
A Mina Conectada

O compartilhamento de informações e a conectividade integrada 
podem aprimorar o desempenho dos negócios, aumentar o 
rendimento e reduzir os riscos de segurança 
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Um setor em constante mudança

Um mercado volátil de commodities impactou o lucro e a 
sustentabilidade das empresas de mineração nos últimos anos. 
Ainda não se sabe se esta situação continuará em um futuro 
próximo ou se uma reviravolta está para acontecer, mas o fato é 
que ela está tendo um efeito transformador sobre as operações 
de mineração e as prioridades de negócios.

Hoje em dia, as empresas de mineração estão concentrando 
seus investimentos operacionais em áreas que podem 
ajudá-las a maximizar as recuperações de rentabilidade 
e aprimorar a eficiência operacional, e ainda atender às 
exigências regulamentares e manter os ambientes de trabalho 
seguros ou com "dano zero". Elas também estão buscando 
oportunidades de utilizar melhor seus grupos cada vez menores 
de trabalhadores qualificados e ganhar nova flexibilidade para 
atender às demandas da cadeia de fornecimento do futuro. 

Operações conectadas ou "inteligentes" podem ajudar em todas essas áreas. O maior compartilhamento 
de informações e conectividade pode ajudar as empresas de mineração a compreenderem melhor as 
operações, aprimorarem o desempenho e reduzirem os riscos de segurança. 

No entanto, os sistemas em obsolescência em vigor na maioria das empresas de mineração atualmente não têm 
a inteligência incorporada e a conectividade para conseguir esses benefícios. Como alternativa, as empresas 
devem incorporar novos sistemas e tecnologias que permitam conectividade integrada entre pessoas, processos 
e tecnologias, e que forneçam expansibilidade para as expansões e o crescimento no futuro.

O poder da informação

Algumas das maiores empresas de mineração do mundo já estão 
aproveitando o poder das operações conectadas para transformar de 
maneira significativa suas operações. 

Elas estão usando dispositivos conectados e máquinas inteligentes 
para capturar informações de processo em tempo real e tomar 
melhores decisões de negócios. Estão obtendo informações valiosas 
sobre seus equipamentos para aprimorar a produtividade dos ativos.  
Estão identificando e reduzindo a variabilidade em seus processos. E 
estão usando uma conectividade maior para estabelecer centros de 
operações remotas e auxiliar o transporte de materiais autônomos. 

Além desses benefícios operacionais, as empresas estão utilizando 
uma conectividade melhor para ajudar a monitorar melhor os 
funcionários para conseguir maior segurança, contagem aprimorada 
de metais e economias significativas com energia.

"Se o setor de mineração e metais 
quer otimizar as operações e ao 
mesmo tempo devolver dinheiro 
aos investidores, cortar CAPEX 
e, eventualmente, ter que cultivar 
recursos mais profundos e mais 
difíceis, terá que desenvolver 
maneiras novas e inovadoras de 
fazer isso."

The Economist Intelligence Unit, "No fundo 
do poço? Empresas de mineração e metais e a 
desaceleração do superciclo"

"A informação não é mais apenas 
um registro histórico do que 
aconteceu ou está acontecendo 
agora. Informações usadas em 
conjunto com análise podem ser 
uma ferramenta poderosa para 
ajudar as empresas de mineração 
a preverem o desempenho 
e alcançarem os resultados 
desejados."

ARC Advisory Group, "Internet das coisas 
industrial concretizando a visão da 
Connected Mine"
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Esta é a mina conectada. Ela é criada a partir da 
convergência de dois sistemas tradicionalmente 
separados, a tecnologia da informação (TI) e a tecnologia 
de operações (TO), em uma infraestrutura de rede 
unificada e simples que permite conectividade integrada 
e compartilhamento de informações para toda a empresa 
de mineração. Ela é ativada por tecnologias emergentes 
para o setor de mineração, como diagnósticos avançados, 
computação em nuvem e acesso remoto. As soluções de 
nuvem, por exemplo, podem ser usadas para importantes 
comunicações de segurança, como informações de 
ventilação subterrânea para manter os trabalhadores 
informados sobre as condições ambientais.

As empresas podem aproveitar o poder de uma mina 
conectada para obter mais valor de suas operações de três 
maneiras principais:

• Inteligência operacional

• Riscos de segurança reduzidos

• Suporte a operações remotas e autônomas

Inteligência operacional

Os controladores, dispositivos inteligentes e softwares 
nas operações de uma mina conectada podem acessar 
e coletar dados que historicamente ficavam presos em 
máquinas e processos de uma empresa de mineração. 
Esses dados podem ser integrados horizontalmente, como 
com outras máquinas, e verticalmente, com sistemas 
corporativos e operacionais, para ajudar a simplificar a 
gestão de dados e reduzir ilhas de automação.

O software de análise em uma mina conectada pode 

coletar dados de milhares de pontos e contextualizá-los 
em informações acionáveis, permitindo que os operadores 
tenham visibilidade completa sobre as condições da 
fábrica e possam agir. Essas informações podem ser compartilhadas em toda a empresa por meio de relatórios com 
base em funções, painéis e KPIs para ajudar a aprimorar a tomada de decisões em várias funções de trabalho:

•  Operadores de equipamentos de mineração podem rastrear KPIs, como eficiência geral de equipamentos (OEE) e 
tempo médio entre falhas (MTBF) 

•  Técnicos de manutenção podem monitorar a integridade dos ativos para auxiliar a manutenção preditiva e reduzir 
as ocorrências inesperadas de tempo de parada

• Gerentes de qualidade podem analisar a classe de minérios e monitorar a qualidade dos produtos

Quatro dicas para a criação de 
uma Connected Mine

1.   Modernize e padronize os softwares 
e equipamentos de controle para ter 
interoperabilidade de sistemas em toda 
a empresa de mineração e medição de 
desempenho consistente entre locais.

2.   Use um software de inteligência de produção 
para obter uma visão coesa dos aparentemente 
díspares dados de mineração. Esse software 
pode fornecer contexto para relações entre 
equipamentos de mineração, matérias-primas, 
minérios e pessoas para ajudar a otimizar o 
controle do processo e maximizar a produção. 
Um moderno sistema de controle distribuído 
com recursos de coleta de informações e controle 
integrado oferece os meios para coletar as 
informações e aproveitá-las. 

3.   Use um software de controle preditivo de 
modelos (MPC) para ajudar os operadores a 
levarem os equipamentos aos seus limites. O 
software MPC conseguiu aumentar com sucesso 
a produtividade em até 8% em aplicações de 
mineração, bem como reduzir a variabilidade 
em 45% e as emissões por 35%.

4.   Implante uma abordagem de segurança de 
defesa profunda (DiD) para reduzir os riscos 
potenciais. Embora a mina conectada prometa 
um benefício enorme, também traz preocupações 
de segurança para os administradores. A DiD é 
uma prática recomendada de segurança que usa 
várias camadas de proteção por meio de uma 
combinação de proteções físicas, eletrônicas e 
processuais.
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•  Gerentes de local podem ver os dados de operações cruzadas e 
áreas de métricas como o custo de produção em tempo real

•  Executivos podem comparar as operações em tempo real com os 
preços dos commodities e fazer os ajustes necessários

Descobrir melhores percepções 

Os dados podem ser coletados a partir de praticamente qualquer 
aspecto das operações de uma mina conectada, fornecendo inúmeras 
informações sobre como e onde podem ser feitas melhorias. Alguns 
exemplos incluem:

•  Metas diárias - visibilidade preditiva sobre atrasos, 
acompanhamento em tempo real do desempenho em relação aos 
planos e visibilidade de problemas de integridade de máquinas para 
ajudar a cumprir as metas diárias.

•  Variabilidade de produção - as taxas de alimentação e de 
processamento permitem que os gerentes comparem o 
desempenho de cada turno de trabalho em relação às metas 
diárias e horárias de produção ou para ver a conformidade com 
a especificação. Essa visibilidade de operações pode ajudar a 
identificar e reduzir a variabilidade da produção. 

•  Monitoração preditiva - modelos de informações e emissão 
de relatórios usam dados em tempo real para criar indicadores 
principais que podem ajudar a prever resultados de produção, 
pontos de estrangulamento e falhas em equipamentos.

•  Desempenho de ativos - sensores de rendimento que medem taxas 
de alimentação e de processamento, fluxo, viscosidade e outras 
variáveis podem ajudar a maximizar o desempenho dos ativos.

•  Monitoração da condição - sensores de equipamentos que 
monitoram vibração, desgaste e calor podem fornecer informações valiosas de monitoração da condição para 
ajudar as empresas a não serem surpreendidas por falhas caras não planejadas.

•  Rendimento - sistemas inteligentes com recursos de gestão de situações anormais podem permitir que os 
trabalhadores se concentrem em tarefas não repetitivas de alto valor e em melhorias nos processos operacionais 
para ajudar a aprimorar a produtividade e o rendimento.

Principais benefícios de negócios

Os benefícios de uma inteligência operacional maior podem se somar e ter impactos significativos nos negócios. 

Por exemplo, empresas de mineração devem, por lei, conduzir uma contagem de metais para calcular a quantidade de 
metal vendável que está sendo recuperado durante um período específico de tempo. Os sistemas de controle em uma mina 
conectada desempenham um papel crucial na previsão de recuperações, no cálculo da quantidade de metal produzido e na 
geração de dados; depois, no fornecimento dessas informações ao setor financeiro em tempo real para oferecer as informações 
mais recentes e mais precisas disponíveis. O resultado é a melhor manutenção de registros para agências reguladoras.

"O futuro das operações de mineração 
abordará os equipamentos totalmente 
autônomos. A autonomia beneficiará 
as métricas de desempenho e 
aprimorará a segurança para a força 
de trabalho. Ao automatizar tarefas 
com sistemas autônomos, a operação 
se torna um lugar mais seguro para os 
funcionários e também libera o tempo 
deles para que façam as tarefas que 
são menos repetitivas e que exigem 
maiores níveis de habilidade."

Sal Spada e Scott Evans, ARC Advisory Group

"O sistema de monitoração da 
condição identifica pelo menos 10 
falhas pendentes por ano e em um 
tempo médio de reparo de 10 horas 
por incidente; o tempo de parada 
economizado é muito significativo 
para os negócios"

Scott Liddell, engenheiro elétrico sênior do 
Newcastle Coal Infrastructure Group
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A gestão de energia é outra área essencial. As operações 
de mineração na Austrália tiveram um aumento de 70% 
no consumo de energia nos últimos 30 anos, e os custos 
de energia são hoje responsáveis por até 15% do total dos 
custos de insumos, de acordo com a iniciativa do Intercâmbio 
de eficiência no aproveitamento da energia do governo 
australiano.

Uma mina conectada pode coletar dados de vários 
equipamentos e pontos distribuídos em uma operação de 
mineração para ajudar operadores e gerentes a receberem 
previsões e relatórios de energia mais precisos, identificarem 
as principais causas de ineficiência energética e otimizarem 
a utilização dos ativos e a eficiência energética sem afetar os 
resultados. Ela também pode ajudar os operadores a fazerem 
ajustes críticos em tempo real, como manter uma mina 
funcionando com capacidade reduzida após a falha de uma 
peça importante do equipamento do processo, como um 
moinho de bola.

O maior compartilhamento de informações e conectividade 
em uma mina conectada também pode abrir a porta para a 
economia da TI. Por exemplo, a virtualização separa os ativos 
físicos de computadores dos seus sistemas operacionais e 
softwares. Isso pode permitir que várias máquinas virtuais 
sejam executadas a partir de um computador para otimizar 
ativos de servidor e estação de trabalho e reduzir as exigências 
de manutenção da computação industrial. Ele também 
permite que o mesmo software permaneça funcionando 
mesmo quando os ativos de computador são substituídos 
ou atualizados, o que pode ajudar a reduzir as despesas de 
engenharia e evitar o tempo de parada não programada.

Riscos de segurança reduzidos

Uma mina conectada oferece novas oportunidades para aumentar a segurança e reduzir os riscos dos trabalhadores. 
Tags de RFID e tecnologia sem fio podem ajudar os gerentes a manterem o controle de quantos trabalhadores estão 
embaixo do solo ou no local de uma mina em um determinado momento. Se algo acontecer, eles podem identificar 
imediatamente quantas pessoas estão no local e quem está onde. 

Vale corta custos de energia em 
mais de 30% com o sistema VOD 
conectado

Vale, a gigante da mineração, procurava 
um sistema de ventilação sob demanda 
(VOD) personalizado para sua mina de 
Coleman em Ontário, no Canadá. 

A BESTECH, fornecedora líder em automação 
de sistemas para o setor de mineração 
no Canadá, respondeu com uma solução 
VOD que utiliza inversores de frequência 
(VFD) para reduzir significativamente a 
energia utilizada durante o funcionamento 
do ventilador. Os VFDs regulam com 
precisão a velocidade do motor e mantêm 
os níveis de torque para corresponder às 
necessidades da carga, além de reduzirem 
o estresse mecânico sobre os motores ao 
fornecerem o recurso de "partida suave". 
Uma rede EtherNet/IP conecta ventiladores, 
reguladores e sensores a controladores para 
possibilitar a comunicação transparente em 
uma infraestrutura de rede comum.

Após a implementação do sistema, a 
economia de energia da mina ultrapassou 
a estimativa originalmente antecipada de 
30%. O sistema VOD está contribuindo para 
uma redução nos custos de energia estimada 
em US$ 400 mil por ano, com conexão inicial 
a apenas 16 ventiladores auxiliares.

"A análise detalhada das informações de segurança de mineração é a chave para compreender a experiência de 
segurança atual e histórica e como avançar. A análise avançada de dados é a base da análise de segurança. Ela pode 
ser aplicada à simples investigação de acidentes ou à mineração de dados e modelagem estatística sofisticadas."

Deloitte, "Integridade e segurança de minas – O esforço para chegar ao dano zero"
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Tecnologias de exibição, voz e câmera de vídeo conectadas a uma rede também podem ser usadas para monitorar 
e estabelecer a comunicação com os funcionários se um incidente de segurança ocorrer. Câmeras sem fio podem 
ser colocadas em praticamente qualquer lugar dentro de uma mina para ajudar a rastrear os funcionários até nos 
ambientes mais severos, enquanto sistemas de sinalização de mídias digitais podem fornecer advertências de 
segurança ou instruções de emergência aos trabalhadores.

Do ponto de vista analítico, a capacidade de coletar e analisar dados em eventos relacionados à segurança pode 
ajudar as equipes a compreenderem melhor os fatores que levaram a esses incidentes ou identificarem processos 
particularmente propensos a incidentes. A partir daí, os processos podem ser ajustados ou os treinamentos de 
segurança podem ser refinados, conforme o necessário.

Suporte a operações remotas e autônomas

As operações conectadas remotamente têm o potencial de 
transformar como as empresas operam suas minas, permitindo 
que elas monitorem e executem processos para operações 
dispersas que estão localizadas a centenas ou mesmo milhares de 
quilômetros de um local central.

A BHP Billiton está fazendo exatamente isso, com seu Centro integrado 
de operações remotas (IROC). Situado em Perth, na Austrália, o IROC 
abriga as equipes de planejamento, sequenciamento, controle e 
análise da empresa para coordenar todas as atividades em suas 
operações de minério de ferro na Austrália Ocidental. Um andar de 
controle personalizado oferece aos trabalhadores visibilidade em 
tempo real na rede de minério de ferro e hospeda o controle da mina, 
o controle da fábrica, o controle ferroviário, o controle do porto e o sequenciamento no dia.

A tecnologia de acesso remoto também oferece novas maneiras para os peritos auxiliarem as operações dispersas 
a partir de um único local. Isso pode incluir monitoração remota dos equipamentos, alerta dos trabalhadores no 
local se surgir um problema e até mesmo entrada virtual para ajudar a resolver o problema. Ela também pode incluir 
conexão remota com funcionários no local por meio de alimentação de vídeo de dispositivo móvel para manutenção 
e localização de falhas, que pode reduzir o peso das viagens que os especialistas da empresa precisam fazer e ajudar 
a resolver mais rápido problemas de tempo de parada não programada.

Estender o alcance de uma mina conectada na cadeia de fornecimento pode ajudar as empresas a coordenarem 
melhor o transporte dos metais extraídos. Mineradoras globais já estão transportando materiais usando caminhões e 
trens autônomos que podem ser rastreados e controlados a partir de uma localização central, obtendo a verdadeira 
conectividade do "poço ao porto".

Os dados já estão lá

Uma mina conectada é transformadora, mas não precisa ser uma reforma completa da infraestrutura existente da 
empresa. Grande parte dos dados procurados já existe nos sistemas da empresa; só falta um meio de eles serem 
coletados, analisados e compartilhados. Tomar as medidas necessárias para migrar sistemas de controle e unir 
sistemas historicamente distintos criará a base para extrair esses dados, reduzir os riscos de segurança e alcançar um 
novo nível de inteligência operacional para aprimorar a produtividade e a competitividade global.

"O IROC desempenhará um 
papel integral em aumentar a 
disponibilidade, a utilização e a 
taxa de nossos ativos existentes em 
todo o sistema. Isso nos permite 
olhar para o panorama de nossas 
operações e aproveitar a colaboração 
e a coordenação entre as diferentes 
funções no IROC."

BHP Billiton



Recursos

Para saber mais sobre como uma mina conectada pode aumentar a eficiência e valorizar as operações de mineração, 
entre em contato com um representante de vendas da Rockwell Automation ou visite  
http://www.rockwellautomation.com/global/industries/mining-minerals-cement/overview.page.

Informações adicionais da Rockwell Automation sobre projeto e criação de operações conectadas, e sobre tirar o 
máximo de valor delas, estão disponíveis em 
http://www.rockwellautomation.com/global/innovation/connected-enterprise/overview.page. 

A Cisco e a Rockwell Automation combinaram seus conhecimentos para desenvolver arquiteturas de referência 
centradas na automação industrial que oferecem a base para implantar as tecnologias necessárias para uma mina 
conectada: 
http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/network-technology/architectures.page. 

A comunidade educativa on-line Industrial IP Advantage compartilha práticas recomendadas, sucessos e fracassos da 
utilização de Ethernet padrão e não modificada e protocolo de Internet em ambientes industriais: 
http://www.industrial-ip.org/
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