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RESUMO
A maioria dos empreendimentos, em sua fase inicial de concepção de projetos, busca
ferramentas que permitam apoiar os gestores acerca da decisão mais confiável. Uma
ferramenta que está sendo amplamente utilizada, principalmente pelas empresas de
exploração mineral, consiste na análise de cenários produtivos. As abordagens probabilísticas
de análise tradicionais (determinísticas) contudo, tendem a se afastar da realidade do
universo da mineração, onde a gama de variáveis que compõem determinado processo,
dinâmica ou projeto pode ser incomensurável e mesmo com uma definição sistemática dos
parâmetros pertinentes à equação que irá subsidiar uma tomada de decisão, tais parâmetros
podem ser de dispersão totalmente aleatória. Com efeito, a utilização de técnicas de
simulação estocástica, trata de variáveis que durante o tempo, de uma maneira onde pelo
menos parte é considerada randômica, vem sendo amplamente utilizado em
empreendimentos mineradores como ferramenta estatística, uma vez que analisando a
natureza dos dados, percebe-se consonância de aplicabilidade com a mineração. Este estudo
apresenta a utilização de técnicas de simulação estocástica e análise econômica sob condições
de risco aplicadas à gestão de ativos, associado a simulação de Monte Carlo para tratamento
de incertezas técnicas e de mercado. Em outras palavras, o presente trabalho apresenta uma
metodologia de simulação e análise para que gestores de empreendimentos mineradores de
pequeno e médio porte possam minimizar riscos em tomadas de decisão no tocante à
substituição, aquisição ou implementação de equipamentos. A metodologia adotada neste
estudo consistiu em: (i) Caracterização do problema/situação e alternativa, (ii) Definição dos
elementos de custo e tratamento dos dados, (iii) Simulações estocásticas, Método de Monte
Carlo (MMC), (iv) Definição dos cenários, (v) Tomada de decisão. Optou-se por esta
metodologia em formato de estudo de caso na mina de fosfatos de Tapira – MG, para melhor
entendimento e verificação prática da eficácia do método. No empreendimento estudado
existe uma ineficiência no circuito de britagem secundária, relacionada ao desgaste rápido dos
dentes dos britadores, devido às características do material da alimentação, acarretando
elevação dos custos de manutenção do equipamento. A condição exposta, caracteriza-se
como um problema ou situação indesejável dentro das operações da mina. A alternativa
levantada seria instalar uma grelha vibratória antes da alimentação, para separar fragmentos
menores que gap do britador. Para o estudo, dois cenários foram criados, primeiro

(manutenção do circuito como está) e segundo (instalação da grelha). O levantamento dos
dados e, por conseguinte, seu tratamento foi feito de forma determinística e estocástica
utilizando o método de Monte Carlo para simular o VPL (Valor Presente Líquido) e payback
(ferramentas de análise financeira utilizadas), para os próximos 10 anos de operação dos dois
cenários. Sob a ótica de modelos de custos determinísticos, o projeto demonstrou viabilidade
comprovado pelo VPL após três anos de sua implementação, ao passo que o modelamento
estocástico apontou significativa probabilidade dos custos do projeto serem maiores que os
custos atuais, cerca de 45% e a viabilidade atingiria 95% de probabilidade de verificação após
o quinto ano.

ABSTRACT
Most enterprises, in their initial phase of project design, seek tools that support managers
about the most reliable decision. A tool that is being used, mainly by mineral exploration
companies, is the analysis of product scenarios. In this context, the probabilistic approaches
of traditional (deterministic) analyzes, tend to depart from the reality of the mining universe,
where the range of variables that make up a given process, dynamics or project can be
immeasurable and even with a systematic definition of the parameters pertinent to the
equation that will support decision making, such parameters can be totally random dispersion.
Indeed, the use of stochastic simulation techniques deals with variables that, over time, in a
way where at least part is considered random, have been used in mining enterprises as a
statistical tool, since analyzing the nature of the data, there is a consonance of applicability
with mining. This study presents a use of stochastic simulation techniques and economic
analysis under risk conditions applied to asset management, associated with a Monte Carlo
simulation to deal with technical and market uncertainties. In other words, the words the
present work presents a methodology of simulation and analysis so that managers of small
and medium-sized mining enterprises, facing risks in receiving a decision regarding the
replacement, acquisition or implementation of equipment. The methodology consists of 5
sessions: (i) Characterization of the problem / situation and alternative, (ii) Definition of the
elements of cost and treatment of the data, (iii) Stochastic simulations of the Monte Carlo
method, (iv) Definition of the scenarios, (v) Decision making. We chose to present the
methodology in an applied manner, for a better understanding and practical verification of
the method's effectiveness. This applied methodology, mentioned in the previous paragraph,
was built in a case study format at the Tapira’s phosphate mine. In the project there is an
inefficiency in the secondary crushing circuit, related to the rapid wear of the crushers' teeth,
due to the characteristics of the feed material, leading to increased equipment maintenance
costs. The exposed condition is characterized as an undesirable problem or situation within
the mine operations. The alternative suggested would be to install a vibrating grid before
feeding, to separate fragments smaller than gap from the crusher. For the study, two scenarios
were created, A (maintenance of the circuit as it is) and B (installation of the grid). The survey
of data and, therefore, its treatment was done in a deterministic and stochastic manner using
the Monte Carlo method to simulate NPV and payback (financial analysis tools used), for the

next 10 years of operation of the two scenarios. From the perspective of deterministic cost
models, the passive project proved by the NPV three years after its implementation, while the
stochastic modeling probably pointed out that the project costs would probably be higher
than the current costs, around 45% and the viability would reach 95% probability of
verification after the fifth year.
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1 INTRODUÇÃO
Não restrito ao setor minerário, a competitividade, por primazia, domina todos os nichos de
mercado, essa premissa exige das empresas, esforços sistemáticos no sentido de elaborar
estudos que garantam melhor eficiência na gestão de ativos, possibilitando a redução de seus
custos operacionais e otimizando a alocação de capitais. Neste contexto o setor mineral tem
buscado aprimorar suas operações, desenvolvendo novas tecnologias alinhadas aos pilares do
desenvolvimento sustentável e aperfeiçoando mecanismos de gestão e estratégia. Embalados
pela nova política de redução de custos operacionais que domina o segmento; visando manter
competitivos seus produtos, resistindo a alta volatilidade de preços e concorrência
globalizada, as empresas têm buscado alternativas para circuitos industriais menos onerosos
(PESSOA, 2006).
A indústria mineral subdivide seu processo em várias etapas, a saber: Pesquisa mineral,
desenvolvimento mineiro, lavra, processamento mineral, venda e distribuição de produtos e
fechamento de mina.

O processamento mineral compreende todas as fases da busca de separação da parte útil do
minério, da parte sem valor comercial. Dentre essas fases destaca-se a cominuição é o conjunto
de etapas que promovem a redução de tamanhos de partículas minerais, executado de
maneira controlada e de modo a cumprir um objetivo pré-determinado. Isso inclui as
exigências de se controlar o tamanho máximo dos produtos e de evitar a geração de
quantidades excessivas de finos (CHAVES E PERES, 2003). A grande variabilidade mineralógica
dos constituintes do material que compõe o minério, dificulta sensivelmente a liberação dos
minerais valiosos dos minerais de ganga, para tanto, sendo necessário o emprego de
britadores e moinhos, equipamentos que aplicam expressivas quantidades de energia
mecânica ao minério processado, resultando na redução granulométrica das partículas,
aumentando a probabilidade de liberação das mesmas (TAVARES, 2008).

Ainda segundo Tavares (2008), aproximadamente de 50% a 75% dos custos operacionais do
processamento mineral são atribuídos à etapa de cominuição, o que justifica o empenho das
empresas mineradoras em melhorar a eficiência operacional dos estágios de britagem e
moagem, com vistas à redução do custo operacional global.
1

A gestão dos ativos físicos das instalações de cominuição vem ganhando ao longo dos anos
cada vez mais notoriedade, uma vez que os custos de operação, manutenção e capital
envolvido nas operações de britagem e moagem podem impactar fortemente o fluxo de caixa
do empreendimento. A aplicação de técnicas de simulação estocástica na análise econômica
permite uma avaliação de cenários sob condições de risco, auxiliando na tomada de decisão,
principalmente em um contexto de escassez de informações, sendo essa a realidade de muitas
empresas de mineração em âmbito nacional.

1.1

Relevância e Justificativa

A tomada de decisão acerca da substituição ou aquisição de equipamentos se torna tão mais
complexa quão for as dificuldades de suas operações. Essas dificuldades extrapolam o campo
simplesmente

operativo,

acometendo

também

as

gerências

responsáveis

pelos

levantamentos de custos e planejamento de investimentos. Desta forma, a simulação
estocástica associada ao método de Monte Carlo permite contornar as dificuldades vinculadas
a obtenção de bancos de dados detalhados e robustos, além de aproximar os modelos de
previsibilidade da realidade dos processos.
Os altos custos relacionados a processos, geram grandes impactos no fluxo de caixa das
empresas. Não obstante, empreendimentos mineradores possuem um capital mobilizado em
ativos físicos extremamente elevado, neste contexto, o controle do custo operacional é
fundamental.
O trabalho se baseia em um estudo de caso de alocação de uma grelha vibratória entre a
britagem primária e secundária em uma mineradora de fosfato, buscando apresentar uma
metodologia de simulação e análise de projeto, visando facilitar a tomada de decisões dos
gestores de empreendimentos minerários de pequeno e médio porte, nas fases de
implementação ou de substituição de equipamentos.
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1.2

Objetivos

Este estudo propõe a aplicação de uma estratégia prática composta por cinco etapas para
análise de viabilidade de aquisição de ativos físicos utilizando simulação estocástica visando
definir uma estratégia prática para a solução de um problema recorrente em
empreendimentos mineradores que é a tomada de decisão acerca da aquisição,
implementação ou substituição de ativos físicos.

A estratégia traçada faz uso de ferramentas estatísticas e de simulação para prever os diversos
cenários existente, sejam relacionados às variações de custos mensais com manutenção, seja
com variações na produção ou mesmo em oscilações do mercado, sem necessariamente
precisarmos de bancos de dados que irão subsidiar a construção de séries histórias e valores
médios.

Dentro do estudo de caso, o objetivo é comparar cenários distintos de investimento para
alocação de uma grelha vibratória, verificando, através de simulação estocástica, a
economicidade dos cenários econômicos após sua instalação. Com efeito, espera-se minimizar
incertezas relativas à tomada de decisão e maximizar recursos financeiros aplicados aos ativos
físicos.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

Mineração

Em conotação internacional, segundo a Organização das Nações Unidas, a atividade de
mineração é definida como a extração, beneficiamento e elaboração de minerais que se
encontram em seu estado natural: sólido (carvão, minerais ferrosos e não ferrosos e outros),
líquido (petróleo, águas minerais) e gasoso (gás natural).

De acordo com o Decreto nº 9.406, de 12 de junho de 2018 (BRASIL, 2018), as etapas da
mineração contemplam a pesquisa, a lavra, o desenvolvimento da mina, o beneficiamento, a
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comercialização dos minérios, o aproveitamento de rejeitos e estéreis e o fechamento da
mina.

De modo abrangente, inclui a exploração de minas subterrâneas e superficiais, assim
denominadas por céu aberto; pedreiras e poços de lavra por furos de sonda. Sendo incluídas
as atividades de preparação e beneficiamento concedendo ao bem mineral viabilidade
comercial sem provocar de forma irreversível alterações em sua composição primária.
Segundo CURI (2014), a indústria de mineração em consonância com as premissas de qualquer
outro empreendimento capitalista, visa a maximização das riquezas futuras. Diferentemente
de outras vertentes industriais a indústria de mineração é caracterizada por visar o
aproveitamento econômico de um bem de capital exaurível e não renovável. Assim, a
maximização da riqueza futura deve se realizar em um período definido, ou seja, durante a
existência do bem mineral que lhe deu origem. De acordo com COSTA (1979), em termos
econômicos, uma melhor adequação semântica seria que o objetivo da indústria de mineração
fosse a maximização do valor atual líquido dos benefícios monetários futuros, durante toda a
vida da mina.
2.1.1 Reservas minerais brasileiras

De acordo com o Decreto nº 9.406 de 12 de junho de 2018 (BRASIL, 2018), em seu artigo 9,
parágrafo 3: “Considera-se reserva mineral a porção de depósito mineral a partir da qual um
ou mais bens minerais podem ser técnica e economicamente aproveitados”. em outras
palavras, trata da parte do recurso mineral para a qual demonstra-se viabilidade técnica e
econômica para produção.

Dados publicados pela ANM (Agência Nacional de Mineração) em seu Sumário Mineral de
2017, revelam que a participação do Brasil no cenário mundial, tem protagonismo
consolidado, sendo possuidor das maiores reservas de nióbio e destaque também por suas
reservas de tântalo, grafita natural, barita, níquel e terras raras, além de ferro. A abundância
das províncias mineralógicas do Brasil, o enquadram como segundo maior detentor destes
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bens minerais. A Tabela 1 e a Figura 1 permitem avaliar a participação do Brasil em relação ao
resto do mundo.
Tabela 1: Principais reservas minerais do Brasil e participação mundial em 2016. (ANM, Sumário Mineral 2017).

Figura 1: Participação e posição no ranking mundial das principais reservas minerais do Brasil em 2016. (ANM Sumário
Mineral 2017).

2.1.2 Produção mineral
De acordo com ANM (2017), o Brasil ocupa posições de destaque na produção de metais
como principal produtor de nióbio, com mais de 93% da produção mundial, segundo maior
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produtor de ferro, respondendo por 18,9% da oferta mundial. Não restrito aos metais, o
protagonismo se verifica na produção de outras substâncias minerais, colocando o Brasil na
terceira posição na produção de vermiculita, alumínio, tântalo, crisotila, magnesita e grafita.
Continuando com o ranqueamento brasileiro, na quarta colocação, estão as rochas
ornamentais para fins de revestimento e na quinta posição, encontram-se manganês e
estanho (Figura 2) (ANM .2017)

Figura 2: Participação do Brasil na produção mineral mundial em 2016. (ANM, Sumário Mineral 2017).

Fora das posições de destaque mundial em produção total, os dados acerca das variações
positivas no comportamento da produção mineral entre os dados de 2015 e 2016, aponta uma
vertente virtuosa para a indústria minerária brasileira, haja visto os crescimentos expressivos
das produções de diamante com aumento de 476,6%, 178,5% para terras raras e 96,6% para
o quartzo e crescimentos substanciais para lítio com 52,3% e vermiculita com 46,9% (ANM
.2017).

2.2

Definição de ativos

Ativo, segundo Kardec (2014), refere-se a item, algo ou entidade de uma organização que
possua valor real ou potencial. O valor pode ter conotação subjetiva, variando de acordo com
a natureza da organização produtiva e seus interesses, assumindo caráter tangível ou
intangível, financeiro ou não financeiro.
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Os ativos são classificados em cinco categorias, essa organização de categorias foi instituída
pelo British Standards Institution (BSI), organização britânica que normatiza e estabelece boas
práticas de operação. O BSI cria documentos denominados PAS (Publicly Available
Specification), trata-se de um documento de consulta, escrito e desenvolvido por um processo
de acordo com o modelo das normas britânicas, onde são especificados os requisitos e boas
práticas de um tema específico (BSIgroup). De acordo com a ISO 55000 certificada pela ABNT,
o PAS 55 é uma especificação de disponibilidade pública, publicada em 2004 pela BSI em
colaboração com o Institute of Asset Management (IAM). Esta especificação oferece diretrizes
e boas práticas para uma ótima gestão de ativos físicos da organização, de forma a criar na
organização uma estrutura funcional que permite o melhoramento contínuo do seu sistema
de gestão de ativos, (PAS 55-1, 2008).

O PAS 55 classifica as cinco categorias de ativos a serem gerenciados para atingir o
planejamento estratégico organizacional:
➢ Ativos físicos: edifícios, equipamentos, máquinas, entre outros;
➢ Ativos humanos: conhecimento, competências, responsabilidades, experiência;
➢ Ativos financeiros: lucro, capital financeiro, ações, fundo de maneio, dívidas;
➢ Ativos intangíveis: reputação, moral, impacto social, imagem, relações externas;
➢ Ativos de informação: dados em formato digital, informação empresarial da
organização e clientes, informação de desempenho financeiro.

A PAS 55 foca-se na gestão dos ativos físicos da organização e nos seus sistemas de ativos,
mas que incorporam outros tipos de ativos, quando estes têm impacto direto na otimização
da gestão dos ativos físicos (Figura 3) (PAS 55-1, 2008).
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Figura 3: Alcance dos ativos físicos nos ativos da organização. (PAS 55-1, 2008)

No escopo deste trabalho serão contemplados os ativos físicos, considerando as demais
categorias apenas quando estas forem pertinentes aos estudos de gestão de ativos físicos.

2.2.1 Terotecnologia
O termo terotecnologia criado pelo BSI, pertencente ao Ministério da Tecnologia do Reino
Unido, surgiu nos anos 1970 visando estabelecer novas normas voltadas para facilitar a
manutenção de máquinas, equipamentos e sistemas por seus usuários. (IRANI, 2011). O termo
em grego significa “Tecnologia do Cuidar”, o que remente a um olhar no ciclo de vida do
equipamento.

A terotecnologia é considerada como uma ciência aplicada que visa medir os valores
operacionais de ativos fixos ou físicos, sendo uma ferramenta de gestão econômica de bens.
Monitorar os ativos tangíveis de uma empresa ou negócio, tais como edifícios, equipamentos
e veículos, bem como estabelecer como esses itens físicos fornecerão valor agregado às
empresas durante sua vida útil, faz parte das atividades dos profissionais envolvidos nessa
área, (BRANCO, 2018)
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Ainda segundo BRANCO (2018), questões como a confiabilidade e a durabilidade dos recursos
físicos, processos de instalação, comissionamento, operação, manutenção, modificação e
substituição das peças estão circunscritas pelos estudos de terotecnologia, uma parte
importante trata do ciclo de vida de custeio, definido com a soma de todos os valores positivos
e negativos associados a um ativo físico para produzir um resultado líquido, podendo incluir a
depreciação dos ativos e os valores de outros impostos relacionados. A aplicação do conceito
de terotecnologia destina-se a toda indústria que utiliza máquinas e equipamentos na
produção de um determinado produto.

Para Irani (2011), a terotecnologia evidencia a necessidade da quebra de paradigmas por parte
das gerências de manutenção, através da evolução da busca por eficiência para a ênfase em
eficácia. Com efeito, a reparação rápida de equipamento ou instalação deve ser substituída
pela manutenção do equipamento em operação, evitando a sua falha.

2.2.2 Ciclo de vida de ativos

De forma bastante simplista, OUERTANI et al. (2008) definem o ciclo de vida de um ativo, como
uma sucessão de quatro fases:

➢ Aquisição: fase de análise de viabilidade, definido pelos planos técnicos e financeiros,
juntamente com o setor de planejamento e justificativa para aquisição de novos
ativos;
➢ Implantação: fase de instalação, testes e comissionamento;
➢ Operação e Manutenção: fase de conservação e disponibilidade dos ativos,
longevidade e capacidade (qualidade, desempenho e flexibilidade);
➢ Descarte: fase relacionada com a alienação dos ativos.
O diagrama mostrado na Figura 4 representa o ciclo de vida de um ativo.
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Figura 4: Ciclo de vida de um ativo. (ATTENCIA E MATTOS 2018)

2.2.3 Custo de ciclo de vida - LCC

Oriundo do termo em inglês Life Cycle Cost, LCC, como próprio nome sugere, corresponde ao
somatório de todos os custos de caráter recorrentes ou únicos que ocorrerão durante a vida
útil de um ativo. De acordo com KARDEC et al, (2014), os custos do ciclo de vida de ativos
são divididos em duas vertentes: custo de capital e custo operativo conhecidos pelas siglas
CAPEX – Capital Expenditure ou Expense e OPEX – Operational Expenditure ou Expenses,
respectivamente (Figura 5).
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Figura 5: Definição de custos CAPEX E OPEX. (Adaptado de Kardec et al, 2014).

.

2.2.4 Técnica de análise LCC
Em seus estudos, TAVARES (2005) descreve que o LCC é uma ferramenta utilizada para o
levantamento de dados e informações financeiras de determinado ativo durante seu ciclo de vida.
Esses dados configuram custos com a manutenção corretiva e preventiva, compras de peças de
reposição e componentes, eventuais trocas e substituições etc.
Ainda segundo TAVARES (2005), a utilizar levantamentos de custos financeiros para definir suas
decisões sobre o gerenciamento da manutenção e o LCC é a ferramenta que possibilita a criação
de bancos de dados consistentes que serão base para tomada de decisão, além de ser um método
estratégico que evita eventuais gastos desnecessários com a manutenção preventiva em
equipamentos demasiadamente deteriorados, revelando que estes gastos são economicamente
inviáveis.
De forma geral, o objetivo do LCC é aumentar a disponibilidade dos equipamentos focado na
redução do custo global e levando em consideração os custos de aquisição, operação, manutenção
e descarte (TAVARES, 2005).
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2.2.5 Análise de custo de ativos – LCCA
BRANCO FILHO (2004), descreve a análise do custo do ciclo de vida ou LCCA (Life-Cycle Cost
Analysis) como sendo o custo total de um equipamento, componente ou peça ao longo de sua
vida, incluindo despesas de aquisição, montagem, testes, operação, manutenção, melhorias,
modificações, remoção e alienação.

HORNGREN et al. (2004) sugerem que o objetivo principal da informação proveniente da
análise de custos é auxiliar a tomada de decisão, em todos os tipos de organizações indústrias, instituições financeiras, escolas, hospitais e até mesmo órgãos públicos, uma vez
que o entendimento da informação dos custos propicia uma decisão mais fundamentada.

Segundo Martins (2003), os termos gastos, custos, despesas, desembolso, investimento e
perda, são terminologias que geram questionamentos, sobreposição de conceito e equívocos,
criando um ambiente embaraçado e confuso até para gestores experientes. A fim de
parametrizar os conceitos relacionados ao tema, o autor define assim os termos supracitados:
a) Gasto: compra de produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a
entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de
entrada de ativos.
b) Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou do serviço. Podendo
ocorrer antes durante ou após a entrada da utilidade comprada.
c) Investimento: gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefício atribuíveis a
futuro(s) períodos(s)
d) Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços
e) Despesa: bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de
receita
f) Perda: bem ou serviço consumido de forma anormal e involuntária

2.2.6 Metodologia Prática do LCCA
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Em seu trabalho, MOREIRA NETO (2018) sugere ser possível definir uma estrutura objetiva e
simples para a aplicação do LCCA, embora existam múltiplas maneiras de sua aplicação. Uma
representação esquemática da metodologia para a aplicação do LCCA na gestão de ativos é
mostrada na Figura 6.

Figura 6: Metodologia para aplicação de LCCA. (Adaptado de MOREIRA NETO, 2018).

As etapas previstas na dinâmica metodológica para a aplicação do LCCA seguem as seguintes
diretrizes:
i.

Objeto de Estudo: Nesta etapa é definido o ativo alvo para aplicação da análise de
viabilidade financeira. Desgaste ou deterioração e defasagens tecnológicas que
comprometem a saúde financeira do ativo, devem ser constatados.

ii.

Levantamento de Custo: os elementos devem ser significativos em relação às
características do ativo;

iii.

Estimação de Eventos: dependendo da natureza do equipamento pode ser difícil ter
previsibilidade acerca de seu comportamento, desta forma, e imperativo que as
técnicas de estimativa utilizadas sejam suficientemente confiáveis.

iv.

Análise Econômica: existem diversas ferramentas de análise econômica e de
investimentos, dever-se-á definir a que está em maior consonância com a realidade da
aplicação, do projeto ou do plano de manutenção.

v.

Determinação do LCCA: ao final, serão construídas planilhas financeiras, fluxos de caixa
ou gráficos de custos acumulados. Qual forma de exposição dos resultados deverá ser
utilizada depende de quem irá analisar.

2.2.7 Estrutura da gestão econômica de ativos
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Segundo CESCA (2012), as atividades e responsabilidades da gestão econômica de ativos
afetam diretamente áreas diferentes dentro das empresas. Determinado ativo pode ter uma
inserção de responsabilidades dos departamentos de manutenção, financeiro, contábil e
engenharia, por exemplo. Apenas para empresas consideradas de grande porte, esse tipo de
análise receberá a atenção de um departamento próprio com colaboradores especializados
no tema. Geralmente se observa uma junção das áreas de finanças, engenharia, contábil e
comercial trabalham atuando como um novo departamento.

A integração de todas essas áreas poderá dar início à gestão econômica de ativos, onde as
principais etapas estão representadas na Figura 7.

.
Figura 7: Organização da gestão econômica de ativos em uma empresa. (CESCA, 2012).

As principais etapas, bem como seus pontos de atenção (CESCA, 2012):
1) Identificação das principais necessidades da empresa: Nessa etapa é importante
entender as despesas da empresa, avaliando a relação entre gastos com manutenção
e aquisição de equipamentos, para que não seja elevada em comparação com as
receitas.
2) Avaliação dos equipamentos: É importante avaliar as condições de operação e
manutenção dos equipamentos. Verifica se equipamentos estão operando nas
condições adequadas, se a produção é consistente com a capacidade produtiva dos
equipamentos e se as manutenções ocorrem como o planejado.
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3) Modelagem dos custos: Modelar os custos de operação ao longo do tempo, de modo
que seja possível realizar previsões destes custos.
4) Monitoração e revisão: Dever-se-á monitorar os custos dos ativos e analisar acurácia
da modelagem, realizando alterações nos modelos caso necessário.
5) Descarte: Com o aumento progressivo dos custos de manutenção e operação, analisar
a necessidade de substituição dos equipamentos. A substituição pode ocorrer por
razões de outra natureza como tecnológicas, regulatórias, contratuais etc.
Neste contexto, e ainda segundo CESCA (2012), é possível definir como sendo as principais
responsabilidades da área de gestão econômica de ativos a:
➢ Previsão e tendências de demandas de serviços
➢ Previsão e tendências de custos de manutenção e operação
➢ Administração financeira de capital
➢ Estratégias de aquisição de ativos físicos
➢ Substituição de equipamentos em operação
➢ Inovação tecnológica e obsolescência de ativos
➢ Análise de risco de produção e confiabilidade das condições de operação dos
equipamentos

Os profissionais com maior potencial de sucesso e essenciais para a aplicação da gestão
econômica de ativos nas empresas são os operadores, colaborados e parceiros, com
reconhecida experiência para com os ativos físicos e já experimentados na operação do
mesmo. Estar familiarizados com a localização dos ativos na empresa, seus valores de
mercado atuais e futuros, suas utilidades para empresa, atuais condições de operação, tempo
de uso de cada um deles, tempo esperado em que devem continuar em funcionamento,
manutenções futuras e custos e as inovações tecnológicas que estão para surgir em relação
aos ativos, devem ser características sine qua non para os responsáveis pela gestão econômica
dos ativos físicos (CESCA, 2012).

2.2.8

Formação do custo de aquisição de ativo físico no âmbito da mineração
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Segundo D’ARRIGO (2012), é muito comum a utilização da estimativa de investimentos através de
analogia com as instalações existentes, através das cotações (durantes os estudos preliminares de
viabilidade) e através do modelamento das principais atividades em função dos parâmetros
previstos na etapa de pré-viabilidade. Sob a ótica da indústria de mineração, alguns parâmetros
essenciais para avaliação da maioria dos itens de investimento poder ser citados da seguinte
forma:
a) Produção diária de minério bruto para a mina subterrânea e para a usina de tratamento
de minérios
b) Produção diária de minério e estéril para a mina a céu aberto
c) Tonelagem ou volume de decapeamento
d) Seleção e profundidade de poços
e) Dimensões dos equipamentos de carregamento e transporte
f) Dimensões das galerias para equipamentos de minas subterrâneas
g) Índice de moabilidade para britagem e moagem
h) Produtividade média dos efetivos
i)

2.2.9

Tipos de equipamentos objetivando o consumo de energia

Percentuais e definições de cursos operacionais

Segundo GENTRY et ali., 1984, os custos operacionais são as despesas normalmente ligadas ao
funcionamento da explotação podem ser classificados em três categorias: os custos diretos, custos
indiretos e custos gerais.

Os custos de operação podem ser estimados através de estudos realizados em outras minas, no
que tange certas operações, por modelamentos de determinadas etapas em função de
parâmetros operacionais inerentes e sua aplicação através de coeficientes pré-definidos ou
através da análise detalhada do projeto.

Dentre esses parâmetros destacam-se: produtividade do pessoal, custos unitários de mão de obra
salários, o método de lavra, a rota de beneficiamento. Esses parâmetros irão subsidiar a definição
dos custos diretos. Para os custos indiretos, são utilizados tanto os percentuais dos custos diretos
como elementos de investimento: de 2 a 5% do custo de consumíveis para manutenção e reparo,
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cerca de 30% dos custos diretos para os custos indiretos e de 2% das vendas ou faturamento para
custos gerais (GENTRY et ali., 1984).

a) Custos diretos
A definição dos cursos diretos está estreitamente associada à qualidade produzida (o custo
variável)
➢ Mão-de-obra: pessoal de operação e manutenção isso é o quadro de pessoal para
produção de trabalhos associados
➢ materiais: diz respeito a peças de reposição ou consumíveis como energia, água,
lubrificante, explosivos, reagentes químicos para o tratamento, corpos moedores etc.

b) Custos indiretos
Os custos indiretos não guardam nenhuma dependência com produção realizada, são eles:
➢ Mão-de-obra: serviços administrativos, vigilância, almoxarifado, escritórios
➢ Seguros, juros, taxas etc.
➢ Despesas com escritório
➢ Trabalhos Gerais de preparação e de pesquisa

c) Custos gerais
Os custos gerais são de difícil determinação pela equipe técnica por estarem atrelados a
outros setores da empresa.
➢ Despesas com comercialização
➢ Serviços administrativos da central
➢ Serviços financeiros
➢ Escritório de projetos
➢ Pesquisa e desenvolvimento

2.2.10 Estudos de viabilidade de aquisição de ativos

A aplicação de modelos já experimentados ou mesmo a utilização de dados parciais, possibilitam
definir simulações e estimativas coerente com a ordem de grandeza de investimento. Essas
estimativas podem seguir por duas vertentes:
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a) Investimento unitário: investimento total dividido pela capacidade diária em toneladas de
minério.
b) Intensidade de capital: investimento total dividido pelo faturamento bruto anual.

Não obstante da dita “indústria pesada”, o volume de capital das operações em empreendimentos
mineradores é substancialmente elevado. Para o segmento em geral, o somatório dos recursos
financeiros investidos antes da produção nominal, representa, em média, 3 anos de turnover
(D’ARRIGO 2012).

Ainda segundo D’ARRIGO (2012), existe uma estrutura identificável ou bem definida acerca das
alíquotas de investimento total na concepção de um empreendimento mineiro:
a) Infraestruturas Gerais: em situações favoráveis fica por volta 10%, mais frequentemente
essas estruturas consumirão cerca de 30% de investimentos e valores de até 60% podem
ser atingidos para minas de grande porte (mina de Carajás).
b) Equipamentos de Lavra: não atinge 20% dentre os grandes projetos, podendo apresentar
de 30 a 34% do investimento em minas a céu aberto de pequeno porte.
c) Usina de Beneficiamento: bastante variável a depender da complexidade de processos e
do tipo de minério tratado. Valores de investimento próximos a 30% contemplam a
maioria dos projetos, entretanto, valores de 60% podem ser esperados para as plantas de
metais preciosos e de urânio, explotado em minas de dimensão mediana ou pequena.
d) Outros: serviços auxiliares, estudos e supervisão, representam frequentemente de 20 a
25% do investimento total.

2.3

Análise de investimentos

2.3.1 Orçamento de capital

Orçamento de capital trata da avaliação e seleção de investimentos de longo prazo, esses
investimentos devem estar em consonância com os objetivos empresariais de maximização
da riqueza dos proprietários. Alguns desses investimentos são ditos de longo prazo e
representam desembolsos substanciais de fundos que, porventura, podem comprometem a
empresa com determinada linha de ação.
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Dentre os diversos investimentos de longo prazo empregados pelas empresas, para setor
industrial destaca-se o desembolso em ativos imobilizados, que abrangem terrenos,
instalações e equipamentos. Esses ativos, às vezes chamados de ativos geradores de lucros,
costumam dar base à rentabilidade e ao valor do negócio (GITMAN, 2010).

2.3.2 Motivos para realizar investimentos de capital
Segundo GITMAN (2010), um investimento de capital é um desembolso de fundos feito por
empresas objetivando produzir benefícios apreciados em prazos superiores a um ano, já um
investimento operacional também é um desembolso, mas com expectativa de obtenção de
benefícios antes do prazo de um ano.
As motivações que levam as empresas a fazerem investimentos de capital são diversas.
Dentre essa gama de investimentos possíveis, os mais comuns são em expansão de operações,
substituição ou a reforma de ativos imobilizados e obtenção de algum outro benefício menos
tangível no longo prazo. As principais motivações para a realização de investimentos de capital
estão descritas na Tabela 2.

Tabela 2: Motivações para o investimento (Adaptado de GITMAN 2010),

2.3.3 Ferramentas de análise de investimentos
A análise de viabilidade financeira, em termos de avaliação de projetos e investimentos, é uma
ferramenta utilizada nas decisões de alocação de capitais, buscando maximizar o valor da
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empresa, assegurando que o capital seja destinado, da melhor forma possível, aos projetos
em questão (PESSOA, 2006).

Alternativas como a análise financeira, tem o intuito de garantir confiabilidade e flexibilidade
às decisões de investimentos, maximizando os resultados no momento apropriado, atentando
ao equilíbrio entre os riscos assumidos e o retorno esperado. Ferramentas como o Fluxo de
Caixa Descontado (FCD), vem sendo amplamente utilizado. Introduzido nas empresas na
década de 50, o mesmo foi adotado como alternativa para o payback, principal ferramenta da
época. Um ponto negativo do FCD é sua indiferença para com os riscos que podem estar
associados ao investimento. A análise de sensibilidade destaca-se como uma das alternativas
que, diferentemente da anterior, se preocupa com os riscos associados. (MONTEIRO, 2003).

Há vários métodos usuais de seleção e avaliação de opções de investimentos, cada um deles
partindo de certas premissas, não havendo um consenso quanto ao mais indicado. Os mais
utilizados são aqueles que consideram a variação do valor do capital ao longo do tempo, como
o VPL, a Taxa Interna de Retorno (TIR), a Razão Benefício - Custo (B/C), o Benefício Periódico
Equivalente (BPE), o Custo Médio de Produção (CMPr) (REZENDE E OLIVEIRA, 1999).

2.3.4 Fluxo de Caixa Descontado

Segundo FAUSTINI (2006), denomina-se como fluxo de caixa a representação das receitas e
despesas, ou seja, toda a movimentação financeira, previstas ao longo do tempo, em
detrimento da alternativa comparada.

Fluxo de caixa pode ser descrito como as entradas e saídas efetivas de dinheiro ao longo da
vida útil prevista para o projeto, elucidando seus parâmetros de rentabilidade e viabilidade
econômica. O fluxo é construído através de variáveis como preço, produção, investimento,
custos e depreciação. (SAMANEZ, 2002).

O FCD está fundamentado da premissa de que o dinheiro possui valor no tempo, sendo
possível de se determinar todos os ativos por meio de fluxo de caixa futuros previstos,
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descontado pelo seu custo de oportunidade no decorrer do tempo. Desta forma, dentre os
métodos existentes, destaca-se o VPL sendo apontado como mais adequado para a avaliação
de investimento de capital (PESSOA, 2006).

2.3.5 Payback
O período de payback, consiste no intervalo de tempo, necessário para se ter o integral
retorno do montante investido. Em outras palavras, consiste na determinação do tempo
necessário para que o valor do investimento seja recuperado, mediante a rentabilidade dos
benefícios incrementais líquidos gerados pela aplicação (ASSAF, 2003).

A regra do período de payback, nas mãos dos investidores, implica na decisão acerca da
aprovação ou rejeição de um projeto, mediante o período apontado pelo método. São prédefinidos prazos para a retomada do investimento, caso o payback seja menor, o projeto não
é descartado.

2.3.6 Valor Presente Líquido
O VPL de uma determinada pretensão de investimento, corresponde ao somatório algébrico
dos valores descontados dos fluxos de caixa (Figura 8), aplicados a uma determinada taxa de
juros, a ele associado (FARO, 1979). O presente critério, é amplamente utilizado na avaliação
de projetos de investimentos devido à simplicidade de aplicação e à consistência de seus
resultados. Ainda segundo o autor o valor presente líquido para fluxos de caixa uniformes,
pode ser calculado por meio da seguinte equação

∑𝑛𝑡=1

𝐹𝐶𝑡
(1+𝑖)𝑡

(1)

Onde:
𝐹𝐶 - Fluxo de caixa no período t;
t

- é o enésimo período no tempo em que o valor será investido no projeto;

n

- Número de períodos

i

- Taxa
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O VPL nada mais é, que a diferença entre o valor presente do projeto e o custo do projeto na
data atual. Por assim dizer, assumindo valores positivos de VPL, o projeto é mais rentável que
dispendioso. Em contrapartida, um VPL cujos valores sejam negativos significa que o projeto
custa mais do que vale, ou seja, implicará em prejuízos caso seja executado. De forma geral,
o VPL se mostra como um método razoável, uma vez que se baseia em três atributos. ROSS
(2000). São eles:
•

Utiliza fluxo de caixa;

•

Usa todos os fluxos de caixa do projeto;

•

Desconta corretamente os fluxos de caixa.

Figura 8: Esquematização de VPL. (Próprio Autor).

2.3.7 Taxa Interna de Retorno
Também conhecida como eficiência marginal do capital, a TIR corresponde à taxa de desconto
equipara o valor atual das receitas futuras ao valor atual dos custos futuros do projeto. Em
suma, a TIR é a taxa média de crescimento de um investimento, constituindo uma medida
relativa que reflete o aumento no valor do investimento, ao longo do tempo, tendo em vista
quais são os recursos requeridos para produzir os fluxos das receitas.

Com base no método, a viabilidade de um projeto se verifica quando sua TIR for superior a
uma taxa de desconto correspondente à taxa de remuneração para uma alternativa estudada
(REZENDE E OLIVEIRA, 1993).
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Segundo MOTTA et ali. (2002), se a TIR for analisada de forma isolada, por si só, não
corresponde à um eficiente indicador acerca da atratividade de um investimento. Desta forma
não deve ser utilizada diretamente como critério de seleção entre oportunidades de
investimento, salvo se todos os projetos em questão apresentarem os mesmos investimentos.

2.3.8 Análise de Sensibilidade
A Análise de Sensibilidade (AS) consiste em avaliar os resultados obtidos com o VPL, fazendo
uma abordagem comportamental que avalia, quantitativamente, a variação do resultado
econômico de um projeto que sofre modificações em parâmetros estimados no fluxo de caixa.
Desta forma, a metodologia em questão, é útil para fornecer a amplitude da variabilidade do
retorno em resposta a mudanças na variável principal. Outro ponto positivo da AS é sua
utilidade na identificação de variáveis cruciais e, em alguns casos, decisivas para o risco de
investimentos.

De um modo geral, a AS é uma metodologia de avaliação de riscos que indica o quanto os
resultados de um VPL se comportam mediante alterações em variáveis estimadas dos fluxos
de caixa. (ASSAF, 2003).

2.3.9 Método do Custo Anual Uniforme Equivalente

Segundo DUARTE et ali. (2007), o Custo Anual Uniforme Equivalente (CAUE), também
conhecido como Valor Presente Líquido anualizado (VPLa), baseia-se na definição de uma
série anual uniforme que se equipara aos fluxos de caixa dos investimentos descontados à
Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Segundo CASAROTTO e KOPITTKE (2000), a aplicação
desse método consiste em encontrar a série uniforme anual equivalente e relativa a todos os
fluxos de caixa de cada alternativa de investimento considerada, utilizando como referência
uma TMA pré-estabelecida pela empresa.

A análise econômica de projetos através do método CAUE, é comumente aplicada na avaliação
de cenários onde as alternativas de investimento produzem um mesmo benefício,
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demandando, contudo, custos diferentes, subsidiando a tomada de decisão em projetos nos
quais pode haver maior facilidade na previsão dos custos, em detrimentos as receitas e
benefícios monetários (SAMANES, 2007).

Segundo VEY e ROSA (2003), a apuração do valor de investimento ou aquisição, valor de
revenda ou valor residual ao final de cada ano da vida útil do bem, os custos de operação,
manutenção e de capital, e a taxa mínima de atratividade, referentes a cada alternativa de
investimento, são cruciais para o sucesso da aplicação do método CAUE. A determinação dos
custos de manutenção e operação de equipamentos pode ser feita através da análise
descritiva da série histórica dos mesmos, sendo os valores futuros projetos sob condições de
risco, ou na indisponibilidade desses, pode-se aplicar técnicas de projeção que considerem o
crescimento dos custos período a período, como sugerem SOUZA e CLEMENTE (2008).

O custo de capital envolvido em um projeto é entendido como os investimentos feitos na
aquisição de equipamentos, fretes, montagens, instalações industriais, e demais tarefas
necessárias às operações (CAVENDER, 1999). O custo de capital reflete o retorno mínimo
exigido pelos financiadores de recursos, sendo usado como taxa mínima de atratividade das
decisões de investimentos.

O Custo Anual Equivalente de Capital (CAEC) pode ser calculado através da equação (2), onde
I é o investimento inicial no projeto, R é o valor residual apresentado como receita de venda
do equipamento ao final de n períodos, e i representa a taxa mínima de atratividade.

𝐶𝐴𝐸𝐶 = [𝐼 −

𝑅
𝑖(1 + 1)𝑛
]
𝑥
[
]
(1 + 𝑖)𝑛
(1 + 𝑖)𝑛 − 1

(2)

Portanto, o CAEC pode ser contabilizado período a período, sendo responsável por compor
uma parcela considerável do custo anual uniforme equivalente em análises de viabilidade
econômica de projetos.
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2.4

Simulação e modelagem computacional

Com o endurecimento das relações competitivas entres entidades e empresas e aumento na
complexidade das decisões estratégica, a organização e sistematização são fundamentais para
que a tomada de decisão tenha embasamento científico. Tal procedimento permite que a
troca de informações e redefinição de cenários, acompanhem e atendam as mudanças rápidas
de parâmetros operacionais, de mercado e mesmo de necessidades no mercado consumidor.
Simulação de sistemas tese (BANKS, 1998)

Neste contexto a simulação faz uso de uma ampla coleção de métodos e aplicativos no intuito
de imitar o comportamento de sistemas reais, utilizando softwares e aplicativos apropriados.
Em outras palavras, simulação pode ter uma conotação extremamente geral, sendo aplicada
a muitas áreas como indústrias, financeira e processos. (KELTON, et ali, 2004)

BANKS (1998) sugere que a simulação é uma ferramenta poderosa no processo de tomada de
decisão, quando amparada pela utilização de um modelo que represente um sistema ou
processo em análise. Desta forma, passa a ser possível fazer inferências acerca do
comportamento sistema ou processo.

As simulações feitas em computador, elucidaram novas perspectivas de estudo de uma ampla
variedade de modelos de sistemas reais, através de softwares que conferem similaridade a
operação ou as características do sistema, muitas vezes ao longo do tempo (KELTON, et ali,
2004).

A análise de sistemas reais, e como tal dotado de incontáveis variáveis, confere a esses
sistemas grande complexidade, tornando-os onerosos, ou mesmo inviáveis ao estudá-los sob
inúmeras condições distintas. As operações de cominuição, por mais controladas que sejam,
são processos dinâmicos que envolvem inúmeras variáveis, sendo algumas delas impossíveis
de definir ou estimar. Outras operações diretamente relevantes para os processos de
cominuição e que apresentam semelhante complexidade, são as relacionadas ao desmonte
de rochas com explosivos se considerarmos os custos e itens de segurança exigidos. Ambas as
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atividades ilustram a inviabilidade na execução de um número suficientemente grande de
experimentos em campo (SANTOS JUNIOR, 2017).

O processo de simulação pode ser definido pela existência de três etapas chave:
a) construção do modelo de simulação,
b) programação computacional do modelo concebido
c) sua experimentação e validação.

Ainda segundo Santos Júnior (2017) a construção do modelo de simulação é um ponto crítico
dentro do processo, uma vez que ele deve representar o processo real com apreciável
confiabilidade.

De forma geral, os processos de simulação seguem raciocínio linear onde um modelo
matemático é alimentado por dados provenientes de amostragens e levantamentos, a partir
da solução do modelo matemático são gerados dados de saídas que serão analisados servindo
como subsídios para o processo de tomada de decisão. O diagrama presente na Figura 9 ilustra
os passos para a concepção de uma simulação. (BANKS, 1998).
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Figura 9: Dinâmica de simulação. (Adaptado de BANKS 1998).

2.4.1 Variável determinística

Quando uma variável tem seu valor definido através de determinado método e toda vez que
o mesmo método for utilizado, obtém-se ou se espera encontrar o mesmo valor para a
referida variável, essa variável é considerada determinística. Pode-se tomar como exemplo de
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variáveis determinísticas a massa de um corpo, a aceleração da gravidade em um determinado
local da Terra, as dimensões de uma peça de um veículo, o ponto de ebulição da água etc.

Pode-se afirmar que a exatidão no valor de uma variável determinística está diretamente
relacionada ao quão exatas e perfeitas forem condições utilizadas em sua determinação. A
imprecisão inerente à determinação do valor da variável não está associada ao imponderável,
ou seja, algo que não se possa prever ou definir e sim nas imperfeições e inconsistências do
processo de mediação e levantamento de dados, dos instrumentos de medida, do avaliador,
da metodologia de cálculo etc. (TOMÉ e OLIVEIRA, 2001).

2.4.2 Variável aleatória

Diferentemente das determinísticas, as variáveis aleatórias são aquelas cujo valor não pode
ser definido como de forma precisa, independentemente de como as condições utilizadas
durante a sua avaliação. Neste caso, o avaliador, o processo de medição ou mesmo a
metodologia de cálculos não preponderam no controle sobre a variável, uma vez que seu valor
está associado ao imponderável, podendo assumir qualquer resultado dentro de um universo
de resultados possíveis. Essas variáveis podem assumir duas naturezas:
a) Variável aleatória discreta: pode assumir valores inteiros
b) Variável aleatória continua: pode assumir qualquer valor sobre a reta real.

Ao serem observadas as condições que definem problemas detentores de variáveis aleatórias,
podemos elencar alguns exemplos discreta como: o resultado do lançamento de um dado, a
taxa de precipitação pluviométrica, em um determinado local, durante o ano, o tempo de vida
de uma lâmpada elétrica, as distâncias do lançamento de peso nas Olimpíadas, dentre outras
e contínuas nos demais exemplos (TOMÉ e OLIVEIRA, 2001).

Em suma, percebe-se que variáveis de natureza determinística representam um número real,
ou geralmente um número complexo, enquanto as de natureza aleatória representa uma
distribuição de números reais (MARTIN, 2014).
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2.4.3 O Método de Monte Carlo

Desenvolvido e instituído oficialmente em 1949 com a publicação do artigo The Monte Carlo
Method, de autoria do matemático John von Neumann Estanislaw Ulam. Segundo um de seus
idealizadores, o nome faz alusão ao Cassino Monte Carlo na cidade de Mônaco. Outro ponto
importante acerca da história do MMC, diz respeito a sua utilização durante a segunda guerra
mundial, para prever o comportamento da difusão aleatória de nêutrons em materiais
radioativos. Essa pesquisa está vinculada ao projeto Manhattam, que deu origem à bomba
atômica. Com efeito, o método já era conhecido, mas por se tratar de um método numérico,
o advento de calculadoras e computadores foi o fator preponderante para o emprego amplo
do método. (FERNANDES, 2005).

Segundo Yoriyaz (2009), atualmente o MMC é uma ferramenta matemática amplamente
aplicada a diferentes campos científicos no intuito de simular problemas passiveis de serem
representados por processos estocásticos. O autor ainda sugere que o MMC pode ser descrito
como um método estatístico, no qual se utiliza uma sequência de números aleatórios para a
realização de uma simulação.

BUSLENKO et ali (1966) propõem que o método para a resolução de determinado problema,
por meio de um processo aleatório, onde os parâmetros do processo definido sejam as
variáveis desconhecidas a calcular. Através da definição dos parâmetros estatísticos do
processo aleatório, são feitas aproximações das variáveis desconhecidas.

De acordo com FERNANDES (2005) o MMC, em sua aplicação clássica, permite simular
processos que dependam de fatores aleatórios na sua dinâmica. Outra aplicação é para
problemas matemáticos que não guardam qualquer relação com questões aleatórias. Neste
caso poder-se-á desenvolver um modelo probabilístico artificial para resolver estes
problemas.

Para a simulação, os parâmetros amostrais são gerados artificialmente através de ferramentas
geradoras de números aleatórios e uma equação de distribuição de probabilidade que
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descreve o comportamento das variáveis de interesse. Esses parâmetros amostrais
configuram-se como parâmetros de entrada do modelo (input), gerando como resultados um
conjunto de observações (output) (Figura 10). (SANTOS JUNIOR, 2017).

Figura 10: Esquema de modelo estocástico que usa variáveis de input para gerar variáveis de output. (Santos Júnior, 2017).

O MMC, segundo SANTOS JÚNIOR (2017), apresenta apreciável simplicidade de aplicação, por
exigir apenas que se utilize funções de densidade de distribuição de probabilidades para
modelar o sistema ou processo. Uma vez determinadas as funções, o método pode se
desenvolver realizando amostragens aleatórias a partir das mesmas. O processo então, terá
sua rotina executada repetidas vezes, gerando resultados de interesse baseados em
informações estatísticas das realizações, como média, desvio padrão, variância etc.

2.5

Modelos matemáticos determinístico e estocásticos

2.5.1 Modelos determinísticos
Os modelos baseados apenas em dados observados no passado, oriundos de bancos de dados
ou predefinidos são considerados modelos determinísticos. Neste tipo de modelo,
diferentemente dos modelos estocásticos os dados de entrada não são distribuições de
probabilidade. Dessa forma, são obtidas estimativas pontuais que não trazem informações
acerca da variabilidade da estimativa nem sobre os seus erros (CONCEIÇÃO, 2014).
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2.5.2 Modelos estocásticos
ALTIOK e MELAMED (2007) definem um processo estocástico como:
Um conjunto de variáveis aleatórias indexado no tempo {𝑋𝑡 }𝑡∈𝑇 , com um espaço de
estado comum S, sobre um espaço de probabilidade comum. A probabilidade
associada medida é chamada de lei de probabilidade do processo. O conjunto de
tempo, T, pode ser discreto ou contínua, normalmente da forma T = {0, 1, . . . , n, . . . }
ou T = [0, Θ], onde Θ é finito ou infinito. Por exemplo, 𝑋𝑡 pode modelar o nível de
estoque de um determinado produto em um depósito no tempo t.

Ainda segundo o autor, os processos estocásticos são amplamente usados para modelar
fenômenos aleatórios que evoluem no tempo, como fluxos de chegada, tempos de serviço e
decisões de trajeto, dentre outros.

Com base na natureza de processos passíveis de serem modelados de forma estocástica,
percebe-se grande aplicabilidade em dinâmicas e processos presentes na mineração como: o
nível de estoque de uma pilha de minérios no momento t, tempos de atividade de lavra,
tempos de ciclos de equipamentos ou filas em um sistema de transporte. Na literatura é
possível encontrar diversos estudos que fazem uso de processos estocásticos no universo da
mineração. (FREITAS, 2015).
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
3.1

A Mina de Tapira

Atualmente, o Complexo de Tapira, é considerado o maior empreendimento que atua no ramo
de exploração de rocha fosfática em operação no Brasil, ocupando uma área de 78.000.000
m². Localizado no município homônimo que se localiza a 35 km a sudoeste da cidade de Araxá
(percurso rodoviário) e de 400 km a oeste de Belo Horizonte (Figura 11). O Complexo de
Mineração de Tapira – CMT destoa em 5° lugar no ranking de movimentação de minério no
Brasil, sendo considerada uma das dos maiores complexos de mineração de fosfato da
América Latina (SANTOS et ali, 2002)

Figura 11: Mapa de localização da Mina de Tapira (REIS, 2010)

Diferentemente da medida de P2O5 encontrada na maioria das minas do Brasil, que
geralmente é superior a 10%, em Tapira, o teor médio de fosfato é de 7,5%. Vale ressaltar que
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a composição mineralógica é considerada uma das mais complexas dos depósitos dessa
natureza do Brasil.

O empreendimento (Figura 12) contempla atividades de lavra a céu aberto, beneficiamento
de minério por meio de flotação, operação de mineroduto e instalações suporte. A expedição
do concentrado fosfático convencional é realizada em forma de polpa, que através de
bombeamento, percorre via mineroduto, a distância de 123 km até o Complexo Industrial de
Uberaba (CIU), sendo utilizado como matéria prima para a produção de fertilizantes. O
concentrado ultrafino é expedido por malha rodoviária para o mesmo complexo.

Figura 12: Vista geral do Complexo de Mineração de Tapira (Google Earth)

3.2

Contextualização Geológica

Em função de características mineralógicas, químicas e petrográficas verificadas nos estudos
realizados na pesquisa mineral, o manto de intemperismo, foi subdividido em 5 (cinco) zonas
de mineralização: zona de estéril, zona de mineralização em titânio, zona de mineralização em
fosfato com titânio, zona de mineralização em fosfato, zona de mineralização em nióbio.
(Figura 13), (CRUZ e CHENEY, 1976).
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Figura 13: Destaque das camadas de estéril, titânio, fosfato friável e fosfato compacto (Próprio autor)

No jazimento de Tapira o intemperismo tropical predominante na região, favoreceu a
concentração econômica de fosfato e nióbio, além de titânio, terras raras, vermiculita e barita,
que ainda não são aproveitados comercialmente. O minério está localizado sob duas camadas
de material superpostas: a primeira de material estéril, com espessura de 30 a 40 m e a
segunda, de minério de titânio, variando entre 25 a 30 m de espessura. Esses materiais são
lavrados e estocados em separado, permitindo, assim, a explotação do minério de fosfato
(REIS, 2010).

3.3

Operação de Lavra

O decapeamento é realizado com o auxílio de escavadeiras hidráulicas e caminhões fora de
estrada (CAT 775), 70 t de capacidade nominal, que transportam os solos argilosos do topo da
cava (Figura 14). Geralmente, esse material é constituído de argila vermelha, incluindo
horizontes de solo, canga laterítica, argila amarela e solo residual maciço, associada à
presença de oxi-hidróxidos de ferro que ocorrem localmente e compõem a faixa de estéril
franco, cuja espessura média é em torno de 35 m.
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Figura 14: Operação de decapeamento. (Acervo próprio)

Caminhões rodoviários adaptados removem a faixa de titânio com cerca de 30m de espessura,
constituída por um horizonte rico em anatásio e magnetita, apresentando constituição argiloarenosa, coloração marrom clara e estrutura heterogênea (Figura 15). Em geral, o nível de
água (início da zona saturada) está na base deste pacote. Ocorrências localizadas de caulim
também são observadas, trata-se de um material argiloso, branco a róseo, extremamente
friável e incompetente, produto da alteração dos sienitos e traquitos.

Figura 15: Foto e secção esquemática dos horizontes da Mina de Tapira (REIS, 2010)

A lavra é totalmente mecanizada e desenvolvida a céu aberto, em cava única, pelo método de
taludamento com bancadas em meia encosta e com 13 m de altura. Na porção
correspondente ao fosfato friável, principal minério explorado em Tapira, não é exigindo
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geralmente uso de explosivos, o desmonte é feito mecanicamente por escavadeiras
hidráulicas que também fazem o carregamento dos caminhões rodoviários adaptados. O
fosfato semi-compacto compartilha do fato de ser facilmente escavado e engloba as litologias
com características transicionais entre o material friável.

No que diz respeito ao fosfato compacto, composto pelas unidades de rocha dura, incluindo
rocha alterada compacta, material silicificado e a rocha sã, com ou sem fraturamentos,
verifica-se as atividades de perfuração e desmonte com explosivos.

3.4

Britagem, homogeneização, retomada

De acordo com BARROS et ali. (1988), o material retido alimenta um britador giratório (Figura
16) que promove a redução granulométrica do minério para até 10 polegadas de diâmetro.

Figura 16: Britador primário. (Acervo próprio).
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O material britado é misturado ao passante da grelha e um transportador de correia, com
1.500 m de comprimento, carrega o material para a Torre de Transferência e Amostragem
(TR1). O circuito tem capacidade nominal de 4.000 t/h (Figura 17).

Figura 17: Torre de transferência e amostragem. (Acervo próprio)

A partir da TR1, todo o material é conduzido, através de outra correia, para a torre da britagem
secundária (Figura 18), constituída de um divisor de fluxo que alterna a alimentação entre os
silos, a fim de garantir que estes não tenham seu nível diminuído à valores muito baixos. Esta
situação deve ser evitada, pois, se o silo ficar sem material para formar a “cama” (camada do
próprio minério que protege o revestimento e a correia), provocando desgaste excessivo do
revestimento e possível rompimento das correias.
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Figura 18; Torre de britagem secundária. (Acervo Próprio).

Do silo, o material é conduzido até os britadores de rolos dentados que fragmentam o
material. O produto desses britadores possui tamanho máximo de 4 polegadas (condição
ideal). As Figuras 19 e 20 trazem uma esquematização que ilustra o circuito de britagem
primária e secundária.
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Figura 19: Fluxograma resumido do circuito de britagem primária. (Acervo Próprio)

Figura 20: Fluxograma resumido do circuito de britagem secundária. (Acervo Próprio)

Após britado, o minério é então empilhado através de um stacker (Figura 21), de duas lanças,
permitindo a formação de duas pilhas de homogeneização paralelas tipo chevron, com uma
extensão de 700 m de comprimento e capacidade de estocagem de 240.000 t de minério, cada
uma.
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Figura 21: Stacker realizando homogenização e empilhamento. (Acervo Próprio)

O processo de beneficiamento tem início com a retomada da pilha de homogeneização
através de um retomador (Figura 22), direcionando o minério até a usina de concentração
para ser submetido aos processos de rebritagem (britagem terciária), usando um britador
cônico, associado a peneiras vibratórias, moagem, classificação, separação magnética,
deslamagem e flotação.

Figura 22: Pilha sendo retomada (Acervo Próprio)
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4 METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico para embasar esta proposta
metodológica. Na literatura observam-se várias técnicas de análise de aquisição, substituição
e manutenção de ativos físicos, todavia, devido à natureza aleatória dos dados relativos aos
custos desses ativos, soluções determinísticas tendem a se afastar da realidade.

Desta forma, pode-se dizer que, para natureza dos processos analisados neste estudo, é mais
coerente ter resultados dentro de uma faixa de valores possíveis, mas que estão dentro da
realidade, do que um resultado único e pontual (um valor específico) que dificilmente irá se
confirmar.

Para subsidiar a tomada de decisão dos gestores e diretores de empreendimentos
mineradores, foram definidas etapas relativamente simples, totalizando nove passos, que
contemplam:
(i)

Problema/situação e alternativa

(ii)

Definição dos elementos de custo e tratamento dos dados,

(iii)

Simulações estocásticas método de Monte Carlo

(iv)

Definição dos cenários,

(v)

Tomada de decisão.

As etapas supracitadas serão individualmente contempladas neste estudo e a metodologia foi
exemplificada no diagrama da Figura 22.

Figura 23: Diagrama esquemático organizacional da metodologia. (Próprio Autor)

41

Problema/situação e alternativa
Não obstante de outros nichos industriais, o setor de mineração também enfrenta desafios
para aumentar a eficiência de seus processos, aumentando a competitividade no mercado.
Ordeiramente, o acréscimo de eficiência esbarra em pontos críticos de rotas de processos,
obsolescência de equipamentos e rotinas que geram aumentos nos custos produtivos,
onerando significativamente o custo final do produto.

Identificar o Problema e/ou situação que porventura estão comprometendo a eficiência do
processo, gerando aumentos nos custos produtivos, interrupções demasiadas em rotas de
processos e dificuldades gerenciais, nem sempre ocorre de forma óbvia e clara. As diretrizes
sugeridas por Moreira Neto (2018).

Colaboradores que pertencem ao corpo técnico e mesmo operacional de determinado setor,
instalação ou circuito, muitas vezes adquirem na prática a experiência necessária para apontar
ineficiências e pontos de melhoria ou ajuste. Desta forma, além de consultorias tradicionais,
esses profissionais devem ser acionados e ouvidos, pois configuram-se como importante
ferramenta analista.

Definição dos elementos de custos

Elencar todos os elementos de custos relacionados a determinado ativo implica em grandes
dificuldades, seja pelas dificuldades operacionais e paradas necessária, seja pela seleção de
quais daqueles itens levantados são críticos e de maior importância e quais seriam
secundários e/ou pouco significativos para determinado estudo de viabilidade em questão.

A definição desses elementos de custos deve estar alinhada com estudos amplamente
discutidos e disponíveis na literatura pertinente ao tema, já discutidos anteriormente do
revisional bibliográfico desta dissertação.

Aquisição e tratamento dos dados
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Os dados são originários de bancos coletados entre 2013 e 2014, no Complexo de Mineração
de Tapira. Foram salvos dados referentes aos custos mensais de manutenção das grelhas
existentes no circuito de britagem primária, bem como as paradas para manutenção
preventiva e corretiva. Acerca dos britadores de rolos dentados, também são mantidos os
registros de manutenção, substituição dos dentes e seus custos e consumo energético.
Os dados referentes à compra e alocação do equipamento de peneiramento, foram obtidos
por consultoria do fabricante e fornecedor.
Informações sobre alimentação de britadores e produção horária são de natureza fixa,
variando pouco durante longos períodos. Desta forma, é possível utilizar-se dados históricos
de produção.
No tocante ao tratamento dos dados, pretende-se estabelecer a quais curvas de distribuição
de probabilidade os dados se aproximam. Como exposto no referencial bibliográfico, os dados
não eram robustos o suficiente e não foram definidos com critérios sistemáticos e rígidos,
resultando na necessidade de substituí-los por curvas de distribuição de probabilidade.
Por se tratar de uma metodologia conceitual, os bancos de dados disponíveis foram tratados
pelos softwares Crystal Ball e MINITAB, esse tratamento consistiu em expurgar outlayers,
construir histogramas e definir as distribuições de probabilidade com maior aderência a cada
um dos dados.
O software Crystal Ball, por sua simplicidade e automaticidade foi utilizado para definir qual
distribuição de probabilidade mais se ajustava aos dados coletados. Com ajustes simples
dentro do programa, ele apresenta a distribuição com maior aderência aos dados, bem como
os testes de aderência Chi-quadrado ou Kolmogorov-Smirnov que segundo Altiok e Melamed
(2007) são os testes mais amplamente usados para adequação de uma distribuição aos dados
de amostra.
Para todos os dados cuja distribuição foi submetida aos testes de aderência, as seguintes
hipóteses foram definidas:
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•

H0 - Hipótese nula (hipótese a ser testada): a variável aleatória em análise segue a
distribuição sob hipótese com os parâmetros estimados.

•

H1 - Hipótese alternativa: a variável aleatória não segue a distribuição sob hipótese
com os parâmetros estimados.

Para rejeição de hipóteses o nível de significância adotado e em consonância com a literatura
foi de 0,05.
Nesta etapa foram definidos os dados de entrada de caráter estocásticos (aqueles
representados por distribuições de probabilidade) e os valores de natureza determinística.
cujos parâmetros para aceitação.
Todos os elementos de custo tiveram seus dados tratados seguindo a mesma dinâmica
supracitada cujo resumo está no fluxograma da Figura 24.

Figura 24: Fluxograma de definição de curvas de distribuição (Próprio Autor)

Simulações Estocásticas
Após o tratamento dos dados, foram realizadas simulações que consistem em utilizá-los como
parâmetros de entrada em modelos matemáticos conhecidos de previsão de custos,
utilizando a ferramenta Crysltal Ball para a realização das simulações estocásticas. Os
Resultados obtidos servem de base para a tomada de decisão acerca da implementação de
determinado projeto (nesse caso a alocação de grelha vibratória) ou a manutenção do status
quo do circuito.
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5 ESTUDO DE CASO DE SISTEMA DE BRITAGEM EM MINA DE
FOSFATO
Uma amostragem foi realizada para definir o percentual de material da alimentação dos
britadores secundários que realmente possuía diâmetro maior que 4 polegadas (fragmentos
que precisariam efetivamente serem cominuídos). Um total de 20 amostras de
aproximadamente 200 kg cada, foram coletadas na correia transportadora, imediatamente
antes dos britadores. As coletas foram realizadas durante a troca de turno e interrupção do
fluxo nas correias para inspeção e troca de roletes. A sistematização que contempla as
quantidades, períodos e dias, foi estipulada para abranger as variações inerentes às frentes
em que o material é explotado: teores, tipo de desmonte (mecânico ou através de explosivos)
e flutuações nas condições de umidade.

Divididas em duas classes, retida e passante na peneira, as massas de cada classe, definiram a
partição da alimentação do circuito de britagem secundária. A amostragem e peneiramento
apontaram que apenas cerca de 15% da massa da alimentação, contemplando questões de
eficiência de peneiramento e by pass, é constituída de fragmentos cujo tamanho está acima
de 4 polegadas (Tabela 3)
Tabela 3: Dados de amostragem de tamanho (Próprio Autor)
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Número da
Amostra

Data

Horário de
coleta

Massa da
Amostra [kg]

Retido [kg]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

07/abr
08/abr
11/abr
14/abr
15/abr
18/abr
21/abr
24/abr
25/abr
29/abr
30/abr
02/mai
06/mai
07/mai
08/mai
09/mai
12/mai
14/mai
15/mai
16/mai

11:10
10:48
11:22
11:00
10:55
11:10
11:00
11:00
10:45
11:32
11:05
11:00
11:00
11:15
11:00
11:05
11:00
11:10
11:00
11:00

205,5
230
196,5
210
212
219
208
215,5
210
204,5
206,5
210,5
216
198
200
214,5
220,5
225
218,5
212

29,5
33,1
28,0
29,9
33,4
34,2
29,6
31,7
32,8
29,1
35,0
30,6
31,1
28,5
30,6
32,5
33,7
32,0
31,8
32,4

Passante Percentual
[kg]
Retido
176,0
196,9
168,5
180,1
178,6
184,8
178,4
183,8
177,2
175,4
171,5
179,9
184,9
169,5
169,4
182,0
186,8
193,0
186,7
179,6

14,36%
14,40%
14,25%
14,25%
15,75%
15,60%
14,25%
14,70%
15,60%
14,25%
16,95%
14,55%
14,40%
14,40%
15,30%
15,15%
15,30%
14,22%
14,55%
15,30%

Os valores apontam para o percentual retido de cerca de 15%, todavia, para fins de simulação,
foi assumido um caráter estocástico para essa variável. Aplicando a metodologia de
tratamento de dados, foi gerado o histograma através do MINITAB do percentual retido pela
malha de abertura igual a 4 polegadas, bem como o relatório estatístico dos dados presentes
na Figura 25 e Tabela 4.

Figura 25: Histograma do material maior que 4 polegadas (Próprio Autor)
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Tabela 4: Relatório estatístico dos dados amostrais (Próprio Autor)

A curva lognormal presente no histograma foi definida como de melhor aderência utilizando
a ferramenta Crystal Ball, que compara os erros quadráticos associados às curvas clássicas de
distribuição e com base no teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov e no P-valor de cada uma
delas. O resumo estatístico gerado (Tabela 5), demonstra que a distribuição Lognormal
apresentou o menor erro quadrático.
Tabela 5: Relatório de testes de aderência de curvas de distribuição de probabilidade com os dados da amostragem de
tamanho (Próprio Autor)
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Com base na Tabela 5, assumiu-se a curva lognormal como a que melhor representa a
distribuição dos dados, pelo P-valor de 0,242 que é possível aceitar H0 .

Resumindo, os valores referentes ao percentual de massa do material retido em abertura de
4 polegadas (acima do tamanho da abertura do britador), é representado por uma distribuição
Lognormal [Local=14,22; Média=15,34; Desvio Padrão=4,63].

5.1

Problema/situação e alternativa

Especificamente sobre circuito de britagem analisado, segundo resultados dos estudos
relatados, referentes ao tamanho dos fragmentos da alimentação, foi constatado que cerca
de 85% do material de alimentação está abaixo do tamanho da abertura do britador, desta
forma, todo esse material apenas contribui para o desgaste abrasivo dos dentes do britador.
Os dois britadores de rolos dentados da marca ABON de dois eixos cada, possuem estruturas
onde são acoplados os conjuntos de dentes e cada eixo necessita de conjunto próprio que
possui vida útil definida. Os conjuntos de dentes, bem como as estruturas de acoplamento de
um dos eixos, podem ser observadas nas Figuras 26 e 27 respectivamente.

Figura 26: Parte do conjunto de dentes em detalhe a altura h (Acervo Próprio)
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Figura 27; Eixo do britador e estrutura de acoplamento dos dentes (Acervo Próprio)

Durante 42 dias, realizou-se o monitoramento e coleta de dados do conjunto de dentes de um
dos britadores, as medições foram feitas no 4° segmento do conjunto (Figura 27). A dinâmica
do monitoramento consistiu em retirar o conjunto de dentes determinado no início do
experimento, fazer sua medição e aferição da massa, registrando essas informações bem
como o tempo de operação e massa de material britado até o momento da análise. A
frequência precisou acompanhar paradas de manutenções programadas para não afetar a
produção.
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Figura 28: Britador de rolos dentados, em detalhe o conjunto acompanhado (Acervo Próprio)

O estudo apontou que a vida útil adotada para um conjunto de dentes (1500 h) não era
condizente com a realidade do equipamento. Existe um desgaste significativo percebido após
600 h, como mostrado na Figura 28, que resume o estudo realizado.

Figura 29: Resultados do estudo do período de operação correlacionado com seus respectivos dados de desgaste (Acervo
Próprio).

Consultado, o fabricante afirma que comprometimento da vida útil dos dentes é devido,
principalmente, ao desgaste abrasivo promovido por partículas finas. A resistência dos dentes
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ao o impacto e compressão de fragmentos maiores é elevada. Este fato expõe um ponto
crítico a que o equipamento é submetido, grande volume de material abaixo da abertura do
britador, com propriedade abrasiva, desgastando rapidamente os conjuntos de dentes.

Os tempos estabelecidos entre as trocas dos conjuntos de dentes e eventual desgaste
excessivo permite a passagem de blocos de até 10 polegadas pelos britadores de rolos
dentados, sobrecarregando as etapas subsequentes (a análise das consequências nos
equipamentos subsequentes não faz parte do escopo deste trabalho). A Figura 29 mostra o
desgaste excessivo dos conjuntos e a Figura 30 comprova a existência de blocos de diâmetro
muito superior ao esperado no produto da britagem secundária (4 polegadas).

Figura 30: Foto do britador em funcionamento, detalhe do desgaste irregular dos dentes (Acervo Próprio)
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Figura 31: Imagem do contraste entre tamanho ideal (circulado) do produto do britador e os grandes fragmentos facilmente
encontrados na pilha (Acervo Próprio)

Alternativa
A alternativa elencada para a solução do problema/situação, seria posicionar um
equipamento que fizesse a seleção dos fragmentos de minério que estão acima de 4 polegadas
(abertura do britador secundário), neste caso, uma grelha vibratória cujo passante iria direto
para a pilha de homogeneização e o retido seria direcionado para a britagem secundária.

Tendo em vista o circuito atual, haveria uma diminuição de cerca de 85% da alimentação da
britagem secundária, reduzindo o desgaste de componentes, diminuindo a taxa de utilização
e consequentemente, diminuindo as paradas para manutenção.

Definido o equipamento (grelha vibratória), a fornecedora Metso foi sondada, recebendo os
dados inerentes ao projeto e realizou-se um estudo de dimensionamento específico para a
produção da Mina. O estudo apontou o equipamento GRELHA M5428, equipamento
semelhante ao alocado na britagem primária. A Grelha apontada é um equipamento robusto
e de peso elevado, todavia, possui mecânica relativamente simples e baixo custo de
manutenção e operação. Os dados de dimensionamento, bem como os de projetos, não foram

52

informados por se tratar de segredo industrial. A Figura 31 mostra o novo fluxograma
contemplando a alternativa em análise.

Figura 32: Fluxograma contemplando a alocação da grelha no circuito (Próprio Autor)

Com base nessa configuração das instalações, foram sugeridos dois locais para a instalação da
Grelha. Primeiramente foi apontado a torre da britagem primaria (TR1), objetivando aliviar a
correia que transporta o material até a torre da britagem secundária (TBS) e a que traz o
produto de volta, descarregando na correia que alimenta o stacker.

Essa condição de alívio das correias é claramente vantajosa em termos de vida útil e economia
energética, contudo, existe dificuldade de se alterar a estrutura da TR1. Concluída pela ainda
Fosfértil, na década de 70, início da implantação do projeto Tapira. A TR1 possui toda sua
estrutura em alvenaria, com vigas e plataformas robustas de concreto que lhe conferem
grande resistência, mas, em termos de flexibilidade, não permite grandes alterações.

Alterar a estrutura da TR1 para instalar a grelha, demandaria grande trabalho, alto
investimento e muito tempo de parada de produção, o que seria proibitivo para o projeto.
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Uma segunda alternativa, seria uma alocação do equipamento na torre da britagem
secundária (TBS). Construída há cerca de oito anos, a TBS possui a tecnologia das novas torres
de estruturas modulares, o que lhe confere grande flexibilidade de alteração estrutural (Figura
32). Sua própria concepção já previa uma possível expansão. No que diz respeito à capacidade
de suporte, ambas as torres, suportariam o peso do equipamento. Ficando assim definido o
local de instalação da grelha vibratória.

Figura 33: Torre de britagem secundária (Próprio Autor)

5.2

Definição dos elementos de custo e tratamento dos dados

Com base no exposto no item anterior, o equipamento-alvo, britador de rolos dentados, teve
enfoque na análise de custo de ativos – LCCA, detalhada na seção 2.2.5, bem como os custos
relacionados à aquisição e operação da Grelha vibratória, a fim de serem utilizados nas etapas
seguintes.
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Por se tratar de valores reais de natureza estratégica para a empresa e obedecendo sua
política de divulgação de dados, todos os valores foram multiplicados por um ponderador, a
fim de assegurar o sigilo das informações, mas garantindo a ordem de grandeza das mesmas.

Nesta etapa foram levantados os custos mais significativos referentes à aquisição e instalação
do projeto e, quando for o caso, da operação e da manutenção do britador de rolos dentados
e grelha vibratória. Outro ponto considerado, foi o Lucro Cessante.

Segundo Brasil (2002), o lucro cessante está definido como
Prejuízos causados pela interrupção de qualquer das atividades de uma empresa ou
de um profissional liberal, no qual o objeto de suas atividades é o lucro. Exemplos de
lucros cessantes são: não vender um produto por falta no estoque; uma máquina
que para e deixa de produzir; um acidente de trânsito que tira ônibus ou táxis de
circulação; um advogado que tem seu voo trocado e perde a hora de uma audiência
etc.

Tendo em vista as significativas paradas referentes à manutenção dos britadores e, para fins
de análise, da parada de produção necessária para a instalação da grelha, os valores referentes
às perdas por lucro cessante serão contemplados.

Para calcular o VPL e o payback (ferramentas de análise financeira utilizadas), é necessário
calcular o fluxo de caixa tanto do projeto como da situação atual. A variável 𝐹𝐶𝑡 (fluxo de
caixa no período t) da fórmula do VPL, presente na equação (1) da sessão 2.3.6, é igual à soma
dos custos de manutenção, elétrico, contábil, de reposição de peças etc. Então, para as
simulações de VPL mais adiante, foi necessário definir os custos mais relevantes definidos nas
sessões 5.2.1 e 5.2.2. O diagrama da Figura 33 mostra o processo.

Figura 34: Fluxograma para cálculo do VPL (Próprio Autor)
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5.2.1 Britadores
Os elementos principais e de maior relevância, atribuídos aos britadores foram os custos de
aquisição de conjunto de dentes, de manutenção e os de consumo elétrico. Por se tratar de
um estudo conceitual, elementos de custo de estocagem, descarte, pesquisa e
desenvolvimento não foram abordados por não existir registros claramente definidos.
a) Conjunto de dentes:
A equipe de manutenção apresentou os custos de aquisição referentes aos anos de 2011 a
2014 de um conjunto de dentes, R$51392,00; R$47621,99; R$ 45480,91 e R$ 40411,40;
respectivamente. Procurada, a empresa, por meio de um colaborador do setor, informou que
não seria possível informar mais valores reais, mas que estes não diferiam dos apresentados
em ordem de grandeza. Por se tratar de um banco de dados com apenas 4 valores, a variável
custo de aquisição de dentes (CAD) foi definida como determinística de valor igual a média R$
46226,60.
b) Custo de manutenção
O setor responsável pela gestão da britagem secundária, mantém relatórios acerca de todos
os gastos discriminados por data do evento, gerência responsável pelo gasto, valor total e, por
se tratar de dois britadores distintos, em qual britador ocorreu o gasto. Os custos foram
organizados anualmente para facilitar a análise. Tabela 6.

Tabela 6: Somatório dos custos de manutenção anual por britador (Próprio Autor)

Local da Instalação

Data de
Rerferência
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

TA-121002
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.850,84
18.605,80
27.356,20
40.537,82
33.997,81
65.472,47
605.556,89
435.881,57
88.939,56
81.160,42
102.782,07
79.996,68
317.755,20

TA-121003
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.618,45
13.698,40
32.158,60
17.586,21
49.104,14
38.082,07
538.705,59
636.581,95
76.839,95
89.141,33
114.913,16
558.022,41
35.788,77
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Na tabela 6 pode-se observar as colunas TA-121002 e TA-121003, esses códigos são referentes
ao tipo de equipamento, no caso britadores de rolos.

Os valores acima de R$300.000,00 foram expurgados por serem de natureza esporádica
devido à sazonalidade na troca de eixos e grandes intervenções de manutenção no
equipamento. Devido ao desgaste inerente ao equipamento, depois de intervalos não
regulares de cerca de 4 anos, são desprendidos montantes muito superiores aos custos
habituais de manutenção, como pode ser observado na Tabela 6 para os anos de 2008 e 2009.
Esses valores foram contemplados nas análises financeira com um dispêndio de capital igual
representado por uma distribuição triangular, ocorrendo a cada 4 anos.

Segundo Santos Junior (2017), quando não se detém de bancos de dados com número
suficiente de informações ou em situações em que não é possível determinar a curva de
distribuição com boa aderência (sendo este o caso), uma alternativa é utilizar a distribuição
triangular. Ainda segundo o autor, esse tipo de distribuição tem sido amplamente utilizado
em simulações em engenharia, gerando resultados satisfatórios.

Com efeito, para representar o custo de manutenção sazonal, foi aceita a hipótese 𝐻0 – Os
dados seguem uma distribuição Triangular de parâmetros [Mínimo = R$317.755,20; Mais
provável = R$506.896,24; Máximo = R$ 636.581,95].

Para os valores considerados normais, foi construído o histograma (Figura 34) e respectivo
relatório estatístico (Tabela 7).

57

Figura 354: Histograma de frequência dos custos anuais com manutenção do britador (Próprio Autor)

Tabela 7: Relatório estatístico dos dados de custo de manutenção do britador (Próprio Autor)

Ao analisar e calcular a aderência de cada uma das distribuições, o Crystal Ball retorna o
sumário de comparação com os respectivos valores de P (Tabela 8), o teste realizado é o de
Kolmogorov-Smirnov.
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Tabela 8: Relatório comparativo de aderência dos custos de manutenção do britador (Próprio Autor)

Com base no P-valor de 0,512, foi aceita a hipótese 𝐻0 – Os dados seguem uma distribuição
Gama de parâmetros [Local= R$(2,362.47);Escala=R$27,911.23;Forma=1.89866].

A hipótese aceita, refere-se ao consumo de apenas um dos britadores. O regime de operação
da britagem secundária não é de simultaneidade de funcionamento dos britadores, quando
um é alimentado, o outro fica em modo de espera, aguardando a alternância na alimentação.

c) Consumo elétrico

Os britadores de rolos dentados possuem dois motores de acionamento cuja potência,
definida no manual técnico do fabricante, é de 250kW cada, de um total de 4 motores (Figuras
35 e Tabela 9). Dados de eficiência energética, perdas por histerese, dentre outros fatores que
acarretam aumento no consumo, por se tratar de valores relativos baixo, não serão
considerados.
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Figura 365: Desenho em planta do britador de rolos dentados, destaque para os dois motores de acionamento (ABON)

Tabela 9: Resumo descritivo técnico do britador (ABON)

O cálculo do consumo elétrico é bastante simples e amplamente difundido na literatura bem
como em cartilhas criadas por agências governamentais como a Agência Nacional de Energia
elétrica- ANEEL. O consumo é dado pelo produto da potência do componente, pelo tempo em
horas de seu funcionamento no mês de referência, pelo consumo e pela tarifa do kWh dentro
da faixa tarifária, como descrito na Equação 3.
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ℎ

𝑅$

𝐶𝐸 = (𝑃)𝑘𝑊. (𝑇𝑂) 𝑑𝑖𝑎 . (𝐷𝑂 )𝑑𝑖𝑎𝑠 . (𝑇) 𝑘𝑊.ℎ

(3)

Onde:
𝐶𝐸 = Custo da eletricidade (R$);
𝑃 = Potência do equipamento (kW);
𝑇𝑂 = Tempo de Operação (h/dia)
𝐷𝑂 = Dias de Operação Mensal (dias)
𝑇

= Tarifa Cobrada pela Concessionária (R$/kWh)

Diferentemente de outras informações, nem sempre muito claras no que se refere aos custos
inerentes de determinado equipamento ou serviço, os relatórios de controle de paradas das
britagens primárias e secundárias, bem como das grelhas, são rigorosamente registrados
diariamente. A Tabela 10, se refere ao relatório de paradas do dia 01/01/2013, escolhido
aleatoriamente para ilustrar o referido controle.

Tabela 10: Tabela de controle diário de operações (Acervo Próprio)

A variável tempo de operação (TO) também foi considerada de natureza estocástica, para
melhor representar as flutuações na produção devido a diversos motivos como chuvas,
manutenções corretivas e preventivas, acionamentos de chaves de emergência etc. Desta
forma, foram levantados os tempos de operação das 365 tabelas existentes, referentes ao ano
de 2013.
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O banco de dados referente aos tempos de operação possui grande quantidade de
informações, todavia, uma análise estatisticamente através de histograma (Figura 36),
relatório estatístico (Tabela 11) e teste de aderência (Tabela 12), percebeu-se grande
dispersão nos valores e a não aderência ás curvas de distribuição.

Figura 37: Histograma de frequência dos tempos de operação diária (Próprio Autor)

Tabela 11: Relatório estatístico dos tempos de operação diária (Próprio Autor):
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Tabela 12: Relatório dos testes de aderência para os tempos de operação diários (Próprio Autor)

Apesar do P-valor insuficiente foi aceito a hipótese 𝐻0 – Os dados seguem uma distribuição
Extremo Mínimo de parâmetros [Mais provável=18,3; Escala=2,5], devido ao caráter
conceitual do presente trabalho, ressaltando que análises fidedignas irão requerer coletas e
levantamentos de dados específicos ou não habituais mais robustos, indisponíveis neste
momento

Uma simulação prévia utilizando o método de Monte Carlo foi executada para definir qual
distribuição mais se aproxima do custo com eletricidade. Os parâmetros utilizados nesta
simulação obedecem a Equação 3 e, atribuindo o caráter estocástico da variável TO (Tempo
de Operação), foram feitas 50.000 avaliações.

Um dos parâmetros da referida equação trata do valor pago pela empresa pelo kWh, segundo
a Tabela Tarifária da concessionária CEMIG, a tarifa do kWh do subgrupo tarifário de 88kV a
138kV, ao qual a empresa faz parte foi de R$ 0,51005.

Parâmetros de entrada:
𝑃 = 250 kW (cada motor)
𝑇𝑂 = Distribuição Etremo Mínimo [Mais provável=18,3; Escala=2,5].
𝑇

= R$0,51005 / kWh
63

𝐷𝑂 = 30 dias

O resultado da simulação é um histograma com os valores de custo de eletricidade (𝐶𝐸 ), que
pode ser observado na exibição da frequência da Figura 37. e com o respectivo relatório
estatístico na Tabela 13.

Figura 387: Resultado da simulação de Monte Carlo para o consumo elétrico. (Próprio Autor)

Tabela 13: Relatório estatístico da simulação de Monte Carlo para o consumo elétrico. (Próprio Autor)

No gráfico da Figura 37, observa-se a curva de ajuste (em vermelho) que possui o menor erro
de aderência sugerida pela ferramenta Crystal Ball. Pelos valores de P para o teste de Qui64

quadrado presentes na Tabela 14, foi possível definir uma curva de distribuição com aderência
satisfatória.

Tabela 14: Relatório de teste de aderência para os valores do consumo elétrico do britador (Próprio Autor)

O item consumo elétrico, está no escopo das definições dos elementos de custo e tratamento
dos dados, as simulações feitas neste item, se fazem necessárias para a definição do consumo
elétrico. Como esse consumo foi tomado como sendo estocástico, foi necessária uma
simulação de mesma natureza para sua definição, tendo como resultado uma distribuição de
probabilidades de consumo elétrico, originada a partir de outra curva de distribuição que
representava o tempo de operação (TO).

Com efeito, para representar o consumo elétrico foi aceita a hipótese 𝐻0 – Os dados seguem
uma distribuição Extremo Mínimo de parâmetros [Mais provável=R$1,680,819.63; Escala =
R$228,807.89].

5.2.2 Grelha vibratória

A grelha vibratória não está instalada na mineradora e, desta forma, não existem bancos de
dados específicos referentes aos seus custos operativos, esse fato foi contornado devido à
semelhança do equipamento definido para o projeto em análise e outros dois existentes no
circuito de britagem primária. Com efeitos, valores referentes à manutenção podem ser
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estimados através de bancos de dados existentes das grelhas já instaladas. Outros custos
como aquisição, instalação, consumo elétrico e lucro cessante devido à instalação, foram
contemplados.

a) Custo de aquisição e instalação

O dimensionamento do equipamento e a definição dos custos de instalação e transporte
foram realizados pelo fornecedor por meio de seu setor técnico de vendas. O valor final
firmado é de R$ 1.500.000,00 (impostos inclusos). As alterações necessárias na estrutura da
TR1, bem como inclusão de centro de carga para alimentar o novo equipamento e demais
imprevistos que possam surgir durante a execução do projeto somaram R$ 200.000,00, já
contemplando margem de segurança conservadora. A estimativa final ficou definida em R$
1.700.000,00.

b) Custo de manutenção

Semelhante ao exposto na descrição dos custos de manutenção dos britadores, o setor
responsável pela gestão do britador giratório e das grelhas da britagem primária mantém
relatórios acerca de todos os gastos, discriminados por data do evento.

Devido a semelhança entre as grelhas vibratória instaladas na britagem primária e a grelha a
ser instalada, os dados de manutenção da grelha instalada foram tomados como base de
cálculo. Com efeito, por se tratar de um equipamento já em operação há alguns anos, deverá
apresentar valores mais altos de manutenção, se comparado a um instalado recentemente.
Esse fato não compromete a análise financeira final, por atribuir um custo de manutenção
para a nova grelha vibratória maior que o esperado, aumentando a natureza conservadora da
estimativa. Os custos foram organizados anualmente para facilitar a análise (Tabela 15).
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Tabela 15: Total dos custos anuais de manutenção das grelhas vibratória (Próprio Autor)

Dt.referência
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Local da Instalação
TA-110401
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

22.583,17
15.852,40
31.628,35
68.012,17
34.438,26
68.971,02
176.975,42
64.952,77
141.470,61
35.791,31
64.013,16
89.709,86
58.419,76
69.336,34
13.526,46

TA-110402
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

20.441,82
1.158,58
5.217,58
37.862,21
13.782,37
18.500,82
26.709,37
54.911,51
36.552,09
64.432,66
17.899,07
35.462,23
35.317,86
71.479,91
3.051,55

Seguindo a dinâmica de definição dos elementos de custos e tratamentos de dados, foram
gerados o histograma de frequência, o relatório estatístico e o relatório comparativo de
aderência das curvas, respectivamente apresentados na Figura 38, Tabela 16 e 17

Figura 398: Histograma dos custos de manutenção das grelhas vibratórias (Próprio Autor)

67

Tabela 16: Relatório estatístico dos custos de manutenção das grelhas vibratórias (Próprio Autor)

Tabela 17: Relatório de aderência dos custos de manutenção das grelhas vibratórias (Próprio Autor)

Para representar o custo de manutenção com grelhas, foi aceita a hipótese 𝐻0 – Os dados
seguem uma distribuição Lognormal de parâmetros [Local=11707,16; Média =47299,22;
Desvio padrão = 42013,40].

c) Consumo elétrico

A potência elétrica consumida pelos motores da grelha vibratória a ser instalada, modelo
M5428, segundo memorial descrito disponibilizado pelo fabricante, é de 74,57 kW e, assim
como no cálculo feito para os britadores, os dados de eficiência energética, perdas por
histerese, dentre outros fatores que acarretam aumento no consumo, por se tratar de valores
relativos baixos, não serão considerados.
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As operações de britagem primária e secundária são interdependentes, ou seja, quando há a
paralização na britagem primária, a britagem secundária acompanha essa parada, isso pode
ser confirmado pela Tabela 10, onde os tempos de operação diário são iguais, tanto para a
britagem primária quanto para a secundária. Sendo assim, a curva de distribuição que
representa o tempo de operação diário definida no item “c” (Custo com eletricidade) da seção
5.2.1, Extremo Mínimo de parâmetros [Mais provável=18,3; Escala=2,5], foi novamente
assumida.

Os novos parâmetros de entrada da equação (1), que também foi utilizada na seção 5.2.1,
estão definidos abaixo:

𝑃 = 74,57 kW
𝑇𝑂 = Distribuição Etremo Mínimo [Mais provável=18,3; Escala=2,5].
𝑇

= R$0,51005 / kWh

𝐷𝑐 = 30 dias
𝑀𝑐 = 12 meses

Realizando o mesmo processo de simulação estocástica para definição da curva de
distribuição que representa o custo com eletricidade, o resultado do processo foi bastante
satisfatório, fato esse discutido adiante, tanto o gráfico como o relatório estatístico da
simulação podem ser observados na Figura 39 e Tabela 18
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Figura 40: Histograma resultado da simulação de Monte Carlo para o consumo elétrico (Próprio Autor)

Tabela 18: Relatório estatístico da simulação para consumo elétrico das grelhas vibratórias (Próprio Autor)

Com base na curva de ajuste do software (em amarelo na Figura 38), percebe-se uma
aderência significativa dos dados simulados, o que pode ser comprovado coma base no Pvalor de 0,872 referente à distribuição Extremo Máx. (Tabela 19).
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Tabela 19: Relatório de aderência da simulação para consumo elétrico das grelhas vibratórias (Próprio Autor)

Por fim, para representar o custo com energia elétrica, será aceita a hipótese 𝐻0 – Os dados
seguem uma distribuição Extremo Mín [Mais provável=R$250,787.77;Escala=R$34,094.42].

d) Lucro cessante

O lucro cessante (𝐿𝑐 ), como definido anteriormente, está diretamente relacionado com o
tempo em que esses equipamentos permaneceram parados por sua vez resultando em
diminuição da produção.

Moreira Neto (2018) sugere uma equação para o cálculo do lucro cessante com base nos
parâmetros operacionais da usina de beneficiamento, bem como no valor da tonelada do
concentrado produzido. Ainda segundo o autor, a produção de qualquer concentrado, passa
por toda uma cadeia de operações unitária como cominuição, transporte e tratamento
químico. Ordeiramente, o rendimento operacional total precisa levar em consideração todos
os rendimentos das etapas unitárias, onde cada uma possui um determinado rendimento
operacional que, para uma aproximação da realidade, devem ser levados em consideração e
o rendimento operacional (Ro) é definido como o produto de todos os rendimentos individuais
das áreas produtivas.

A equação sugerida pelo autor foi simplificada por ser definida a taxa de produção de
concentrado pela usina e está descrita abaixo:
71

𝐿𝑐 = 𝑇𝑥 . 𝑅𝑜 . 𝑃𝑐 (U$)

(4)

𝑇𝑥 (t/h) Taxa de produção de concentrado;
𝑅𝑜 (%) Rendimento operacional da planta;
𝑃𝑐 (U$/t) Preço da tonelada do concentrado na cotação de mercado.

A taxa de produção de concentrado é 250 t/h, o teor médio do concentrado fosfático é cerca
de 35,98% de P2O5 (CHULA, 2004). O valor da recuperação de 58,34% foi extraído do Plano
Anual de Lavra gerado pela gerência de planejamento de mina e geotecnia. Valores de preço
da tonelada do concentrado U$ 83,20 e rendimento da usina 12%, são resultado do produto
dos valores reais por um ponderador, para não infringir a política da empresa, mantendo o
sigilo dos dados.

Realizando os cálculos temos:

𝐿𝑐 = (250t/h) . (0,12) . (U$83,20/t) = U$ 2.496,00/h

Com o valor do câmbio estimado na data dos cálculos em R$ 5,15 e realizando a conversão,
temos como resultado para o lucro cessante o montante de R$ 12.854,40/h.

Especificamente para a grelha vibratória, é preciso levar em conta o período destinado às
alterações necessária na estrutura da TR1 para a alocação da grelha e própria instalação do
equipamento.

O lucro cessante devido às paradas por manutenção, de certa forma, não interfere na tomada
de decisão acerca de realizar o projeto e instalar a grelha, acatando à solução apontada, uma
vez que alocando ou não a grelha, os eventos que geram manutenção continuarão
acontecendo.

O tempo de instalação previsto pelo fornecedor é de 8 dias, tendo em vista que algumas
atividades e alterações na estrutura podem ser realizadas sem a necessidade de parada
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completa da produção. Foi acrescido um fator de segurança de 25% no prazo definido, visando
contemplar possíveis atrasos e percalços durante a operação, resultando em uma parada total
de 10 dias, considerada conservadora.

O lucro cessante de instalação (𝐿𝑐𝑖 ) foi estimado segundo a seguinte equação:

𝐿𝑐𝑖 = 𝐿𝑐 . 𝐷𝑖 . 24ℎ .

(5)

Parâmetros de entrada:
𝐿𝑐 – Lucro cessante (R$ 12.854,40/h)
𝐷𝑖 – Dias de parada devido à instalação (10)

𝐿𝑐𝑖 =

𝑅$12 854,40
ℎ

. 10 . 24ℎ = 𝑅$ 3.085.056 ,00

Portanto, o lucro cessante total foi estimado em R$ 3.085.056,00.

e) Impostos e Contábeis

Segundo Manual 020330 (Depreciação, Amortização e Exaustão) da Secretaria do Tesouro
Nacional os equipamentos industriais, foco deste trabalho, possuem vida útil contábil de 10
anos, com depreciação inerente de 10% ao ano. O investimento no equipamento em si é de
R$ 1.500.00,00, depreciado em 10% anualmente, resultando em seu valor de revenda no
período de referência. Os investimentos necessários em infraestrutura e lucro cessante não
sofrem depreciação contábil.

Passado a vida útil contábil, o equipamento passa a ter seu valor estabelecido valor de sucata,
peso do equipamento multiplicado pela cotação do aço sucata. A grelha, segundo informado
pelo fabricante, tem massa igual 22 toneladas e o valor da cotação da sucata atual é de R$
1,10 por kg para valores acima de uma tonelada, dessa forma, o valor de revenda da sucata é
estimado em R$ 2.4200,00.
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Acerca dos encargos tributários inerentes ao projeto, de acordo com o Relatório de Resultados
do Primeiro Trimestre de 2020 da Mosaic Company, a alíquota tributária paga pela empresa
foi de 34%, valor a ser utilizado no benefício fiscal.
5.3

Simulações estocásticas e método de Monte Carlo

Como Definida na metodologia, esta seção tem enfoque em realizar as simulações para
estimar os custos inerentes ao estado atual do circuito de britagem na forma como se
encontra e prever os custos associados a implementação do projeto.

Todas as simulações foram realizadas utilizando a ferramenta Crystall Boll, em versão não
comercial, o número de avaliações foi definido em 50.000 e todos os dados de entrada cuja
natureza é determinística estão apresentados na Tabela 20 e de natureza estocástica na
Tabela 21.
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Tabela 20: Tabela de valores determinísticos de entrada (Próprio Autor)

Variáveis de Natureza Determinística
Variável

Valor

Custo do Equipamento
Custo de Instalação
Cepreciação Contábil
Taxa Média de Atratividade
Alicota de Impostos
Preço Sucata [R$/kg]
Peso da Grelha [kg]
Meses do Ano Contábil
Dias do Mês Contábil
Manutenção Sazonal
Alimentação Total Atual [t/h]
Vida Útil Conjunto de Dentes [h]
Custo do Conj de Dentes
Valor Pago Pelo kWh
Potência BRD
Potência Grelha
Alimentação Total Atual [t/h]
Taxa de Produção de Concentrado [t/h]
Dias de Instalação Grelha
Preço da Tonelada do Concentrado
Preço do Câmbio
Rendimento Operacional Total
Ponderador Consumo Britadores
Lucro Cessante

R$ 1.500.000,00
R$ 200.000,00
10%
12%
34%
R$ 1,10
22000
12
30
R$ 506.896,24
3200
1500
R$ 46.226,60
R$ 0,51
500
74,57
1600
250
10
83,2
5,15
0,12
1,3
R$ 3.085.056,00

Tabela 21: Tabela de parâmetros estocásticos de entrada (Próprio Autor)

Variáveis de Natureza Estocástica
Variável

Distribuição

Tempo de Operação (TO)
Custo de Manutenção Britador
Consumo de Dentes/BRD Atual
Custo com Dentes/BDR
Consumo Elétrico Anual/BRD
Custo de Manutenção Grelha
Consumo Elétrico Grelha
Lucro Cessante
Manutenção Sazonal
Percentual Material Retido
Alimetação Projeto
Consumo Elétrico Grelha

Etremo Mínimo [Mais provável=18,3; Escala=2,5]
Gama de parâmetros [Local= R$(2,362.47);Escala=R$27,911.23;Forma=1.89866]
Extremo Mín [Mais provável=4.39;Escala=0.609]
Dependente de Variável Estocástica
Extremo Mín [Mais provável=R$1,680,819.63;Escala=R$228,807.89]
Lognormal [Local=11707,16; Média =47299,22; Desvio padrão = 42013,40]
Extremo Mín [Mais provável=R$250,787.77;Escala=R$34,094.42].
Extremo Mín. [Mais provável=1966462,98; Escala = 268023,20]
Dependente de Variável Estocástica
Lognormal [Local=14,22; Média=15,34; Desvio Padrão=4,63]
Dependente de Variável Estocástica
Extremo Mín [Mais provável=250,655.09;Escala=34,274.92]

R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valor
18,3
50.631,00
4,39
1.680.819,00
47.299,22
250.570,81
506896,24
15,00
0
0

Na tabela acima, é possível identificar algumas variáveis cujas células referentes ao ‘Valor’,
estão preenchidas em cor verde, esta é a forma como o software identifica variáveis
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estocásticas. Já a variável Custo com Dentes, está preenchida pela cor branca por não ter uma
distribuição de probabilidades associada a ela, porém, seu valor é dependente desse tipo de
variável. A definição lógica desta célula está identificada abaixo:

Custo com Dentes = (Consumo de dentes BRD Atual) 𝑥 (Custo Conj. Dentes)

Assumindo as premissas descritas nos parágrafos anteriores, utilizou-se o software Crystal
Ball, para a realização das simulações do modelo estocástico. O Crystal Ball é um software que
possui interface com o Microsoft Excel, sendo este uma aplicação de planilha consagrada
mundialmente, com grande aplicação na modelagem de previsões, simulações e otimizações
de diversos projetos de indústrias como óleo e gás, naval, economia, entre outras.

O Crystal Ball executa uma série de simulações utilizando a geração de valores aleatórios,
respeitando a distribuição de valores atrelada às variáveis, a partir do método de Monte Carlo.
O modelo estocástico de estimativa de Valor presente Líquido foi submetido a uma série de
50.000 simulações, garantindo maior variabilidade e com a premissa de que os resultados são
mais confiáveis se executado um número elevado de simulações.

A Tabela 22 contempla todos os componentes parciais para os cálculos da simulação com base
no VPL. Os custos presentes na planilha, são o somatório dos custos apresentados nas sessões
5.2.1 e 5.2.2. Os Fluxos de caixa dos custos totais, tanto do projeto, quanto da situação atual,
foram calculados para cada período, obedecendo a equação do VPL presente na sessão 2.3.6.
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Tabela 22: Tabela de cálculos parciais de custos e fluxo de caixa (Próprio Autor)
Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Valor de Revenda
Grelha
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.350.000,00
1.215.000,00
1.093.500,00
984.150,00
885.735,00
797.161,50
717.445,35
645.700,82
581.130,73
523.017,66
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00

Benefícios
fiscais
R$ 45.900,00
R$ 41.310,00
R$ 37.179,00
R$ 33.461,10
R$ 30.114,99
R$ 27.103,49
R$ 24.393,14
R$ 21.953,83
R$ 19.758,44
R$ 17.782,60
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
-

Custo Anual
Grelhas

Custo Anual
Britador Projeto

Fluxo de Caixa na
Data Zero Proj.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

251.970,03
256.560,03
260.691,03
264.408,93
267.755,04
270.766,54
273.476,89
275.916,21
278.111,59
280.087,43
297.870,03
297.870,03
297.870,03
297.870,03
297.870,03
297.870,03
297.870,03
297.870,03
297.870,03

363.662,02
363.662,02
363.662,02
870.558,26
363.662,02
363.662,02
363.662,02
870.558,26
363.662,02
363.662,02
363.662,02
870.558,26
363.662,02
363.662,02
363.662,02
363.662,02
363.662,02
363.662,02
363.662,02

549.671,48
494.437,22
444.402,17
721.292,17
358.283,00
321.421,25
288.209,29
463.041,81
231.430,00
207.270,09
190.174,66
299.906,44
151.606,07
135.362,56
120.859,43
107.910,21
96.348,40
86.025,36
76.808,35

Custo Manut.
Sazonal

R$

R$

R$

Custo Anual
Britador

R$
R$
R$
506.896,24 R$
R$
R$
R$
506.896,24 R$
R$
R$
R$
506.896,24 R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
3.705.988,73
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
3.705.988,73
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
3.705.988,73
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25
2.692.196,25

Fluxo de Caixa na
Data Zero Atual
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.403.746,65
2.146.202,37
1.916.252,11
2.355.222,84
1.527.624,45
1.363.950,40
1.217.812,86
1.496.786,69
970.832,96
866.815,14
773.942,09
951.235,00
616.981,89
550.876,69
491.854,19
439.155,53
392.103,15
350.092,10
312.582,23

Após se Definir Previsão da variável de avaliação, ou seja, informar ao software qual célula
terá o resultado da equação, calculada com as variáveis representadas por distribuições de
probabilidade, essas células são preenchidas automaticamente pelo programa em azul, como
pode ser observado na Figura 40. Feitos os ajustes o programa é executado realizando o
número de avaliações pré-definido, no caso, 50000.

Figura 4041: Captura de tela durante uma das simulações (Próprio Autor)

O resultado são histogramas com todos os resultados possíveis, dentro do número de
avaliações pré-definido para aquela equação. Outras informações estatísticas também podem
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ser extraídas, como o relatório estatístico da simulação, o gráfico de Sensibilidade, que indica
quais variáveis são significativas para os resultados, dentre outras.

5.4

Definição dos cenários

As análises de alternativas de projetos, assim como as feitas para opções de investimos,
dependem da construção de cenários distintos, que uma vez estruturados, configurarão como
ferramenta de tomada de decisão por gestores.
Para este trabalho foram definidos dois cenários A e B:
A. - Situação Atual: suspender projeto de alocação de grelha;
B. - Alternativa: prosseguir com projeto de alocação de grelha.
Como as análises são estocásticas e variam a cada simulação, para a representação fixa dos
valores, no intuito de melhor ilustrar os resultados, os custos apresentados de forma
determinística para o fluxo de caixa e VPL, foram gerados utilizando a média dos dados ou seu
valor mais provável.

As Figura 42 mostra o fluxo de caixa dos custos atuais para o cenário atual e as Figuras 43 e 44
são referentes ao cenário pós implementação da grelha vibratória no circuito de britágem.

Figura 42: Representação esquemática do fluxo de caixa dos custos do Cenário A (Próprio autor)

Fluxo de caixa dos custos do britador e da grelha cenário B, respectivamente.

Figura 43:Representação esquemática do fluxo de caixa do dos custos do britador para o Cenário B (Próprio autor)
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Figura 44: Representação esquemática do fluxo de caixa do dos custos da grelha para o Cenário B (Próprio autor)

A análise do VPL tradicional, como apontado na sessão 2.3.6, tem o intuito de verificar qual
investimento é mais vantajoso, tendo em vista uma saída de capital inicial na data zero,
somados aos valores positivos referentes ao retorno financeiro daquele investimento,
corrigidos pela taxa de atratividade. Neste caso, não há retornos financeiros positivos, tratase apenas de saídas que representam custos operativos, desta forma, fazendo VPL do Cenário
B menos o VPL do cenário A, para cada período, obtém-se a diferença nos VPL’s chamada aqui
de VPL Descontado (Figura 45).

Figura 45: Esquematização dos fluxos de caixa descontados entre o Cenário A e B. (Próprio Autor)

Se o valor do VPL Descontado for negativo no período de análise, isso indica que o valor
presente líquido dos custos de se manter a situação atual, é maior que o valor presente líquido
dos custos de implantação do projeto, no período de análise. Como exemplo podemos
verificar na Tabela 23, que contém os cálculos mencionados, o valor do VPL Descontado para
o período (ano) 3, sendo igual a R$ 192.634,26 negativo, implica que os custos da manutenção
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do status quo é maior que os custos previstos com a instalação da grelha. Por outro lado, o
valor do VPL Descontado para o período 2, igual a R$1.279.215,68 positivo, indica que os
custos, caso o projeto fosse realizado, seriam maiores que os custos previstos da operação no
estado em que se encontra.
Tabela 23: Tabela de cálculos de VPL (Próprio Autor)

Período

VPL B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

R$ 4.785.056,00
R$ 5.334.727,48
R$ 5.829.164,70
R$ 6.273.566,87
R$ 6.994.859,04
R$ 7.353.142,04
R$ 7.674.563,29
R$ 7.962.772,58
R$ 8.425.814,39
R$ 8.657.244,38
R$ 8.864.514,48
R$ 9.054.689,14
R$ 9.354.595,58
R$ 9.506.201,65
R$ 9.641.564,21
R$ 9.762.423,65
R$ 9.870.333,85
R$ 9.966.682,25
R$ 10.052.707,61
R$ 10.129.515,97

VPL A

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.403.746,65
4.549.949,02
6.466.201,13
8.821.423,96
10.349.048,42
11.712.998,82
12.930.811,68
14.427.598,37
15.398.431,33
16.265.246,47
17.039.188,55
17.990.423,56
18.607.405,45
19.158.282,14
19.650.136,33
20.089.291,86
20.481.395,01
20.831.487,10
21.144.069,33

VPL Descontado

R$
R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$
-R$

2.930.980,83
1.279.215,68
192.634,26
1.826.564,92
2.995.906,38
4.038.435,53
4.968.039,10
6.001.783,98
6.741.186,94
7.400.731,99
7.984.499,42
8.635.827,98
9.101.203,80
9.516.717,93
9.887.712,68
10.218.958,00
10.514.712,75
10.778.779,49
11.014.553,37

Os resultados das previsões da tabela 23, indicam que a partir do período 3, ou seja, do
terceiro ano, os custos referentes ao cenário B já são menores que os observados no cenário
A, indicado que o payback, outra análise de viabilidade de investimentos vista na sessão 2.3.5,
fica em torno dos três anos, valor bem inferior ao utilizado pela empresa para esse tipo de
análise que é de dez anos.

Neste ponto, se observa a diferença estre as análises determinísticas (apresentadas no fluxo
de caixa e no valor dos VPL’s), e estocásticos, ao observados os resultados que serão
apresentadas a seguir.

Após as 50000 simulações, foram gerados histogramas com as frequências dos possíveis
valores que o VPL Descontado poderia assumir, respeitando os parâmetros de entrada para
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cada período, desde o ano 1 até o ano 10 (valor máximo para se considerar um projeto viável
dentro dos critérios da empresa).

Nos resultados da simulação (Figuras 46 a 53), o eixo da esquerda representa a probabilidade
e eixo direito a Frequência para um determinado valor de VPL Descontado. Foi estabelecido
um ponto de truncamento para quando o VPL Descontado for igual zero, que corresponde ao
valor em que os custos do cenário A se igualam aos do cenário B. Esse ponto também pode
representar período de payback. As colunas verdes do histograma representam os valores
simulados em que o VPLA (Valor Presente Líquido do Cenário A) é maior que o VPLB (Valor
Presente Líquido do Cenário B) e as colunas vermelhas representam o contrário. Tomando
como base as colunas verdes, como cada coluna possui uma probabilidade associada a soma
das colunas verdes resultam na certeza de que o VPLA é maior que O VPLB, ou seja, a
probabilidade de que fique mais oneroso manter a situação atual do que implementar o
projeto.

Figura 46: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 1 (Próprio Autor)
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Figura 47:Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 2 (Próprio Autor)

Figura 48:Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 3 (Próprio Autor)
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Figura 49: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 4 (Próprio Autor)

Figura 50: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 5 (Próprio Autor)
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Figura 51: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 6 (Próprio Autor)

Figura 50: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 7 (Próprio Autor)

84

Figura 52: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 8 (Próprio Autor)

Figura 53: Resultado da simulação estocástica para o VPL Descontado no período 10 (Próprio Autor)

Os gráficos referentes aos anos 1 e 2, com todas as colunas em vermelho, bem como o
percentual certeza (célula abaixo do gráfico) igual a zero para VPL Descontado, confirmam o
que foi constatado nos cálculos determinísticos, a probabilidade é quase nula dos custos do
projeto serem menores que os custos atuais nos dois primeiros anos. Esse fato decorre do
capital elevado dispendido no início com a compra, instalação e lucro cessante para
implementação do projeto.
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No que se refere ao ano 3, surge a divergência de resultados determinísticos/estocásticos.
Diferentemente do que foi apontado pelas tabelas determinísticas, para o terceiro ano existe
uma probabilidade 45,9% para o VPLA ser maior que VPLB, ou seja, ainda existe uma
probabilidade de 54,1% dos custos do projeto serem superiores aos custos atuais. Se para a
tomada de decisão fosse imperativo um payback no terceiro ano, haveria uma falha crucial
nas estimativas, podendo acarretar prejuízos financeiros.

Com o avanço dos períodos, a probabilidade do VPLB ser menor que zero e, por conseguinte,
do projeto ser mais vantajoso aumenta, atingindo uma probabilidade superior a 95% no
quinto ano, percentual considerado seguro para tomada de decisão de investimentos em
geral.

5.5

Tomada de decisão

A tomada de decisão trata da escolha entre as alternativas encontradas para solução do
problema e/ou situação, a experiência do gestor, alicerçada por uma análise de alternativas e
definição de cenários apropriada, minimizam insucessos.
Os cenários apresentados correspondem a apenas uma parcela das variáveis envolvidas na
definição do rumo estratégico que a empresa deve seguir e, uma vez definido o cenário, cabe
aos envolvidos continuar monitorando os resultados dessa escolha. Evidentemente, ajustes
serão necessários, bem como o monitoramento contínuo da eficiência do projeto. Neste
contexto, uma ferramenta presente no Crystal Ball é o gráfico de análise de sensibilidade. Nele
é possível identificar as variáveis críticas da simulação, definindo pontos de atenção ou de
necessidade de ajuste. A Figura 53 traz o gráfico de sensibilidade referente ao período 5 das
simulações do VPL Descontado (de maior interesse).
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Figura 54: Gráfico de sensibilidade gerado pelo Crystal Ball (Próprio Autor)

No gráfico é possível constatar que o parâmetro mais significativo para o VPL Descontado é o
consumo elétrico dos britadores, cerca de 91%, implicando negativamente nos custos do
cenário A. Na sequência, observa-se o consumo de dentes, como apontado na definição da
situação que motivou a busca pela alternativa definida no cenário B. Contribuindo com os
custo do cenário B, destoa novamente o custo elétrico, de tal forma que futuras análises e
tomadas de decisões, deverão atentar aos custos elétricos, pois estes se mostraram críticos
em ambos os cenários.
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6 CONCLUSÃO
A metodologia de análise de investimentos por simulações estocásticas, propõe poucos
passos e objetividade no resultado, características positivas para um setor tão dinâmico como
o de mineração. A divergência entre dos resultados determinados por modelos
determinísticos e modelos estocásticos foi comprovada ao serem observados os tempos
previsto de retorno de capital de cada modelo.

As informações inerentes ao problema com os britadores, não obstante de outros, não
estavam disponíveis em bancos de dados organizados, prontos para serem utilizados. Alguns
dados que não eram coletados, passaram a ser relevantes durante a fase de levantamento de
alternativas. As ferramentas estatísticas e técnicas de simulação e previsibilidade, foram
preponderantes para analisar os bancos de dados insuficientes, os históricos operacionais
imprecisos ou mesmo inexistentes e, realizando os múltiplos testes, impossíveis de serem
feitos na prática.

A conversão dos valores determinísticos em estocásticos, através de tratamento estatístico
dos bancos de dados existentes, possibilitou maior variabilidade dos valores dentro do
universo real se sua ocorrência. Desta forma, parâmetros preponderantes para as análises,
puderam ser mais bem explorados, conferindo mais assertividade nas previsões. A engenharia
da confiabilidade associada à experiência prática acerca do comportamento dos ativos,
produz bons resultados dentro de níveis de confiança aceitáveis.

O levantamento dos elementos de custo e tratamento dos dados foi a etapa mais frágil da
metodologia, confirmando a necessidade de se realizar as coletas de dados de forma mais
sistemática.

O cenário em que o projeto de instalação da grelha vibratória é realizado se mostrou mais
vantajoso antes dos 10 anos tanto na análise estocástica, quanto na determinística. A
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diferença é que pela simulação de Monte Carlo obtém-se uma probabilidade do projeto ser
mais vantajoso e cabe aos gestores definir qual o nível de confiabilidade seria aceitável.

Sugestões de estudos futuros
Apesar de alguns dados serem considerados crítico nos processos de análise de substituição,
renovação ou implementação de equipamentos, e assim cruciais na tomada de decisão, nem
sempre é tarefa fácil mensurar sua relevância. Uma alternativa sugerida trata de explorar
melhor os gráficos de sensibilidade gerados pelo Crystal Ball.
Os gráficos de sensibilidade estão atrelados a uma simulação de Monte Carlo, ou seja, é
preciso realizar a simulação de determinado evento para que o software, através de seus
algoritmos, defina o grau de significância dos parâmetros de entrada. Se a maioria dos
processos que compõem o empreendimento minerador forem analisados sob essa ótica, será
possível analisar a significância que cada parâmetro possui, em cada processo analisado.
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