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RESUMO

O setor mineral tem sido muito observado e exigido em termos econômicos, sociais, ambientais e políticos, não só pela
mídia, como também pelos investidores, o que o tem exposto a auditorias e a avaliações constantes, com o intuito de
justificar sua alralividade econômica, e também para confrontá-los frente a compromissos sociais e ambientais, os quais
qualquer alividade racional deve os ler.
As reservas minerais e os planejamentos de lavra das Empresas têm sido constantemente submetidas a auditorias com o
intuito de cotar suas ações nas Bolsas, e para deixar públicas suas atividades. Infelizmente o mesmo não tem acontecido
com as operações de beneficiamento mineral, as quais, em geral, estão nas responsabilidades dos setores de geologia, de
mineração ou de outras especialidades da Empresa, e não com os reais especialistas em beneficiamento mineral, os
quais não têm contribuído como deveriam para a busca da melhor solução do negócio mineral.
O objetivo deste trabalho é a sugestão de uma metodologia de análise e de auditoria das plantas de beneficiamento,
segundo parâmetros que, sem dúvida, influenciam nos seus desempenhos, estes não apenas sob o ponto de vista técnico,
mas também o social, o ambiental e o gerencial.
PALA YRAS-CHA VE: auditoria - usinas- beneficiamento- mineral
ABSTRACT

The mineral sector has been observed and valued economical, social, environmenlal and polity, not only by the media,
but also by investors, exposing it to constant audits, with the purpose of justifying its economical attractiveness and
facing it to social and environmental responsibility.
Due to this reality, lhe mineral explorations and lhe mining planning of companies have been audited very often for
quantifying their values in lhe stock market, and also to let clear their activities for the public opinion. Unfortunately, it
has not been happening to the mineral beneficiation processes that are, nonnally, attached to the mine or to the geology
responsibilities. But lhe beneficiation is very important and, in this way, it has not helped to improve the mineral
business like it could.
lt is suggested carrying out a methodological auditing for the beneficiation plants, in order to influence not only their

technical aspects, but lhe sociais, the environments and the managements performances too.
KEY-WORDS: auditing- plants - beneficiation- mineral
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1.

INTRODUÇÃO

A busca da excelência dos resultados tem sido "avassaladora" nos últimos tempos, quer em lermos de prazos quer em
termos dos parâmetros quantitativos em si, estes últimos "ancorados" às melhores técnicas de "benchmarking".
A indústria mineral, embora caminhando em ritmo menos ágil que outros setores, também não poderia deixar de estar
passando por essa "pressão" e, talvez, até de forma mais exigente, tendo em vista o carúter em si de seus
empreendimentos, ditos tipicamente empresariais, ou seja, envolvendo muito dinheiro, devendo ser implantados "para
ontem", sendo costumeiramente desenvolvidos em ambientes muito dinâmicos de negócio e de tecnologia e, portanto,
sujeitos a freqüentes mudanças, de missão crítica por natureza, com uma diferença significativa de perfil dos "afores"
e, hoje, com uma grande responsabilidade social.
No tocante às usinas de beneficiamento, as suas performances" têm sido até então medidas com base em parâmetros de
produção, tais como recuperação, produção e disponibilidade em um primeiro momento, em parâmetros de custos e de
consumos também no primeiro, mas mais freqüentemente em um segundo momento e, hoje, em parâmetros ambientais
em um terceiro momento. Obviamente que os parâmetros de segurança também têm sido, acertadamente, considerados
no primeiro plano das análises nestes últimos tempos. Mas é inquestionável que, em geral, as usinas de beneficiamento
mineral têm sido vistas de forma isolada, quando muito enquadradas dentro de grupos de mesmo bem mineral, e/ou de
um mesmo Grupo Empresarial, mas desconsiderando certos parâmetros mais genéricos, não tão técnicos, que muito
poderiam auxiliar nas suas gestões e eficiências, 'frustrando" e/ou ··alienando", muitas vezes, seus "a tores"
específicos do "grande negócio mineral".
Diante dessa lacuna, é proposta aqui uma metodologia de análise mais global das usinas de beneficiamento mineral,
dentro de uma gama de parâmetros sugeridos (e devidamente justificados), "culminando" em um nível ou grau de
maturidade ( "nota") das mesmas e, com isso, mostrando o que deveria ser aprimorado ou desenvolvido.
Pode-se dizer que a idéia de avaliar a maturidade de empreendimentos não é nova, lendo em vista isso já ser largamente
empregado em projetos em geral. E foi exatamente isso que, aliado às já freqüentes auditorias de avaliações de reservas
e de projetos aplicadas no setor mineral, que inspirou a sugestão de tentar idealizar um modelo específico de avaliação
para as usinas de beneficiamento mineral, o qual, aqui, embora um tanto subjetivo, pode, ao menos, ajudar os gestores
de minerações e das usinas a "imaginarem" seus próprios métodos para se auto-avaliarem, individualmente ou
"agrupadamente ", neste último caso comparando sua unidade em um conjunto de usinas de mesmo bem mineral.

2.

METODOLOGIA

O modelo aqui proposto inicia-se com a escolha de parâmetros, que, indiscutivelmente, influenciam no desempenho da
usina e que podem, de alguma maneira, ser quantificados ou enquadrados dentro de uma escala, segundo critérios bem
definidos e conceituados. O ideal seria que todos os parâmetros pudessem ser quantificados segundo critérios bem
objetivos, porém, alguns destes são um tanto subjetivos, trazendo a dificuldade de serem quantificados, mas que nem
por isso não devam ser enquadrados em uma escala.
A escala de avaliação aqui sugerida varia de I a 5, em ordem crescente, ou seja, quanto melhor o índice maior seu nível
na escala. A razão deste intervalo de I a 5 se baseia em conceitos matemáticos e estatísticos, quando se comprova que,
trabalhando nesta faixa, se tem maior objetividade na medição, e se diminui a influência do chamado '"efeito halo ".

É verdade que alguns parâmetros são fortemente influenciados por outros, como um de

desempenho técnico ,
recuperação por exemplo, e um de recursos humanos, clima motivacional da equipe por exemplo, que podem se
aulojustificar, ou ainda estarem relacionados a um terceiro, como por exemplo a gestão da planta. Mas, infelizmente,
isso não importaria na avaliação e, neste caso exemplificado, a usina teria nível baixo em todos esses quesitos, pois o
objetivo aqui seria atribuir uma "nota" à usina, refletindo um diagnóstico , e não descobrir, já, as causas dos seus
insucessos. Esta "radiografia" sim, ajudaria no trabalho futuro de determinação dos reais motivos dos problemas.
Não foi aqui considerado o parâmetro segurança, apesar de sua extrema importância nas operações das usinas
industriais de processamento, tendo em vista já haver critérios específicos legais bem estabelecidos para esta avaliação.
Outro aspecto que deve ser salientado é que, embora todos os parâmetros sugeridos sejam, indiscutivelmente,
int1uenciadores no desempenho das usinas de processamento mineral, os '"pesos " de cada um não precisam e não
devem ser, necessariamente, os mesmos. Isso pode ficar a critério do analista ao realizar o diagnóstico, mas seria
importante que se mantivesse uma base "congelada" para permitir a comparação entre plantas e/ou entre bens minerais.
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Todos os parámetros apresentados a seguir influenciam as "pe1jormances" das usinas e têm seus graus devidamente
enquadrados e justificados na escala de 1 a 5, porém, conforme já salientado, alguns outros parámetros, também
fortemente influenciadores, não foram aqui escalonados, face às suas subjetividades e/ou ao fato de já existirem técnicas
de avaliação bem específicas de outras ciências e disciplinas, mas que nem por isso não devam participar da "nota"
final global da usina, ficando seu escalonamento e peso a cargo do avaliador. Os parâmetros considerados subjetivos e
por isso não descritos aqui, por exemplo, seriam: Segurança; Gestão ou Gerência Superior; Motivação da Equipe;
Instalações de Apoio; Limpeza Industrial e de Resíduos; Aspecto Operacional; e Preocupação Ambiental.
Embora possa parecer um tanto "vulgar", um aspecto que não deve ser esquecido e que pode, não motivar, mas que
sem dúvida desmotivar a equipe, é o ambiente de trabalho em si , não só no tocante apenas ao relacionamento humano,
mas também às Instalações de Apoio (escritórios, banheiros, áreas de lazer, cozinha e refeições, dentre outros) e, por
isso, deve ser avaliado de forma escalonada, pois acabam influenciando na eficiência da usina.
Limpezas Industriais e Resíduos têm sido renegadas a um segundo plano em muitas plantas de processamento mineral
com as "desculpas" de falta de pessoal , a produção é o mais importante ou outro argumento qualquer. Entretanto, isto
não deve ser visto assim, não só pelo aspecto visual em si, mas também pelo fato de que, geralmente, os acúmulos de
resíduos são minérios e/ou concentrados que, apesar de impuros, possuem algum valor econômico, e/ou que já
consumiram certo custo na linha de produção. Se não houver pessoal específico mobilizado para as limpezas da planta,
não se deve deixar que esta se acumule. Neste caso, tais tarefas devem fazer parte dos procedimentos de rotina da
equipe operacional. Em último caso, devem ser programadas empreitadas para estas limpezas.
O Aspecto Operacional em si também é um fator relevante na análise de uma planta de beneficiamento. "Overjlows "
de espessadores com excesso de sólidos, calhas aterradas, equipamentos, calhas c tubos vazando, problemas de gaxetas
de bombas, perdas de água, pontos de águas de serviços abertas desnecessariamente ou para minimizar outros
problemas operacionais, peneiras desniveladas ou com telas furadas, trepidação de equipamentos, dentre outros, são
alguns dos sintomas de deficiência operacional. Trata-se também de um parâmetro um tanto subjetivo e de difícil
escalonamento, mas que nem por isso não deva ser enquadrado na escala de I a 5 na avaliação da planta de
beneficiamento, independentemente do bem mineral, da idade da planta, e de outros fatores.

3.

CONCEITUAÇÃO E ESCALONAMENTO DOS PARÂMETROS

3.1

Taxa de Alimentação

A Taxa de Alimentação é um parâmetro que deve ser comparado com a taxa nominal prevista no projeto. O
escalonamento sugerido é o mostrado na Tabela I.

TABELA I- AVALIAÇÃO DA TAXA DE ALIMENTAÇÃO
GRAU
1

2
3
4
5

3.2

CONDIÇÃO
Taxa 30% abaixo da nominal
Taxa até 10% abaixo da nominal
Taxa na nominal , +/- I 0%
Taxa de I O a 30% acima da nominal
Taxa 30% acima da nominal

Recuperação

A Recuperação também é um parâmetro que deve ser comparado com a recuperação prevista no projeto. O
escalonamento sugerido é o mostrado na Tabela 11.

TA BELA li -A VALIAÇÃO DA RECUPERAÇÃO
GRAU
1
2
3
4
5

Recuperação
Recug_eração
Recuperação
Recuperação
Recuperação

CONDIÇÃO
5% abaixo do previsto
de 2 a 5% abaixo do previsto
no valor previsto, + 2% e - 2%
de 2 a I 0% acima do previsto
de I 0% acima do previsto
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3.3

Disponibilidade

O parâmetro Disponibilidade deve ser comparado com o índice previsto do empreendimento ou no projeto. O
escalonamento sugerido para a usina individualmente é o apresentado na Tabela III.

TABELA III- A VALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE
GRAU
1

2
3
4

5

3.4

Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade
Disponibilidade

CONDIÇÃO
acima de 5% abaixo do previsto
até 5% abaixo do previsto
no valor previsto
até 5% acima do previsto
acima de 5% acima do previsto

Custos

Custos é um parâmetro que deve ser comparado com os custos previstos do projeto ou empreendimento. O
escalonamento sugerido é o apresentado na Tabela IV. Indiretamente, o consumo dos insumos poderia estar englobado
neste parâmetro, pois tendem, diretamente, a influenciar nos custos.

TABELA IV- AVALIAÇÃO DOS CUSTOS
GRAU
1
2
3
4
5

CONDIÇÃO
Custos 25% acima do valor previsto
Custos de I O a 25% acima do valor previsto
Custos no valor previsto, +/- l 0%
Custos de I O a 25% abaixo do previsto
Custos 25% abaixo do previsto

3.5 .E ficácia da Manutenção
Vários são os critérios para a avaliação da Eficiência e Eficácia da Manutenção industrial de uma usina, dentro de
conceitos das engenharias mecânica, elétrica e de outras, porém, na visão do profissional da usina de beneficiamento,
independente do bem mineral, ou a manutenção industrial é eficiente, ou não é. Na avaliação deste parâmetro, é
sugerida uma mescla do percentual das horas de manutenção corretiva em relação às horas totais programadas, com o
desvio do tempo de parada prevista na manutenção preventiva. Assim, o escalonamento sugerido é o mostrado na
Tabela V.

TABELA V- AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO
GRAU
l
2

3
4

5

CONDIÇÃO
mais de 25% das paradas totais ocorridas por manutenção corretiva, ou mais de 50% de
erro para mais do tempo da manutenção preventiva ou programada
de 25 a 15% das paradas totais ocorridas por manutenção corretiva, ou de 20 a 50% de
erro para mais do tempo da manutenção preventiva ou programada
de 15 a I 0% das paradas totais ocorridas por manutenção corretiva, ou de I O a 20%, de
erro para mais do tempo da manutenção preventiva ou programada
de I O a 5% das paradas totais ocorridas por manutenção corretiva, ou I O a 0% de erro
para mais do tempo da manutenção preventiva ou programada
menos de 5% das paradas totais ocorridas por manutenção corretiva, ou manutenção
preventiva ou programada total realizada antes do tempo previsto

i
I
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3.6

Procedimentos Operacionais

Procedimentos Operacionais é um índice que deve ser analisado de fonna generalizada, independentemente da usina,
sua complexidade e do bem mineral. O escalonamento sugerido é o mostrado na Tabela VI. Este parâmetro,
desprezado em muitas usinas, é muito importante, pois racionaliza e objetiva as tarefas, minimiza riscos de acidentes,
melhora o desempenho, aumenta a motivação, dentre outros.

TABELA VI- AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
GRAU
1
2

3
4
5

3.7

CONDIÇÃO
não há procedimento operacional e as equipes aluam ao seu "bel prazer"
não há procedimento operacional formal, mas as equipes atuam de maneira mais ou
menos homog_ênea
Há procedimentos operacionais, incompletos e/ou com pouca conscientização e
treinamento, e com uma certa homogeneidade operacional
Há procedimentos operacionais difundidos por toda área, e bom treinamento específico
Há procedimentos operacionais treinados, difundidos na área e conhecidos a fundo pela
supervisão e gerência, com treinamentos eficazes

"As Builts"

"As Builts" de documentos também é um índice importante na avaliação das usinas de beneficiamento. Os principais
documentos e desenhos que devem estar "asbiltados" são os das especialidades de processo, sistema, mecânica,
elétrica, instrumentação, civil, infra-estrutura e tubulação. O escalonamento sugerido é o mostrado na Tabela VII. Este
parâmetro é muito importante porque facilita, agiliza e minimiza custos em caso de projetas de "revamps ", expansões e
adaptações de usinas, além auxiliar a manutenção e até mesmo a operação no dia a dia. Não é muito a cultura brasileira
em manter suas plantas de beneficiamento atualizadas em termos de desenhos e documentos, ficando isso, na maioria
dos casos, na "cabeça" de alguns, o que pode se perder no caso da saída destes profissionais da Empresa.

TABELA VII- AVALIAÇÃO DA NÍVEL DE "AS BUILT"
GRAU
1
2

3
4

5

3.8

CONDIÇÃO
Documentos e desenhos não atualizados, e/ou falta de sistema de arquivo técnico
Documentos e desenhos atualizados em menos 25% das especialidades, e/ou em todas
em prazo maior que I ano, com sistema de arquivo técnico
Documentos e desenhos atualizados de 50% a 25% das especialidades, e/ou em todas
em prazo de l ano a 6 meses, com sistema de arquivo técnico
Documentos e desenhos aluai izados de 50% a l 00% das especialidades em prazo
máximo de 6 meses, com sistema de arquivo técnico eficiente e ágil
Documentos e desenhos atualizados em todas as especialidades, em prazo máximo de
3 meses , com sistema de arquivo técnico eficiente e ágil

Integração Mina com Usina

I\ Integração Mina com a Usina também é um índice que deve ser generalizado na análise, independentemente da usina
e do bem mineral. Seria a chamada geomctalurgia, que muito tem auxiliado no desempenho de usinas de processamento
mineral quando, a partir do conhecimento prévio das litologias da mina, se obtenha subsídios para ações e adaptações
no processo , buscando a máxima eficiência da planta. Hoje, há até quem estenda este conceito para a geo-operação. O
escalonamento sugerido é o apresentado na Tabela VIII. Este parâmetro deve ser objetivamente bem trabalhado para
que não se ··enverede " por modelos muito teóricos, e que ··11(io levem a lugar nenhum ".
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TABELA VIII- AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO MINA/USINA
GRAU
1
2

3
4
5

3.9

CONDIÇÃO
Inexistência de modelo geometalúrgico
Tentativas de desenvolvimento de algum modelo geometalúrgico, embora até com
alguns resultados positivos
Conhecimento razoável das litologias, mas modelo ainda em desenvolvimento , com
ainda menos de 50 de reSQ_ostas positivas
Conhecimento das litologias, isto subsidiando rapidamente as adaptações de processo,
com de 50 a 80% de respostas positivas
Conhecimento profundo das litologias, isto subsidiando rapidamente as adaptações de
processo, com de 80 a 100% de respostas positivas

Confiabilidade Analítica e Controle de Processo

A Confiabilidade Analítica e o Controle de Processo, aqui agrupados, são parâmetros que podem ser analisados
individualmente para a usina, ou para um agrupamento de mesmo bem mineral. O escalonamento sugerido é o mostrado
na Tabela IX.

TABELA IX- AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE ANALÍTICA DO PROCESSO
GRAU
1
2
3

4
5

CONDIÇ_ÃO
Inexistência de controle analítico e de processo
Re-análise química em mais de 50% das amostras, e/ou pobre controle de processo
Re-análise de 50 a 30% das amostras, e/ou controle de processo com base em modelos
teóricos que pouco acrescentam, e/ou com mais de 50% dos dados obtidos sem a real
utilização
Re-análise de 30 a 5% das amostras, e/ou controle de processo eficiente, com de I 0% a
50% das informações obtidas sem utilização
Re-análise de no máximo 5% das amostras, e/ou controle de processo eficiente, com no
máximo I 0% das informações obtidas sem utilização

3.10 Automação
Não é o número de instrumentos e/ou o nível de controle que a planta tem que é o importante, pois se pode ter uma
unidade com muitos instrumentos, mas a maioria desnecessária ou não funcionando, ou uma com poucos instrumentos,
mas com todos funcionando ou fornecendo infonnações importantes para a operação e processo. Neste caso, é justo que
a segunda unidade tenha uma "nota" maior que a primeira, mesmo sendo menos instrumentada. Em outras palavras, o
que deve ser avaliado é a qualidade da automação, e não o grau . Um grau inferior pode não desqualificar, mas uma
qualidade deficiente, com certeza o faria. O escalonamento deste parâmetro é o sugerido na Tabela X.

TABELA X- AVALIAÇÃO DA AUTOMAÇÃO
GRAU
1

2

3

4
5

CONDIÇÃO
Mais de 80% dos instrumentos desativados, e/ou fornecendo informações
desnecessárias
De 80 a 50% dos instrumentos desativados, e/ou fornecendo informações
desnecessárias
De 50 a 20% dos instrumentos desativados, e/ou fornecendo informações
desnecessárias
Menos de 20% dos instrumentos desativados, e/ou fornecendo informações
desnecessárias
Controles automatizados eficientes de pesos, vazões, %de sólidos, granulometria, pH e
da maioria das variáveis de controle, com as informações bem utili zadas
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3.11 Experiência da Equipe
Ao mesmo tempo em que o nível de "senerioridade " da equipe pode ser um fator positivo a primeira vista, isto também
pode ser um fator negativo . Isto porque, quanto mais experiente esta o for, mais refratária a novas idéias esta tenderá,
em geral , a ser. O contrário também ocorre, uma equipe sem muita experiência pode ser muito pró-ativa e, com isso,
ajudar na melhoria da eficiência da planta, face à implementação e sugestão de novas idéias. O escalonamento sugerido
deste parâmetro é o mostrado na Tabela XI.

TABELA Xl-AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA EQUIPE
GRAU
1

2

3

4

5

CONDIÇÃO
Equipe operacional com de 5 a 2 anos de operação na mesma planta e com fraca
atitude pró-ativa, ou com menos de 2 anos na mesma planta e média atitude pró-ativa,
ou com de I O a 5 anos em outras plantas e fraca atitude pró-ati va, ou com de 5 a 2 anos
em outras plantas e média atitude pró-ativa
Equipe operacional com de I O a 5 anos na mesma planta e com baixa atitude pró-ativa,
ou com de 5 a 2 anos de operação na mesma planta e com média atitude pró-ativa, ou
com menos de 2 anos na mesma planta e forte atitude pró-ativa, ou com mais de 10
anos em outras plantas e fraca atitude pró-ativa, ou com de I O a 5 anos em outras
operações e média atitude pró-ativa , ou com de 5 a 2 anos em outras operações e forte
atitude _ll_ró-ativa
Equipe operacional com mais de lO anos na mesma planta e com fraca atitude próati va, ou com de I O a 5 anos na mesma planta e com média atitude pró-ativa, ou com
de 5 a 2 anos na mesma planta e com forte atitude pró-ativa, ou com mais de I O anos
em outras plantas e média atitude pró-ativa, ou com de I O a 5 anos em outras plantas e
forte atitude pró-ativa
Equipe operacional com mais de I O anos na mesma planta e com média atitude próati va, ou com de I O a 5 anos na mesma planta e com forte atitude pró-ativa, ou com
mais de I O anos em outras plantas e forte atitude pró-ativa
Equipe operacional com mais de I O anos na mesma planta e com forte atitude pró-ativa

Equipes com menos de 2 anos de experiência na mesma planta mas com fraca atitude pró-ativa, ou equipes com de 5 a 2
anos de experiência em outras plantas mas também com fraca atitude pró-ativa, ou equipes com menos de 2 anos em
outras plantas, independente do grau de pró-ati v idade, não teriam "nota" na avaliação.

3.12 Treinamento Operacional
Treinamento Operacional é um item influenciador no desempenho das plantas de processamento mineral. A dificuldade
maior seria não a realização de treinamentos em si, mas sim a aplicação de treinamentos realmente relacionados ao
desenvolvimento da equipe, principalmente sob o ponto de vista técnico, haja vista a praticamente inexistência de
Entidades, Cursos e Profissionais no País com a experiência prática necessária para o aprimoramento operacional e
técnico objetivo das equipes. Este aspecto deve ser muito bem avaliado antes de se programar e enviar os profissionais
para os treinamentos, pois o "tiro pode sair p ela culatra ". Outro aspecto importante nos treinamentos, é que se deve
diferenciar os treinamentos que aplicam avaliações ao final, dos treinamentos que não exigem qualquer tipo teste dos
profissionais após sua conclusão em tennos de carga horária. Treinamentos que realmente exigem avaliações finais, e
que informam aos treinados a sua situação ou desempenho são, comprovadamente, mais eficientes dos que não
contemplam esse critério. Resolvida a questão acima, ou seja, considerando a Instituição de Treinamento realmente
eficiente e experiente no assunto, é proposto o escalonamento mostrado na Tabela XII para este parâmetro.

TABELA XII- AVALIAÇÃO DO TREINAMENTO DA EQUIPE
GRAU
1
2

3
4
5

CONDIÇÃO
Treinamento com menos de 20 horas/ano por profissional, e não avaliado
Treinamento com menos de 20 horas/ano por profissional e avaliado, ou com de 20 a
I 00 horas/ano por profissional e não a valiado
Treinamento com de 20 a I 00 horas/ano por profissional e a vali ado, ou com mais de
I 00 horas/ano por profissional e não avaliado
Treinamento com mais de I 00 horas/ano _l)_or_Qrofissional e avaliado
MBAs, Mestrado, Doutorado, Pós-graduação para pelo menos I O% do seu efetivo
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Este parâmetro, caso os profissionais da usina não passem por treinamentos específicos, conforme conceituado na
Tabela XII teria "nota" nula.

3.13 Estilo Mantenedor da Equipe
O grau de ··mantenedorismo" da equipe é um fator importante e pode ser muito útil no desempenho da planta, embora
isto se reflita muito mais em outros parâmetros, como por exemplo na disponibilidade, recuperação , produção e nos
custos da Usina. Não é incomum encontrarmos plantas de beneficiamento com equipes experientes e treinadas mas que,
face ao elevado grau de especialização, muitas vezes um simples problema (mecânico, elétrico, de bloque io e
desbloqueio de determinado equipamento por exemplo), consuma períodos significativos de parada, causando baixa
di sponibilidade, simplesmente porque a equipe operacional não está autorizada a executar a tarefa, embora estivesse
apta para tal. Trata-se de um parâmetro também um tanto subjetivo e de difícil conceituação na avaliação. É sugerido o
escalonamento de avaliação proposto na Tabela XIII .

TABELA XIII- AVALIAÇÃO DO ESTILO MANTENEDOR DA EQUIPE
GRAU
1
2

3
4

5

CONDIÇÃO
Nenhum espírito mantenedor, e fraca pró-atividade para acionar outros setores na
ocorrência de problemas
Nenhum treinamento mantcnedor, e razoável pró-atividadc para acionar outros sctores
na ocorrência de problemas e busca de solLtÇ_ões
Nenhum treinamento mantenedor, e forte pró-atividade para acionar outros sctores na
ocorrência de problemas, ajudando e se interessando na solução dos mesmos
Treinamento mantenedor, conhecimento para a resolução de problemas extraespecialidade, mas dificuldade na solução dos mesmos, necessitando de alguma ajuda
de setores mais específicos
Treinamento mantenedor, conhecimento para a resolução de problemas extraespecialidade, sem dificuldades na solução dos mesmos, c não necessitando de ajuda
de setores mais específi<;os
--

-

--

---

-

3.14 Dados Históricos e Popularização das Informações:
A conservação dos dados históricos da usina c, principalmente, saber como utilizar estas informações, é uma
"ferramenta" muito útil no desempenho operacional e de processo da unidade. É muito comum aqui no Brasil que estas
informações sejam mantidas na ··cabeça" de poucos, e não em bancos de dados oficiais, com o risco de se perderem
quando tais indivíduos se desligam da Empresa. O nível de popularização destas informações, assim como a facilidade
de acesso às mesmas, também é um aspecto considerado útil e importante. Cientes desta importância, algumas
Empresas já vêem, inclusive, sub-contratando serviços de atualização e de organização de seus bancos de dados, assim
como o de tratamento e de "popularização " interna das informações mais importantes. O escalonamento sugerido para
este parâmetro é o mostrado na Tabela XIV .

TABELA XIV- AVALIAÇÃO DOS DADOS HISTÓRICOS E POPULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
GRAU
1
2

3
4

5

CONDIÇÃO
Ausência de informações históricas e/ou de pessoas que detenham estes dados, para
plantas com idade superior a 2 anos após o "start up "
Ausência de informações históricas, mas pessoas que detenham e informem estes
dados, para_p_lantas com idade SLIQerior a 2 anos ap_ós o "start up"
Banco de dados em formação, e pessoas detentoras destas informações auxiliando na
elaboração e divulgação dos dados
Banco de dados existente, e pessoas detentoras destas informações auxiliando na
divulgação dos dados, mas estes ainda não "popularizados"
Banco de dados existente, "popularizados" e bem empregados no dia a dia da
operação e do processo da usina

I

I

'
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3.15 Apoio Cativo em Processo
As grandes Empresas, ou ao menos aquelas detentoras de corpos técnicos suficientes e capacitados, costumam ter um
setor ou uma equipe cativa para tratar do processo operacional, não atribuindo à equipe de produção propriamente dita
esta responsabilidade, pois na maioria das vezes ex ige uma maneira diferente e mais ampla de encarar o problema. A
equipe operacional deve, apena s, ter a função de atender a demanda da produção determ inada. Isto, quando bem
gerenciado e conduzido, tende a auxiliar muito no desempenho da usina, qualquer que seja o processo, a idade da planta
ou o bem mineral, obviamente que alguns mai s ex igentes que outros. O escalonamento sugerido é o da Tabela XV.

TABELA XV- AVALIAÇÃO DO APOIO EM PROCESSO
GRAU
I
2

3
4
5

CONDIÇÃO
Ausência de equipe de processo cativa, e equipe operacional sem saber resolver certos
problemas específicos de processo
Ausência de equipe de processo cativa, mas equipe operacional absorvendo e
resolvendo satisfatoriamente problemas específicos de processo
Equipe de processo terce irizada, e atendendo satisfatoriamente estas necess idades
Equipe de processo cativa, mas ainda em formação ou adquirindo experiência, ou um
pouco "des.f<jcada" ainda das suas funções de processo operacional
Equipe de processo cativa, experiente e 'focada" nas suas funções, com resultados
relevantes

3.16 Nível de Reaproveitamento de Água
O Reaproveitamento de Água já deveria ser tratada na concepção do projeto, mas que nem por isso isenta a equipe
operacional da responsabilidade. Quanto maior for o aproveitamento da água de processo na planta de beneficiamento
e, conseqüentemente, menor for a captação de água nova ou bruta de alguma fonte natural ou de dique, mais eficiente
deverá ser considerada a planta, independentemente da questão custos, embora estes tendam também a diminuir com o
maior reaproveitamento da água. Não existe nenhum critério ou orientação geral com relação a isto. Enquanto existem
plantas que captam menos de 15% da água necessária para sua operação, outras chegam a captar I 00% ou perto disso. É
sugerido o escalonamento apresentado na Tabela XVI para este parâmetro, independente do bem mineral ou da planta
em si, obviamente que para aquelas que envolvem processamento a úmido.

TABELA XVI- A VALIAÇÃO DO NÍVEL DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA
GRAU
I
2
3
4
5

4

Captação
Captação
Captação
Captação
Captação

de
de
de
de
de

CONDIÇÃO
mais de 80% da água necessária
80 a 50% da água necessária
50 a 25% da água necessária
25 a 15% da ág ua necessária
menos de 15% da água necessária

CONCLUSÃO

Torna-se necessário a criação de uma padronização para a avaliação das plantas de beneficiamento mineral, e sua
posterior divulgação, com base em parâmetros não apenas técnicos, mas também em gerenciais, em ambientais dentre
outros. Foi sugerida aqui uma padronização para esta avaliação, o que muito poderá ajudar os "atores" do setor do
beneficiamento mineral. Isto, portanto, não seria uma conclusão deste trabalho, face ao seu enfoque, mas muito mais
um alerta para uma necessidade.
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