seguir, estão descritas algumas ações programadas:

• Comunicar ao responsável pela operação quais foram
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os alarmes mais acionados no sistema supervisório durante a
semana, com o objetivo de tratar as inconsistências geradas

• Verificar relação de prioridade dos alarmes ao longo de uma
semana: a relação ideal de prioridades sugerida pela EEMUA
191 é 80% baixa prioridade; 15% média prioridade e 5% alta
prioridade, identificar desvios e direcionar para tratativa

• Verificar alarmes que estão com status “ATUADO” por mais

de 24 horas. Identificar as falhas e direcionar para tratativa
• Verificar quantidade de alarmes acionados a cada 10
minutos. Identificar os desvios (avalanche de alarmes)

O relatório apresenta os alarmes mais acionados no

sistema supervisório em um período de tempo. Após a

construção desse relatório, ficou fácil identificar os “vilões”
que são alarmes que geram ruído no sistema de alarmes.
AUDITORIA

Na fase de auditoria, avaliações periódicas são conduzidas para manter a integridade do alarme. Essas
auditorias tem a finalidade de certificar a execução
correta do processo descrito na filosofia de alarmes e,
também, a identificação de possíveis melhorias no sistema. Essas avaliações também podem identificar melhorias e mudanças no processo. Para essa etapa, fez-se necessária a criação de um formulário de inspeção
para avaliar as principais métricas de desempenho e
possíveis alterações no sistema de alarmes para passarem pela etapa de gestão de mudanças. Essas inspeções são realizadas mensalmente pelos profissionais
responsáveis pela manutenção do sistema supervisório
da usina de beneficiamento de minério de ferro.
RESULTADOS

Após a etapa de racionalização e a execução da rotina
de gerenciamento de alarmes, houve uma redução de
491 alarmes (70,7% do total). Essa redução possibilitou
ao operador da sala de controle conhecer e atuar dire-

Evolutiva da etapa de racionalização de alarmes
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tamente nos pontos necessários e com tempo hábil para
essa operação. Os alarmes que não foram excluídos foram classificados como eventos, sendo retirados do sistema de supervisão da planta e incluídos apenas no histórico de log de alarmes.

Comparando com os resultados finais, observou-se
uma aproximação quanto aos valores aceitáveis pela
norma da EEMUA 191. A tabela I abaixo mostra o desempenho dos alarmes antes da implantação do projeto. Eram acionados 28.890 alarmes diariamente para
reconhecimento do operador, o que tornava impossíTABELA I - PRIMEIRA SEMANA
-

EEMUA 191

EMPRESA

Média de Alarmes por dia

900

28.890

Média de Alarmes Críticos dia

35

102

Pico de Alarmes por 10 minutos

180

1525

Média de Alarmes por 10 minutos
de intervalo

5

34

Distribuição percentual da
criticidade dos alarmes (Baixo/
Médio/Alto)

25/40/35

98/0/2

Medição do desempenho do sistema de alarmes
(04/11/2015 até dia 13/11/2015)

TABELA II - PRIMEIRA SEMANA
-

EEMUA 191

EMPRESA

Média de Alarmes por dia

900

1043

Média de Alarmes Críticos dia

35

14

Pico de Alarmes por 10 minutos

180

207

Média de Alarmes por 10 minutos
de intervalo

5

9

Distribuição percentual da
criticidade dos alarmes (Baixo/
Médio/Alto)

25/40/35

87/11/2

Medição do desempenho do sistema de alarmes
(04/04/2016 até dia 11/04/2016)

P ROC E SSOS
vel à identificação dos principais problemas e seu beneficiamento adequado. Após o gerenciamento de
alarmes, como ilustrado na tabela II (página anterior),
pode-se observar uma redução significativa no número de alarmes acionando para o operador da sala de
controle, o que facilitou a identificação dos reais problemas existentes.
Sobre a distribuição de percentual de criticidade
dos alarmes, aproximou-se muito das métricas indicadas pela EEMUA 191. Para definir a criticidade, foram
avaliados apenas os 203 alarmes que se mantiveram
configurados como alarmes no sistema supervisório. O
resultado final pode ser observado na figura abaixo.

PRIORIDADE DE ALARMES
Percentual de criticidade dos
alarmes, etapa de racionalização
de alarmes

A evolução mensal dos critérios de prioridade de
alarmes, é observada nas figuras “Prioridade Baixa”, figura “Prioridade Média” e figura “Prioridade Alta”.
CONCLUSÃO

As informações precisas para atuação eficaz são fundamentais para antecipação de problemas. O cenário anterior à implantação do gerenciamento de alarmes mostrava que o operador possuía muitos “dados”, porém
quase nenhuma “informação”, o que impactava nas atuações frente a decisões importantes. Dessa forma, conclui-se que a implantação da metodologia aplicada atingiu o
objetivo desejado: geração de alarmes precisos e confiáveis ao operador da sala de controle, além de manter a
sustentabilidade desse sistema através de práticas de
melhorias continuas indicadas pela norma técnica.

*Ana Paula Campos é graduada em Engenharia de
Controle e Automação (UNIPAC Lafaiete), com experiência em administração e manutenção de sistemas
SCADA e PIMS. Atualmente, cursa MBA em Gestão
de Projetos (UNINTER) e é técnica em automação na
Vale.

*Claudia Souza Oliveira é graduada em Sistemas de
Informação (FUNCESI). Tem experiência de mais de
15 anos em implantação de projetos de sistemas de
processos de automação e em virtualização de sistemas SCADA. É especialista em SCADA na Vale Ferrosos Sudeste. Atualmente é analista de automação
na Vale.

*Luiz Rogério de Freitas Júnior é graduado em Engenharia de Controle e Automação (UFOP), MBA em
Gestão Industrial (FGV) e Gestão de Projetos (IBMEC).
Possui formação de Green Belt (VALE) e mestrado em
Engenharia Mineral (UFOP). Tem experiência de mais
de 10 anos em projetos e manutenção de equipamentos em mineradoras e siderúrgicas de grande porte.
Atualmente é mestrando em automação em processos
(ITV) e engenheiro da Vale.
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Tubos PEAD reaproveitados trazem
economia na sinalização
Leonardo Silva dos Reis, Germano Vianna Coimbra, Juliano Dalla Rosa e Christiano José Ferreira*

Tubos de PEAD (polipropileno) de 2, 4 e 6
polegadas que estão sendo utilizados

A equipe de Saúde de Segurança do Trabalho (SST),
em inspeções periódicas pela mineração, percebeu a disposição de tubos de PEAD (polipropileno) obsoletos descartados pelo setor de manutenção, que posteriormente
são destinados à Central de Triagem de Resíduos (CETAR).
Entretanto, foi levantado junto ao setor de Meio Ambiente
certa dificuldade em descartar adequadamente tais resíduos. A partir daí, o supervisor de mina foi consultado
para auxiliar na pesquisa de reutilização dos tubos como
pontaletes sinalizadores nas leiras das estradas da mina.
O objetivo de reutilizar os tubos de PEAD como sinalizadores (pontaletes) sobre as leiras tem o intuito de auxiliar os operadores que trafegam com veículos e equipamentos pela mineração, principalmente durante a noite.
Na ArcelorMittal Mineração Brasil, segurança é valor e
seu conceito já está inserido na cultura da organização.
Além dos treinamentos, que são realizados regularmente,
dos programas de saúde e segurança do trabalho e procedimentos já existentes, a equipe do setor de Segurança do
Trabalho procura desenvolver novos meios de obter melhores resultados para garantir um ambiente sem riscos.
Partindo desse princípio, no ano de 2017 foi implementado juntamente com a Supervisão de Mina e o setor de Meio Ambiente, a otimização e reutilização dos
tubos de PEAD avariados e/ou condenados pelo setor de
manutenção industrial. Estes tubos são retirados da área
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Os tubos de PEAD reutilizados são mais resistentes e
fazem parte do processo de reutilização de resíduos
contribuindo para a sustentabilidade do negócio

de produção por motivo de desgaste, devido a abrasão
do minério de ferro que é bombeado pela planta de beneficiamento de acordo com o processo produtivo. Outro motivo destas substituições pode ser devido ao término da vida útil. Alguns tubos, cujo cumprimento está
adequado para outros locais, são reaproveitados pela
própria manutenção industrial, mas os que não atendem
esse requisito são descartados.
O setor de Meio Ambiente vem tentando desde 2013 conseguir empresas que cumpram a legislação ambiental para
destinar corretamente estes resíduos. Porém, após realizarem a
análise dos resíduos, elas não se interessaram em retirá-los.
A partir da implantação desse projeto foi possível melhorar a destinação dos tubos descartados, evitando a
degradação do meio ambiente.

MELHORIA NA SINALIZAÇÃO
Os tubos PEAD de 2, 4 e 6 polegadas, descartados pela

manutenção industrial e destinados à CETAR, serão cortados no tamanho padrão, pintados de branco (tinta co-

mum) e também faixas vermelhas e/ou amarelas com tinta
fotoluminescente, após serão fixados sobre a as leiras.

Com essa ação houve melhoria considerável na vi-

sibilidade dos principais acessos da mina, além de reduzir custos.

E ST RADAS

CUSTOS COM SINALIZAÇÃO - PONTALETES

SE RVIÇ O

CUSTOS COM PONTALETES REUTILIZÁVEIS

2015
DESCRIÇÃO

DE

2016

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

QUANTIDADE

UNIDADE

VALOR

Tubos de PVC (cano) 75mm

465

m

R$ 4.341,75

Tubos de PEAD
(2,4,6 pol)

403

m

R$ 0,00

Etiqueta vinil
fotoluminescente
(refletiva)

120

m2

R$ 8.692,80

Etiqueta vinil
fotoluminescente
(refletiva)

0

m2

R$ 0,00

Tinta óleo
(branco - comum)

0

un

R$ 0,00

Tinta óleo
(branco - comum)

10

un

R$ 733.00

Tinta óleo
fotoluminescente
(vermelho)

0

un

R$ 0,00

Tinta óleo
fotoluminescente
(vermelho)

4

un

R$ 328,00

Tinta óleo
fotoluminescente
(amarelo)

0

un

R$ 0,00

Tinta óleo
fotoluminescente
(amarelo)

4

un

R$ 328,00

* Mão de Obra

3

un

R$ 0,00

* Mão de Obra

2

un

R$ 0,00

* = Empregado próprio

total

R$ 13.034,55

DESCRIÇÃO

* = Empregado próprio

total

R$ 1.389,00

CONCLUSÃO

Com a reutilização dos tubos de PEAD foi possível reduzir o custo em 2016 de 89,34% se comparado ao ano de 2015.
Principais ganhos: redução de custos, eficiência da sinalização, reutilização de resíduo, pontaletes sinalizadores mais resistentes, melhor visibilidade dos pontaletes a noite e melhor suporte para os motoristas ao transitar pela mina.

*Leonardo Silva dos Reis atua como técnico em segurança
do trabalho e bombeiro civil, na ArcelorMittal Mineração Brasil, e é coordenador do Plano de Atendimento à Emergência,
coordenador do Projeto Anjo da Guarda, Auditor interno
OHSAS 18001-2007, gestor do Sistema de Gestão de Saúde
e Segurança do Trabalho (SGSST), coordenador de Investigação de Incidentes, gestor de inspeções técnicas na área
operacional, e graduando em Engenharia de Produção.

*Christiano José Ferreira atua como engenheiro de segurança do trabalho, na ArcelorMittal Mineração Brasil, na Mina de
Serra Azul. É graduado em Engenharia de Produção, com
especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho.

*Germano Vianna Coimbra ocupa o cargo de supervisor de
mina, na ArcelorMittal Mineração Brasil, formado em técnico
em mineração, e é responsável pelo Plano de Trânsito da
mineração, facilitador dos Padrões Técnicos de Segurança
para veículo e direção, caminhão báscula, abastecimento e
lubrificação, escavadeiras, carregadeiras, caminhão pipa, trator de esteira e motoniveladora.

*Juliano Dalla Rosa ocupa o cargo de gerente de Saúde e
Segurança do Trabalho, na ArcelorMittal Mineração Brasil. É
graduado em Engenharia Civil e possui especializações em
Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia de Produção, Direito Processual do Trabalho e Gestão Ambiental. É
responsável pelas unidades da ArcelorMittal Mineração Brasil
– Mina de Serra Azul e Mina do Andrade.
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Análise de confiabilidade do projeto TCLD Brucutu
Germano Geraldo de Paula e Edersos Cássio Barbosa*

Os estudos de confiabilidade através de simulações

lados. Os indicadores de mantenabilidade e confiabilida-

permite conhecer o desempenho das plantas antes

equipamentos com menor disponibilibilidade, de forma a

nas fases de projeto de novas instalações industriais
mesmo da sua construção, possibilitando realizar alterações no layout do processo e melhorias nos equipa-

mentos. A definição do projeto mais adequado de uma
determinada instalação industrial é uma tarefa complexa, na qual se busca conciliar aspectos conflitantes: baixos custos de Capex com a maior disponibilidade e

confiabilidade possíveis, maximizando-se o retorno sobre o investimento realizado, e respeitando os requisitos de Segurança, Saúde e Meio Ambiente
(SSMA).

O objetivo deste trabalho é estimar a

disponibilidade física de uma planta de beneficiamento de minério de ferro com a in-

clusão de um novo TCLD (Transportadores

de Correia de Longa Distância) na mina Brucutu, da Vale, em série com a planta já existente, simulando o sistema em um software

de confiabilidade, utilizando os dados de fa-

lhas e de reparo dos equipamentos da
planta em operação e de equipamentos si-

milares em outras unidades da mineradora,
para os novos equipamentos a serem insta-
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de da simulação serão capazes de apontar os principais

proporcionar auxílio na tomada de decisão quanto a ne-

cessidade de reformas e melhorias a serem implantadas
nas fases de projeto e implantação, para garantir a produção programada da unidade, após a conclusão do projeto.
APLICAÇÃO
A análise compreende os equipamentos da alimen-

tação primária, peneiramento e britagem secundária,

C ORRE IAS

T RAN SP ORTADORAS

TCLD Brucutu

peneiramento terciário, britagem terciária, transporta-

que a confiabilidade do pior componente e quanto

to de minério no pátio de produtos. Na figura da pági-

bilidade do sistema, a qualquer tempo.

dores de correia de longa distancia até o empilhamenna anterior, tem-se a tela do PI (Process Book) com
uma representação do fluxograma da planta.
ANÁLISE DE CONFIABILIDADE
Confiabilidade é a probabilidade de que um com-

ponente, equipamento ou sistema exercerá sua função
sem falhas, por um período de tempo previsto, sob

condições de operação especificadas. Confiabilidade é

maior a quantidade de componentes, menor a confiaSISTEMA PARALELO
Um sistema com itens conectados em paralelo (re-

dundância), onde todos os itens necessitam falhar para
que o sistema falhe.

DIAGRAMA DE BLOCOS DE CONFIABILIDADE (RDB)
É uma representação gráfica dos componentes e subsis-

a qualidade ao longo do tempo.

temas, de um sistema, e como eles estão logicamente co-

efetuam reparos e outras atividades de manutenção

ser analisado para determinar a confiabilidade do sistema.

Para sistemas reparáveis, a facilidade com que se

determina a mantenabilidade de um sistema.
SISTEMA SÉRIE

Os componentes são considerados em série quan-

do a falha de qualquer um deles provocar a falha de
todo o sistema, ficando completamente inoperante.

A confiabilidade do sistema é sempre menor do

nectados. Uma vez criado o RBD do sistema, este poderá
A confiabilidade de cada bloco será função do tempo,

e cada componente seguirá uma distribuição de vida.

A confiabilidade do sistema poderá ser estimada,

para qualquer tempo.
DISPONIBILIDADE

Disponibilidade (DF) é a probabilidade de que um
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equações para disponibilidade de sistemas são análo-

tempo de utilização) e mantenabilidade (curva estatística que apresenta a probabilidade do item ou evento

desenvolvimento também é análogo.

Manutenção preventiva

item esteja em condição operacional no instante t. As
gas às equações para confiabilidade de sistemas, e seu
ETAPAS DA ANÁLISE RAM – CONFIABILIDADE,
MANTENABILIDADE E DISPONIBILIDADE

a ser reparado durante um determinado tempo).

Manutenções preventivas - a política de manuten-

ção preventiva adotada nesta análise foi de 2 paradas
por mês de 14 horas. Total: 28 horas.

Modelagem do diagrama de blocos de confiabilidade
Para a modelagem do sistema utilizou-se o softwa-

Utilização física e taxa alimentação

re BlockSim 9 da Reliasoft. Este integra a resolução de
sistemas com um método computacional exato, a previsão de confiabilidade em sistemas complexos, otimização e simulação da disponibilidade de sistemas.

Utilizou-se dados de falhas de equipamentos em

operação de finos Brucutu, no período de 01/01/2012
britagem

e

usina

(média do ano 2013).

Inseriu-se as curvas de confiabilidade e mantenabili-

e tr (tempo de reparo)

31/12/2012,

planta finos ano 2013) e taxa de alimentação 1.000 t/h
Inserção de informações no RBD

Coleta e tratamento dos tef (tempo entre falhas)

até

Considerar-se-a para simulação UF=77,97% (média

Brucutu

de

01/01/2013 até 31/12/2013, e TC413 (TCLD fábrica

dade de cada equipamento, com a finalidade de repre-

sentar o comportamento dos equipamentos por meio de
simulação.

Simulação

nova Timbopeba) de 01/01/2013 até 31/12/2013, onde
os tempos entre as falhas e os tempos para reparo foram calculados.

Definição de curvas de confiabilidade
e mantenabilidade
Com os dados de tempo entre falhas e tempos de
reparo dos equipamentos similares, utilizou-se o software Weilbull 9 da Reliasoft para modelar matematicamente (Life Data Analysis) e determinar as distribuições de confiabilidade (curva estatística que apresenta
a probabilidade do item ou evento falhar durante o

Elaborou-se a simulação do diagrama de blocos de

confiabilidade para um ano de operação (8.760 horas),
de acordo com a lógica de funcionamento do sistema
e seus respectivos equipamentos, devidamente configurados com suas respectivas distribuições de confiabilidade, distribuições de mantenabilidade e planos de
manutenção preventiva. O modelo foi simulado através da metodologia Monte Carlo, para se obter os indicadores de confiabilidade, mantenabilidade e disponibilidade dos equipamentos do sistema analisado,
possibilitando identificar os equipamentos mais críticos e as oportunidades de melhoria.

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ESTIMADA
RESULTADO DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ESTIMADA
PARA O PERÍODO DE UM ANO

DISPONIBILIDADE
FÍSICA

UF (MÉDIA 2013)

TAXA (MÉDIA T/H
2013 = 1010)

HC (HORAS)

Sem falhas, sem MP, UF = 80% (média
Brucutu 2013)

6.830.172,00

100%

77,97%

1000

8760

Impacto da MP (12 PGU´s de 28 horas p/ ano)

261.595,59

3,83%

77,97%

1000

8760

Impacto da MC

740.390,64

10,84%

77,97%

1000

8760

Capacidade de produção estimada

5.828.185,77

85,33%

77,97%

1000

8760
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C ORRE IAS
RESULTADOS
A disponibilidade estimada do sistema para um ano

de operação é de 85,33%. Conforme a tabela da página

anterior, têm-se os resultados relativos à capacidade de
produção estimada para um ano de operação, conside-

rando a taxa de falhas de equipamentos em operação e

T RAN SP ORTADORAS

visão dos volumes de produção, daí o valor a menor.
Já na figura abaixo, tem-se os dados reais de disponibilidade da planta. Verifica-se que a disponibilidade
foi bem superior ao da simulação, pois melhorias foram realizadas no projeto de formar a aumentar a confiabilidade e disponibilidade do sistema.

similares.

Com base nos resultados da simulação, verifica-se

que, dado o comportamento de falhas e reparos dos
equipamentos utilizados, duas manutenções preventi-

vas por mês de 14 horas cada, UF média de 77,97% e

taxa de alimentação média de 1000 t/h, a estimativa
de disponibilidade média do sistema para um ano de

operação é de 85,33%, e a produção anual estimada é
de aproximadamente 5,8 MTPA.

CONCLUSÃO

crescente, necessitando de constantes reparos, e baixa dis-

Verifica-se que os dados reais de produção e disponibilidade física da planta após a implantação do
projeto, mantiveram-se em linha ou acima dos resultados da simulação, exceto a produção de 2016 que
ficou bem abaixo devido a decisões estratégicas da
empresa.

to, limitou-se a taxa de alimentação da planta para 1.000

Obs.: O TCLD desde projeto é da empresa Correias Mercúrio.

RECOMENDAÇÕES
O alimentador vibratório AL-128A-0101, atualmente

apresenta inúmeras trincas estruturais, com taxa de falha
ponibilidade. Devido à condição estrutural do equipamen-

t/h. Logo, recomenda-se a subsituição do alimentador

(projeto e estudos para troca já estão em andamento)
para aumentar a disponibilidade do equipamento.
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
No ano de 2014, implantou-se o projeto com três

transportadores de correia (TCLD) e uma empilhadeira
de minério de ferro conforme previstos. Nas imagens,
tem-se alguns dos equipamentos instalados.

Na figura a seguir, tem-se os dados reais de produ-

ção da planta. Verifica-se que a produção nos anos de

*Germano Geraldo de Paula, engenheiro de manutenção
e confiabilidade. Profissional com mais de 16 anos de
experiência em manutenção industrial mecânica, desenvolvimento de estratégias de manutenção com a aplicação de engenharia de confiabilidade e engenharia de
manutenção, manutenção mecânica de equipamentos e
instalações industriais de plantas de mineração, cimento
e minério de ferro; e desenvolvimento de lubrificantes
industriais, elaboração de planos de lubrificação de equipamentos, análise de falhas e planos de manutenção.

2014 e 2015 foram acima de 6M de toneladas, ou seja,
próximo ao valor da simulação. No ano 2016 houve re-

*Enderson Cássio Barbosa é técnico especializado de manutenção. Profissional com mais de 10 anos de experiência em
desenvolvimento de estratégias de manutenção mecânica
de equipamentos e instalações industriais de plantas de mineração; e otimização na implantação de tratamento perdas
(análise de falhas e perfil perdas).
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Otimização na montagem de empilhadeira
Wander Lúcio Brito Oliveira*

Caminho seguro do projeto EP 1510CC01

Inspeção de ônibus no canteiro de obras

Aumentar a parcela da produtividade da mão de obra

MDE Desenvolvimento de Estruturas, sediada em Santa

Manutenção em Equipamentos e Estruturas Industriais,

2015 e previsão para término datada para março de

nos projetos realizados pela gerência de Engenharia de
através dos métodos de amostragem do trabalho, reali-

zado por pessoas treinadas e capacitadas, pautados em
eficiência, segurança do trabalho e controle dos proces-

sos, no projeto de montagem da empilhadeira giratória
stacker 1510CC01, na Mina de Conceição, em Itabira
(MG), é o objeto desse artigo, que dentre outros objetivos busca a otimização do planejamento nesta montagem, a qualidade do ambiente de trabalho e a transfe-

rência de conhecimento como ativo provedor de
inovação e competitividade.

As empilhadeiras giratórias stacker, bem como os

equipamentos utilizados na formação e recuperação de
pilhas de materiais em pátios de estocagem e homoge-

Luzia (MG), que iniciou as atividades em setembro de
2017. Nesse periodo, foram utilizados em média 28 cola-

boradores definidos como MOD Obra Direta, distribuídos
nas seguintes funções: eletricistas, montador de andaime,

operadores de guindaste e guindauto, mecânicos, pintor

e soldadores; e, para realizar a técnica de amostragem de
trabalho, as atividades de montagem da empilhadeira fo-

ram consideradas viáveis em função do layout fixo da
mesma, que também possibilitaram medir a mão de obra

rapidamente, de forma econômica, versátil e, principal-

mente, sem alterar a rotina normal do trabalho e, por
consequência, sem colocar os colaboradores envolvidos
sob pressão constante dos estudos.

A aplicação da teoria à prática através de observações

neização, são ativos cujos investimentos tendem a au-

detalhadas, observando o “elemento do trabalho” numa

exigências do cliente. As máquinas possuem várias carac-

cutando atividade”, e os elementos do não-trabalho

mentar a competitividade e atender às necessidades e
terísticas e, portanto, o tipo de empilhadeira a ser utiliza-

da na formação e na recuperação das pilhas depende
dentre outras coisas das exigências do processo e da sua
granulometria.

Para desenvolver o projeto de montagem da empi-

lhadeira EP 1510CC01 foi contratada pela Vale a empresa
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constância de tempo, foi observado o “colaborador exe-

como os desperdícios “aguardando EPI’s”, “aguardando
ferramentaria”, “deslocamento” e o vilão da não-produtividade, “sem atividade prevista”, além dos elementos in-

cidentais, que não fazem parte diretamente do processo
produtivo, porém são inerentes, como “preenchendo documentos de segurança”, “DSS” ( Diálogo de Saúde e Se-

P RODUT IVIDADE
gurança), “mau tempo”, “ausente/faltou”, dentre outros.

mada de decisões através dos planos de ações realizados

tado no ineditismo e que no estudo aplicado à monta-

a técnica junto aos demais projetos da gerência e a

parâmetro da racionalização industrial através da curva

AMOSTRAGEM DE TRABALHO

Entretanto, a técnica de amostragem não é algo pau-

gem da empilhadeira EP 1510CC01 foi embasado pelo

de distribuição normal para dois sigmas, ou seja, nível de
confiança de 95% e erro relativo de 5%, parâmetros considerados fundamentais em trabalhos estatísticos que incluem a probabilidade, principalmente quando se envolve o principal ativo das organizações, o colaborador.

pela empresa observada - e, após a consolidação, validar
transferência do conhecimento em nível organizacional.

Foi analisado pela equipe de racionalização, com co-

ordenadores, orientadores metodológicos e apoio técni-

co, qual tipo de observação, as limitações do projeto,

dentre outras variáveis impactantes, visando antecipar ao
problema da baixa produtividade. Dessa forma, definiu-se a ferramenta da amostragem através do roteiro de trabalho de uma amostragem, conforme descrição abaixo:
Seleção do Serviço
Através das experiências vivenciadas e melhores práti-

cas aprendidas em outras oportunidades, ficou definido
pela gerência o projeto de montagem da empilhadeira
como projeto-piloto. Dessa forma, estudou-se a área (es-

paço físico, interferência de outras frentes de trabalho), o
universo a ser analisado, cronograma do planejamento,
detalhes relacionados aos colaboradores, horários de traOBJETIVOS E METAS
Esse trabalho visa criar mecanismos confiáveis para

análise das condições de trabalho e não-trabalho, determinados por medições sistemáticas dos colaboradores,

revelados através dos indicadores consolidados por analistas, e colocados aos responsáveis envolvidos para to-

balho, layout do canteiro, deslocamentos, caminho seguro, ponto de encontro, forma de produzir como pré-

-montagens no próprio canteiro de obras, disposição das
máquinas. Enfim, antecipação às potenciais ociosidades
oriundas das atividades. E para gerir esta ferramenta designou-se o observador devidamente treinado e capacitado pelos orientadores metodológicos.

Registro e codificação dos elementos

Fase que trata do esmiuçar do trabalho a ser analisado, visando medir hora produzida (executando atividades)
e o tempo parado por ociosidade, relacionando eventos
que podem determinar potenciais paradas - que nesse caso
foram definidas em dois gran-

des grupos - desperdícios e os
eventos incidentais e seus respectivos códigos de registro:
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CÓDIGO

DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

101

Deslocamento

Desperício

102

Ag. Ferramentaria

Desperício

103

Ag. Ônibus / Transporte

Desperício

104

Ag. Entrega de EPI

Desperício

105

Ag. Bloqueio / Desbloqueio

Desperício

110

Ag. Apoio de Terc.

Desperício

118

Fumandi

Desperício

119

No telefone / celular

Desperício

120

Convesando

Desperício

121

Outras Esperas

Desperício

123

Outras Ociosidades

Desperício

127

Desvio de função

Desperício

114

Sem atividade prevista

Desperício

130

Interferência da Atividade

Desperício

113

Executando

Executando

107

Vestiário

Incidental

108

Necessidade Fisiológicas

Incidental

109

Lanche

Incidental

111

Infor. Técnicas

Incidental

112

DSS

Incidental

115

Organização e Limpeza

Incidental

116

treinamentos

Incidental

117

Reunião

Incidental

124

Folga

Incidental

125

Ausente / Faltou

Incidental

126

Atestado / Exames

Incidental

131

Mau tempo

Incidental

106

Refeição

Incidental

122

Preench. Doc. Segurança

Incidental

A codificação tem como finalidade agilizar o processo

do observador reduzindo tempo de registro e a coleta de
dados na consolidação dos mesmos.

ficados com mais clareza e agilidade nos lançamentos.

Para a gerência também identificaram o tema e o tempo
do DSS (Diálogo de Saúde e Segurança), como forma de

agregar os valores pautados da segurança do trabalho
nas atividades, bem como abranger os assuntos relacionados à saúde, meio ambiente e segurança do trabalho.

Horários e rotas
O número de observações deve obter um nível con-

fiança aceitável nos resultados e, nesse caso, a prática
mostrou que deve se realizar a maior quantidade possível de observações, que foram definidas pelo lay out, ob-

servando-se a distância a ser percorrida entre canteiros,
distância entre o canteiro e o restaurante, e estabelecendo com precisão o horário do almoço e parada no vestiário. Para esse projeto estipulou-se os registros em períodos inferiores a 30 (trinta) minutos a cada hora.

Realizar as observações dos colaboradores
São os registros das atividades dos colaboradores na-

Impressos
São formatados formulários dispostos de acordo com

o número de colaboradores e os eventos a serem regis-

trados. Para o projeto, identificaram-se os capacetes ou
máscaras de proteção, no caso de soldadores, com as iniciais da função e os respectivos nomes de cada colabora-
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quele tempo da rota programada, o que é chamado de
foto ou raio x daquele momento laboral. Observa-se ida e

volta, não devendo questionar ao colaborador “o que ele
está fazendo ou qual atividade irá realizar”, para não influenciar nas ações dos mesmos, ou criar vícios associados

P RODUT IVIDADE
à medição. Para melhor otimização das passadas para os
registros, cabe ao observador entender das rotinas de trabalho, tipo soldagem, ajustagem, serviços elétricos, servi-

ços de caldeiraria e medições, atendendo o cronograma
das atividades e reuniões semanais de planejamento entre
as partes, para não confundir um colaborador “conversando” com outro, ou com seu superior, com a “busca por informações técnicas”.

Cálculo e tabulação dos dados

CONSIDERAÇÕES
A aplicação dos indicadores por classe forma-

da por colaborador: “executando”, “desperdícios” e “incidentais”; análise das horas produtivas

por

dia

da

semana;

análise

da

produtividade por funções; análise da produtividade e assiduidade do observador por quantidade de rotas realizadas e, enfim, os resulta-

dos atrelados a produtividade que podem ser

São recolhidos todos os formulários diários de coleta

dos dados, encaminhados para análise dos documen-

tos, conferência e tabulação dos mesmos em planilhas
e tabelas específicas, que geram os resultados em forma de gráficos por colaborador, por função, por horá-

rios de maior incidência de desperdícios, tempo total
de DSS’s, por deslocamentos diversos, por distribuição,
uso e manuseio de EPI’s, ferramentas, insumos, dentre
outros.

Análise dos resultados
É o resultado do processo da amostragem, realizado

com fechamento no último dia útil do mês avaliado e
apresentado em primeiro momento à equipe coordenadora, para análise crítica, aprovação e posterior encami-

nhamento às empresas contratadas para tratamento
através de ferramentas como planos de ação que usam
métodos como PDCA (plan, do, check e action), 5W2H e
de Ishikawa.

utilizados em várias condições e permitem ava-

liar a medição de forma objetiva e clara, propor
mudanças, verificar as tendências definidas pelas probabilidades amostrais, os desvios, calcu-

lar o tempo padrão, definir objetivos e metas e
tratá-los em tempo hábil. A cultura organizacional das empresas envolvidas, o momento

econômico e o reflexo social permeiam e in-

fluenciam no processo produtivo, porém, de

forma não mensurável. Entretanto, avaliar de
forma sistemática e analítica os resultados ob-

tidos com imparcialidade, postura mediadora

de gestão sem perder o foco e a constância
dos processos, consolidam esta ferramenta de

amostragem como vetor de transferência de
conhecimentos práticos para tomadas de deci-

são, planejamento organizacional do projeto, e
o seu controle e monitoramento na busca da
melhoria contínua nos projetos.
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PLANO DE AÇÃO PARA MELHORIA DE PRODUTIVIDADE DA EQUIPE MDE NA OBRA P-281

Última atualização: 13/10/2016

ITEM

PROJETO

DESCRIÇÃO DA
CONSEQUÊNCIA

DATA DE
ABERTURA

STATUS

DATA DE
FECHAMENTO

PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL

DATA LIMITE
PARA AÇÃO

Geraldo
Marques

13/10/2016

1

P-281
Empilhadeira

6% - treinamentos, equivale a
0,06 horas/dias
de perda

13/10/2016

Concluído

15/10/2016

Os funcionários transferidos de outras
obras tiveram que ser treinados em
treinamentos específicos de Conceição,
conforme exigências da VALE. Como a
mobilização foi concluída, não terá mais
este evento. Medida junto ao RH/SP, só
transferir após validação de toda a
documentação de mobilização em
treinamentos, medicina, saúde e
ocupacional

2

P-281
Empilhadeira

4% - sem
atividade prevista,
equivale a 0,04
horas/dias de
perda

13/10/2016

Em
andamento

30/10/2016

Melhorar a progração diária e acompanhamento das atividades das equipes
para aumentar a produtividade deste item
em 50%

Ronaldo,
Geraldo Sena /
Júlio Santiago

13/10/2016

3

P-281
Empilhadeira

2% - aguardando
ferramentaria,
equivale a 0,02
horas/dias de
perda

13/10/2016

Em
andamento

30/10/2016

Mehlorar a organização da ferramentaria
e manter, para agilizar a distribuição de
ferramentas e EPI-s

Geraldo Sena /
Júlio

13/10/2016

4

P-281
Empilhadeira

9% - refeição,
equivale a 0,24
horas/dias de
perda

13/10/2016

Em
andamento

30/10/2016

Envolver a equipe para conscientizar a
retomar o horário previsto para o almoço,
sem ultrapassar os limite que já havia
alcançado. Conferir diariamente

Gerlado
Marques /
Geraldo Sena /
Júlio

13/10/2016

5

P-281
Empilhadeira

5% - DSS,
equivale a 0,13
horas/dias de
perda

13/10/2016

Em
andamento

30/10/2016

Recuperação de 20% da perda com a
realização do DDS dentro do prazo
previsto

Gerlado
Marques / Alba

13/10/2016

P-281
Empilhadeira

4% - preenchimento de
documentos de
segurança,
equivale a 0,11
horas/dias de
perda

13/10/2016

Em
andamento

30/10/2016

Realizar a impressão dos documentos no
dia anterior

Alba Coelho

13/10/2016

15/10/2016

1 - Fechamento da prévia do ponto junto
ao RH quinzenalmente, elaborar planilha
de absenteísmo analítica e trabalhar para
a segunda quinzena, 2 - Divulgar,
repassando para a equipe todo o
processo de como funciona o trbalho de
coleta e formaliação da produticidade
diária, como a falta ou ausência do
funcionário impacta neste processo

Geraldo
Marques

13/10/2016

6

7
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Empilhadeira

4% - de faltas ou
ausência na obra,
equivale a 0,11
horas/dias de
perda

13/10/2016

DEZEMBRO / JANEIRO 2018

Em
andamento
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AVALIAÇÃO DO DETALHAMENTO DESPERDÍCIOS
2.1 - treinamentos = 6% de perda, temos: 13% de 8hrs =
1,04 total de perda em horas para um dia de serviços
contendo todos os apontamentos. 6% de 1,04 = 0,06
horas/dias de perda no item (Treinamentos)

2.2 - Sem atividade prevista = 4% de perda, temos: 13%
de 8hrs = 1,04 total de perda em horas para um dia de
serviços contendo todos os apontamentos. 4% de 1,04
= 0,04 horas/dias de perda no item (Sem atividade
prevista)

2.3 - Sem atividade prevista = 2% de perda, temos: 13%
de 8hrs = 1,04 total de perda em horas para um dia de
serviços contendo todos os apontamentos. 2% de 1,04
= 0,02 horas/dias de perda no item (refeição)

AVALIAÇÃO DO DETALHAMENTO INCIDENTAL
1.1 - treinamentos = 9% de perda, temos: 33% de 8hrs =

1.2 - treinamentos = 5% de perda, temos: 33% de 8hrs =

contendo todos os apontamentos. 9% de 2,64 = 0,24

contendo todos os apontamentos. 5% de 2,64 = 0,13

2,64 total de perda em horas para um dia de serviços
horas/dias de perda no item (Refeição)

2,64 total de perda em horas para um dia de serviços
horas/dias de perda no item (DSS)

1.3 - treinamentos = 4% de perda, temos: 33% de 8hrs =
2,64 total de perda em horas para um dia de serviços
contendo todos os apontamentos. 4% de 2,64 = 0,11
horas/dias de perda no item (Preenchimento de
Documentos)

1.4 - treinamentos = 4% de perda, temos: 33% de 8hrs = 2,64 total de perda em horas para um dia de serviços contendo todos os apontamentos. 4% de 2,64 = 0,11 horas/dias
de perda no item (Ausente/faltou)
1.0 - Redução de 100% no item:

Meta Prevista

2.1 - Treinamentos = (100% de 6%) = 6,00%
2.0 - Redução de 80% nos itens: 80% de 4%) = 3,20%

2.3 - Aguardando ferramentaria = (80% de 2%) = 1,60%

Meta prevista Acumulada

3.0 - Redução de 50% nos itens:

1.3 - Preenchimento de documentos = (50% de 4%) =
2,00% 1.4 - Ausente / Faltou = (50% de 4%) = 2,00%

4.0 - redução de 20% nos itens: 1.1 - refeição = (20% de
9%) = 1,80% 1.2 - DSS = (20% de 5%) = 1,00%

* Somatória dos itens 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2.1 + 2.2 + 2.3 = 17.6% de ganho * Previsão do ganho executado no
final do mês - (54% já medido + 17,6 previsto) = 71,6% Meta Prevista Acumulada

Obs: Resgatar em 100% do Item (treinamentos) com o fim de transferências. Recuperar 80% dos itens (sem atividade prevista e aguardando ferramentaria), 50% dos itens
(preenchimento de documentos e ausente/faltou) e 20% dos itens (Refeição e DSS) no mês de outubro, conforme plano de ação acima.

*Wander Lúcio Brito Oliveira, da Concremat Engenharia, é pós-graduado pela Funcesi Itabira (MG), com experiência na administração de
empresas e coordenação de processos de gestão de projetos e negócios. É técnico em ajustagem mecânica e caldeiraria do Senai Itabira.
A equipe que o auxiliou neste trabalho inclui Ronaldo Jabour (gerente patrocinador), Giácomo Agostini (coordenador), Amarildo Lage
(orientador metodológico) e Vanessa Coelho (apoio metodológico).
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Prevenção de queda em inspeção e
reparo em equipamentos
Ana Paula Nepomuceno e Guilherme de Andrade Gândara*

O Serviço Especializado em Segurança e Medicina do

Trabalho (SESMT), da Vale, na Diretoria de Operações
Ferrosos Sudeste é composto por profissionais entre en-

genheiros de segurança, técnicos em segurança, médicos
e técnicos em enfermagem que se dedicam à prevenção
de acidentes de trabalho.

Como parte do processo de prevenção, a Diretoria

possui a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na
Mineração (CIPAMIN) em seus complexos no qual estão
representadas por empregados.

No processo produtivo de extração de minério de

ferro são utilizados equipamentos como caminhões fora

gados durante estas intervenções preventivas e corretivas.

A condição perigosa de queda por diferença de nível era
identificada por exemplo, em atividades como: inspeção

e manutenção sobre o capô das escavadeiras; inspeção e

manutenção no radiador; inspeção e manutenção em
painéis elétricos, lubrificação e substituição de mangueiras, entre outras.

Podemos destacar que através de históricos de inci-

dentes pessoais envolvendo quedas, foram identificados

entre as causas, a deficiência e ausência de barreiras de
proteção adequadas para prevenir esses riscos.

Quanto a classificação de risco "queda" por diferença

de estrada, motoniveladoras, escavadeiras, tratores, per-

de nível, observou-se que a falta de proteções adequa-

Nos trabalhos de manutenção e inspeção destes

acordo com as ferramentas formais de análise e matriz

furatrizes, entre outros.

equipamentos foram identificadas e relatadas diversas situações em que os empregados ficavam expostos à con-

dição perigosa de queda por diferença de nível, uma vez
que parte dos equipamentos não possuíam em sua concepção original os dispositivos para proteção dos empre-
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das enquadram o risco como “alto” – cor laranja – de
de risco adotada em documentos do Sistema de Gestão

Integrado (SGI) da Vale; sendo, portanto, necessário a

adoção de medidas de controle/barreiras de proteção
para reduzir os riscos, que podem levar a consequências
críticas.

FROTA
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PLATAFORMA MOTONIVELADORA 24H/M

ANTES: Potencial de queda por diferença de nível ao subir escada e ainda soltar uma das mãos
para abertura ou fechamento da porta.

DEPOIS: Desenvolvimento através do fornecedor
e implementação de plataforma fixa com guarda
corpo.

PLATAFORMA TROCA DE CILINDROS

ANTES: Atividade de lubrificação, substituição
de mangueira e cilindro da carregadeira 994 realizadas sem proteção de guarda-corpo ou
pondo de ancoragem

DEPOIS: Desenvolvimento através da Engenharia da Vale de uma plataforma, gerando condição seguro para realização
das atividades

GUARDA CORPO PÁ CARREGADEIRA 992

ANTES: Potencial de queda por diferença de nível (1,7 m)
durante inspeção e manutenção do radiador devido ausência de guarda corpo.

DEPOIS: Desenvolvimento através de fornecedor e implementação de guarda corpo fixo nas pás carregadeiras.
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OBJETIVO
O trabalho teve como objetivo identificar, desenvol-

ver e implementar medidas de proteção coletiva e indivi-

dual visando a mitigação e/ou eliminação da condição

perigosa queda por diferença de nível identificado nas
atividades de manutenção e inspeção em equipamentos
de mina na Diretoria de Operações Ferrosos Sudeste.

coniza a legislação ou ainda acima de 1,8 m do nível
inferior, como estabelecido nos requisitos para atividades criticas da Vale, mas também os pontos inferio-

res a estas alturas, considerados pelos executantes
como condições inadequadas ou exposição a condições perigosas.

Embora as ações realizadas visem, além da melho-

O projeto contou com o envolvimento de outros se-

ria das condições de trabalho com satisfação dos em-

multidisciplinar com representantes dos setores/áreas de

por conta da interface com fabricantes e fornecedores

tores e empregados a partir da formação de uma equipe
operação, manutenção, engenharia, saúde e segurança
do trabalho, para análise e contribuições de todas as disciplinas envolvidas no processo.

Para elaboração dos projetos foram observados os re-

quisitos mínimos da Norma Regulamentado 35 - Traba-

lho em Altura, assim com as medidas de proteção;

considerando, entretanto, não apenas as atividades
executadas acima de 2 m do nível inferior, como pre-
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pregados, o atendimento à legislação, a inovação está

para elaboração de projetos, cujas versões originais do
equipamento não contemplavam os itens para maior

segurança nas atividades de inspeção e manutenção
dos equipamentos. Vale ressaltar que algumas frotas
da Diretoria são compostas por equipamentos impor-

tados, sendo de notável importância esta interface

com fabricantes e fornecedores para a adequação e/ou
atendimento à legislação brasileira.

FROTA
Os projetos foram elaborados considerando os có-

digos e normas publicados pelas seguintes organizações, não se limitando somente a estes:

• American Society for Testing and Materials (ASTM)

• SE-S-701 Simbologia para Desenhos e Documentos de

/
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mais diversas situações que incomodavam nas atividades

diárias e pontos onde necessitavam de melhoria, sendo re-

forçado a necessidade de desenvolver proteção contra

queda na tarefa de troca de cilindros da carregadeira 994,
na manutenção do motor da escavadeira 345 / 346, no en-

Estrutura Metálica

torno da cabine da motoniveladora para manutenção e

• Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

• Análise de informações – de acordo com as informa-

• CP-S-501 Critérios de Projeto para Estruturas Metálicas
• American Institute of Steel Construction (AISC)
• Association of Iron and Steel Engineers (AISE)
• American Iron and Steel Institute (AISI)
• Aços dobrados: ASTM-A36

• Aços laminados e tubular: NBR8800
AÇÕES DESENVOLVIDAS

troca de transmissão de caminhão, entre outras.

ções levantadas pelos empregados a área de engenharia
realizou análise de quais itens seriam abordados em projeto de engenharia por profissional habilitado.

• Identificação das soluções – através da relação consoli-

dada de condições relatadas pelos participantes do
workshop, a equipe de engenharia pesquisou no merca-

do externo, nas boas práticas internas e externas e por
meio de desenvolvimento de novas soluções

as adequações necessárias para possível solução dos problemas.

• Follow up – retorno aos envolvidos quanto a

definição do escopo "queda" por diferença de
nível de acordo com análise de priorização.

A etapa seguinte, denominada de se-

gunda, consistiu no desenvolvimento do proComo parte inicial deste trabalho foi realizado a

jeto com a continuidade da equipe multidisci-

plinar visando a tratativa das condições

identificação de condições inadequadas em sua maior

levantadas com reuniões periódicas de acompanhamen-

equipamentos de mina. Os inputs foram gerados pela

Complementando as informações, destacado de forma

diversidade possível pelas áreas com interface com os

manutenção e operação de mina e a partir destes, a
Gerência de Engenharia de Manutenção de Equipamentos realizou interface com os fabricantes e fornecedores, além de pesquisar possíveis soluções internas

e externas para todos os itens levantados conforme

to das ações em implementação.

sucinta cada fase destacada na segunda etapa do projeto:

• Consolidar equipe – esta fase é precedida de formação
de equipe com representação das áreas de operação,
manutenção, segurança e engenharia com reuniões
mensais de acompanhamento e novas demandas.

destacado na imagem anterior.

A seguir, destacado de forma sucinta cada fase

da etapa inicial:

• Workshop – reunião de trabalho em que representantes da operação, manutenção, saúde, segu-

rança e engenharia de toda Diretoria de Operações
Ferrosos Sudeste levantaram informações relaciona-

dos à segurança em equipamentos de mina. No

workshop foi aberta a palavra a cada representante
de cada tipo de equipamento, onde eles relataram as

www.revistaminerios.com.br | 37

F ROTA

/

MA N U T E N Ç ÃO

• Reunião com equipe de trabalho – após análise das áreas
de engenharia e segurança, toda equipe de trabalho foi
reunida para apresentação/discussão dos itens priorizados.
• Reunião com fabricantes – solicitado aos fabricantes aju-

FLUXO DE TRABALHO
A representação visa demonstrar as etapas

seguidas que contempla o levantamento de

condições inadequadas, reuniões periódicas,
definição de melhorias e soluções e imple-

mentação visando a mitigação do risco. Neste
fluxo observa-se também análises de melhoria
contínua do processo.

ROTINA DE TRABALHO
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da para sanar itens priorizados pela equipe de trabalho.
• Rotina de trabalho – realização de encontros mensais e
fóruns semestrais para tratar itens identificados, acompanhamento de ações e novas demandas.

FROTA
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dente nas áreas, criticidade do item levantado e tempo

SOLUÇÕES ENCONTRADAS
Realizado pela área de engenharia o levantamento
dos itens alvo do projeto, sendo identificado nas frotas
abaixo:

de desenvolvimento da solução.
AÇÕES IMPLEMENTADAS
A partir das necessidades levantadas, realizado es-

• Plataforma troca de cilindro 994

tudo através de fornecedores, boas práticas internas /

• Guarda corpo 992

externas, foram definidas soluções para adequações e

• Guarda corpo 345/365
• Plataforma da motoniveladora 24H/M
• Guardo corpo atrás cabine 793D
• Guarda corpo R964

foram implementadas proporcionando maior proteção
para os executantes na manutenção e inspeção.
RESULTADOS OBTIDOS

• Trabalho em altura montagem de equipamentos de
mina
• Trabalho em altura manutenção equipamentos de
mina dentro da oficina
• Trabalho em altura manutenção equipamentos de
mina no campo

Além da maior satisfação dos empregados e alinhamento com o valor da Vale “A vida em primeiro lugar”,
as ações implementas resultantes do desenvolvimento,
adequação e instalação de plataformas, guarda corpos,
pontos de ancoragem e aquisição de pórticos, permitiram a redução dos riscos durante as inspeções e ma-

ANÁLISE DE PRIORIZAÇÃO

nutenções nos equipamentos de mina, conforme Ma-

Mediante ao dimensionamento da frota de equipamentos da Diretoria, fez-se necessário uma análise de

triz de Risco. A classificação do risco antes da
implantação da prática era alto e após a implantação

priorização, sendo considerado os seguintes fatores:

das soluções as atividades de manutenção e inspeção

quantidade de equipamentos que seriam sanados com

em equipamentos de mina foi classificado como risco

a solução de um item (abrangência), histórico de aci-

médio, conforme exemplo abaixo:

IMPACTO

RESULTADO DA ANÁLISE DE PRIORIZAÇÃO

Plataforma troca de Cilindro 994
GuardaCorpo 992
GuardaCorpo 345/365
Plataforma da Motoniveladora 24H/M
Plataforma atrás da cabine dos caminhões

GuardaCorpo R 964
Trabalho em altura montagem de equipamentos de mina
Trabalho em altura manutenção de equipamentos de
mina na oficina
Trabalho em altura manutenção de equipamentos de
mina no campo

TEMPO
Itens priorizados – maior abrangência e menor tempo de resolução Matriz de Priorização
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CLASSIFICAÇÃO CONFORME MATRIZ DE RISCO
Tarefa

Lubrificar e
substituir cilindro de
carregadeira
994

Conjdição
Perigosa

Causas

Consequência

Queda por
diferença
de nível

Ao acessar nível
elevado do equipamento lubrificar e
substituir cilindro
sem proteção contra
queda por diferença
de nível

Acidentes incapacitantes permanentes ou (1)
Fatalidade

Faz-se necessário ressaltar que uma vez já imple-

Risco
Puro

Medidas de controle

Risco atual

Alto

Posicionar a plataforma
no local adequado para
ralização de lubrificação e
manutenção do cilindro
da carregadeira

Médio

Outro ganho importante a ser comentado foi a in-

mentado ações de capacitação, procedimentos opera-

terface com fornecedores e fabricantes que gerou a

tre outros controles conforme preconiza a legislação, o

nidos como “itens de fábrica” para as novas aquisições.

cionais, análises de risco, permissão para trabalho, en-

trabalho em questão apresentou grandes ganhos por
ter como característica as análises com foco em con-

troles de engenharia, que de acordo com a Pirâmide

de Controles (abaixo) busca elevar o grau de eficiência
das barreiras.

As ações citadas abrangeram toda a frota de equi-

pamentos móveis da Diretoria Operações Ferrosos Sudeste com ações de longo prazo devido aos investimentos necessários.

padronização dos itens mínimos de segurança já defiCONCLUSÃO

A metodologia de trabalho aplicada (soluções
internas, externas e desenvolvimento de engenharia) na busca de soluções para os itens apresentados, sustentada por ferramentas da qualidade
(PDCA, benchmarking etc) se mostrou eficaz e sustentável, pois abrange uma seria de possíveis soluções, desde casos internos bem-sucedidos, à itens
de mercado/prateleira, até o desenvolvimento de
projeto, passando por testes e
validações.
O fluxo de trabalho criado
permanece vivo, onde os itens
levantados foram sanados, e
especificado na compra de
equipamentos novos, para que
os mesmos já possuam tais
melhorias de fábrica.
O trabalho segue atuante, e a
cada nova demanda todo fluxo é percorrido novamente.

*Ana Paula Nepomuceno e Guilherme de Andrade Gândara são profissionais da
Vale, em Itabira (MG).
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